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ПРЕДГОВОР 

у НОВИЈОЈ историји Србије једна од најзначајнијих личности 
био је Ове'Гозар Мар~О'В!ић. Он је утемељио социјалистички по
крет, чиме је почео преокрет у свеукупном идејном друштвено
-политичком и културном развоју Србије. Све назадно се од тада 
ограђивало од његовог дела, а исто тако све напредно везивало, 
више или мање, за њега. 

Књиге, студије и радови о Светозару Марковипу и његовом 
делу чине веп читаву библиотеку, која се из дана у дан увеПава. 
Поред интереса домаћих историчара, филозофа, економиста, со
циолога, правника, политиколога, историчара књижевности, при

родних, педагошких и других наука, његово дело изазива све ве

пу пажњу и страних истраживача. Преводе се његови радови, о 
њима се пишу студије, приређују научни скупови и бране док
торске дисертације, како у земљама Европе тако и ван ње. 

Ово занимање за Марковипево дело најбоље говори и о по
треби издавања његових целокУ'ЛНIИХ списа. То треба учинити тим 
пре што досадашњи покушаји, којих је било неколико, нису уро
ДИЛИ плодом, а ове године се навршава 141 година од рођења и 
112 година од његове смрти. Ово издање и садржи његове цело
купне списе. Његов је основни задатак да се научној и широј 
јавности стави на располагање цело у овом тренутку доступно 
Марковипево стваралачко дело, и то без улажења у тумачење 
тог дела. Тумачење и значај његовог дела треба да се нађе у 
монографији о њему, предвиђеној као саставни део овог издања: 
а овде пе се пружити само основни подаци о животу и раду 
Светозара Марковипа и о самом овом издању. 

* 
* * 

Светозар Марковип рођен је у 3ајечару 1846. г. 9. септембра 
по старом, односно 21. по новом календару. Погрешно се сма

трало да је рођен у Јагодини, која данас носи његово ИlVlе. Отац 
Светозарев, Радоје Марковип, пореКЛОlVI је из плодног Левча, из 
села Доње Сабанте, близу Крагујевца. Мајка Стана је из Рго
тине, села поред 3ајечара, од рода 3дравковиПа. Радоје је био 
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срески писар, а потом начелник, и често је мењао места службо
вања селеnи c~ с породицом. До 1848. г. живели су у Зајечару, 
затим у Нишевцу до 1851, па у Рековцу, среском месту Левча, 
до 1853. г., а онда у Јагодини, где су имали куnу. Светозарева 
мајка умрла је 1852. г., а убрзо, 1854. г., и отац. Пред смрт, отац 
се оженио Маријом, УДОВОМ Перишиn, која се са ретком паж
њом посветила његовој деци, о чему је писао и сам Светозар. 

У основну школу Светозар полази 1852. г. у Рековцу, а за
вршава је 1856. г. у Јагодини. Полугимназију, која је трајала 
четири године, завршио је у Крагујевцу 1856-1860, а потпуну 
гимназију, која је трајала три године, у Београду 1860-1863. 
Технички факултет београдске Велике школе (трајао три године) 
завршио је 1863-1866. По завршетку Велике ШКОле добио је 
стипендију да настави инжењерске студије у Русији, тако да је го
дине 1866-1869. студирао на Институту саобраnајних инжењера 
у П етрограду. Здравствено стање, повезаност с руским револу
ционарима, који су немилосрдно прогоњени, и жеља да изворно 
упозна најновија достигнуnа Западне Европе, утицали су на Мар
ковиnеву одлуку да затражи наставак студија у Швајцарској. 
Српска влада је одобрила његов одлазак из Русије и он је 1869-
1870. г. боравио у Цириху. 

Кнежевина Србија у то време није имала пуну независност, 
па су интелектуалци Марковиnевог доба, независно од струке ко
јом су се бавили, питању националног ослобођења и у вези с тим 
друштвеног напретка посвеnивали посебну пажњу. Тако се и 
Светозар почиње заНИ1\lати овим проблемима још у време шко
ловања у Београду. Временом, он се све више бави питањем дру
штвеног преображаја. У Петрограду се повезује с руском рево
луционарном омладином, а непосредно делује у омладинском 

друштву "Српска (Југословенска) општина", у којем је био секре
тар ("деловођаti); отуд је и његова прва појава у јавности ве
зана за рад ове Општине. Боравак у Швајцарској само га је још 
више уверио да се питањима развоја друштва мора још и више 

посветити. То уверење временом га одваја од инжењерске стру
ке. После неколико критичких написа о апсолутистичком режи
му Обреновиnа у Србији, а посебно после критике првог само
стално донетог Устава из 1869. г., У чланку Српске оБМаЈње, 
влада му одузима стипендију. Од тада почиње ново поглавље 
у Марковиnевом животу. Он сам о томе пише 3. фебруара 1870. г. 
следеће: "Има више од 6 година како сам почео да изучавам 
техничке науке . .. Мишљах тада да будем миран, спокојан инже
њер, да радим свој посао који је и народу користан, а за остало 
да не бринем ма се свет тумбе окретао. Али од тога доба много 
сам којешта дознао П1ТО пре знао нисам. Најглавније је што 
сам дознао да су сасвим други услови нужни па да се српски 
народ може мирно развијати у техничком правцу и да један 
човек мога карактера може у њему живети као спокојан инже

њер. Мени је исувише тешка и уска та зграда у којој се данас 
гуши српски народ и ја сам отпочео борбу против ње. (( 

ПРЕДГОВОР ХI 

Марковиnево сазревање у овом смеру текло је поступно. 
Претпоставља се да је његова генерација имала могуnно.сти да У 
Београду стекне основна сазнања о савременом раЗВОЈУ наука 

и филозофије, па и да се упозна с основним идејама научног со
цијализма. Општи развој Србије, међутим, био је далеко иза 
развијених земаља тога времена. Веnина њеног становништва жи
вела је на селу (90,020/0 - 1866. године), иако је тих истих 60-их 
година већ било успелих штрајкова. Велика привредна заоста:rост 
и културна запуштеност биле су основ зеленаштва и КОРУПЦИЈе, а 
бирократски систем власти био је везан с апсолутизмом династи

је Обреновића. За власт је била везана и тадања малобројна инте
лигенција. Али међу интелигенцијом, нарочито оном школованом 

у иностранству, јављају се и демократске идеје, чији се носиоци 
прогоне. Тим теже било је Светозару Марковиnу, који је повео 
борбу не само против апсолутистичког режима веn, као соција
листа, и против експлоатације. 

у Петрограду се Марковиn изворно упознао с идејама руских 
револуционарних демократа и с руском револуционарном омла

дином, повезаном и с Првом интернационалом. У Швајцарској он 
своја сазнања знатно проширује и долази у непосредан додир и 

с њеном, у то време веома развијеном грађанском демократијом. 
у свајајуnи основне идеје Прве интернационале, и посебно Мар
ксове, он се и непосредно укључује у рад њених секција, најпре 
преко Мешовите секције у Цириху, у чијем раду су српски сту
денти имали учешnа, а затим и преко Руске секције у Женеви, 
која га бира за свога члана-кореспондента. У јесен 1869. г. упи
сује студије филозофије на Универзитету у Цириху (Институт 
саобраnајних инжењера није био у саставу Универзитета). Ту пра
ти рад конгреса Лиге за мир и слободу и пише о њему. Ту упо
знаје и барда европске демократије, Виктора Игоа, много чита, 
пише за српске и руске листове, али остаје нераскидиво везан 
за средину из које потиче. 

Српска револуција 1804. Г., коју изводи народ, и својеврсна 
демократија која од искона живи у задружној породици изази

вају му пажњу и он се њима бави веn од својих првих радова, 
истражујући сличне појаве и у других народа. Веома је рано 
дошао до убеђења да је непооредна Дiеll\1)Q'КЈр'а~ијlа ~СаЈМОУПРlarва) на
po~a, заснована на праву личности, онај облик ДРУП1Твеног уре
ђења којем треба тежити. ТОМ идеалу посвећује сав свој живот. 
"Ја не знам како је коме (писао је брату ]еврему 7. јуна 1869. г.), 
али ја мрзим на тиранију независно што је она шкодљива по 

народ, ја је мрзим као мог највеnег непријатеља, јер ме вређа 
лично сваки тирански поступак ... 1I Као реалиста знао је (и још 
пре тога писао) да "није вајде само сазнавати несреnно стање на
ше, него да треба радити да га нестане" (писмо брату ]еврему 
16. фебруара 1868. г. из Петрограда). Тако је борби за слободу 
човека и непосредно одлучивање народа подредио своје свеукуп

на деловање - и теоријска трагања и практичан рад. 
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Марковип се вратио у Србију у лето 1870. Г., јер се после 
оду::имања стипендије није имао чиме издржавати у Швајцар
СКОЈ· П? доласку у земљу веома активно ради у београдском од
бору УЈедињене омладине српске, али убрзо увиђа да су и она 
и њен орган, Млаща Ор6ащија, "без одређеног правца"; ради на 
организационим и другим ПОСловима занатлијских и потрошачких 
дружина; пише, нарочито 'за ПlаЈнче,вац. Долазио је у редакцију 
овога листа - говорили су савременици - са пуним џеповима 
списа. У Панчеву се штампа и прва збирка његових радова, Не
кољикю чла:на;к:а, 1870, као и први превод МаlНифесrга Комунис
ТlИчке паЈРl1и6е, 1871. г. У Београду 1871. г. покрепе лист Ра:дегниlК, 
први социјалистички лист на Балкану (1/13. априла изишао је 
угледни, а 1/13. јуна редовни број). Програм овог листа сматра 
се и првим социјалистичким програмом у нас. Излажење листа 
поздрављају гласила Прве интернационале као своју "прву за
ставу на истокуи. Како је лист почео излазити у време Париске 
комуне, Марковип пише о њој и безрезервно устаје у њену од
брану. Веома кри~ички оцењује рад владе и Народне скупштине, 
па се интерпелаЦТ:'1]ама у Скупштини, написима у грађанској штам
пи и интервеНЦИЈама страних посланика код владе на њега дигла 
таква галама "као да је. револуција у Београду, а не у Паризу", 
KaK~ то пише он сам:. Пред нову, 1872. годину, кад је сазнао од 
ПРИЈатеља да пе бити ухапшен, бежи у суседну Аустро-Угарску. 

Марковип се тада најпре настанио у Новом Саду, где је наста
вио да активно ради. И даље је писао прилоге за свој лист, који 
су његови сарадници у Београду наставили да издају под новим 
насловом РаЈДНlИк. Под притиском режима лист је, међутим, убрзо 
престао да излази. У Новом ~aдy је покушао да са Ђоком Мија
товипем и сарадницима издще нов лист, ј е:Дна[кЮ'ст, од којег је 
изишао само угледни број. Посветио се делом и раду занатлиј
ских удружења, у којима је држао предавања, помагао у изради 
статута и слично. Веп 1872. г. учествује и у широко замишље
I-IOz:'l организовању тајl!0Г удружења "за ослобођење српско il, у 
КОЈем активно учеСТВУЈУ бројне значајне ЛИЧНОСТИ оног доба из 
Србије, Војводине, Босне и Херцеговине и Црне Горе (поред оста
лих, . Светозарев брат Јеврем, Сава Грујип, Светозар Милетип, Ла
за I<остип, Јован ПавловиП). Ову акцију делом су откриле аустро
угарске власти, па су предузеле и посебне мере. Прво је проте
ран Васа Пелагип, а потом и Светозар lИарковиП. Једно яреме 
Светозар се Склонио у Сремске Карловце, где се дружио и с 
песником Јованом Јовановипем Змајем. Но, убрзо је и отуд 
протеран. 

Ова "емигрантскаU фаза у животу и раду Светозара Марко
випа, и поред свих и~гнаНИЧI~.их недапа, била је посебно плодна. 
у то време завршио ?е и оБЈавио своје значајно дело Ор6ија на 
ИСТОКУ, а припремио Је и понудио Матици српској рукопис Нових 
начела ПО!l'Итичне еКОlномије. Године 1872. Одсек за фИЛОЗОфИју и 
ФИЛОЛОГИЈУ Српског ученог друштва (данас Српска академија 
наука и ул!етности) предлаже га за члана, али из политичких 
разлога НИЈе изабран. Напротив, прогоњени су и они код којих 
би се нашла нека од његових књига. По овом основу одговарао 

-
ПРЕДГОВОР ХIП 

је и књижевник Милован Глишип, с којим је Марковип сарађи
вао, посебно у првом социјалистичком сатиричном листу Враго
ЛalНУ (Београд, 1871-1872). 

Кад му је живот у емиграцији постао неподношљив, Марко
вип се решио, и поред свих опасности да пе бити прогоњен, да 
пређе у Србију. По преласку, у пролепе 1873. г., био је ухапшен, 
али убрзо и пуштен, с уверењем властодржаца да пе, ако не пот
пуно престати, а оно бар смањити своју револуционарну актив
ност. Марковип је, међутим, после опоравка код купе у Ја!'оди
ни и Буковичкој бањи, наставио рад. Прешао је у Kp~Y7eBaц, 
који је пружао релативно повољне услове за рад. Тамо Је посто
јала могупност за покретање новог листа и за издавачку делат
ност. Радници Тополивнице, бројне занатлије, ученици, били су 
друштвена основа за социјалну акцију, а Народна 9купштина 
(која је тамо заседала) - за политичку борбу и УТИЦаЈ. Ту Мар
ковип 8, одн. 20. новембра 1873. г. покрепе лист jaBНlOCТ. ПОIПТО 
је био добро познат публици, његово деловање и нов лист иза
зивају посебан интерес. Лист ja'ВlHocT, као и раније РаДБНИК, до
стиже највепи тираж у земљи. Марковип није имао потребе да 
вепим делом испуњава лист чланцима теоријског карактера, као 
што је чинио у РаденИlКУ, веп се више посвепује практичним пио. 
тањима из живота народа и рада установа тадашњег друштва. 

Тако стиче присталице у свим слојевима друштва, од радника 
и занатлија до ђака, студената, посланика и свештеника, те се веп 
може говорити о широком социјалистичком ILolКlpeтy GвеroЗа!ра 
М'а:рковића, заснованом на марксизму прилагођеном прилика!"1а 
тадашњег српског друштва, који је једно време развио и значщну 
делатност на остваривању својих идеја. Како у то време у Србији 
практично није ни било праве опозиције, уз овај покрет се окуп
љало све оно што опозиционо мисли и делује, макар се идејно и 
разликовало од Светозара. Ово пе се после његове смрти лоше 
одразити на сам покрет. 

Осепајупи у њему стварну опасност, режим настоји да га 
онемогуПи. Свакако да је у том погледу било најважније онемо
гупити деловање самом МарковиПу. Убрзо је нађен и разлог, па 
је покренут судски поступак за "штампарске кривице" - први 
процес овакве врсте у Србији. Овај процес је изазвао огромно ин
тересовање и јавности и штампе, а имао је и велики одјек у 
иностранству. Нека гласила Прве интернационале, поред осталих 
и Volksstaat, пратили су суђење пишупи о њему у наставцима, 
што су преносили и други листови. На овом процесу Марковип 
је био осуђен на 18 месеци затвора, али му је казна у другом 
поступку смањена на 9 месеци. Казну је издржавао у пожаревач
ком затвору. У слови на робији били су тешки и живот му је био 
угрожен. Није он, међутим, мировао ни у затвору. Писао је низ 
чланака за ГЛаЈС ]1а:БНЮiСТIЩ како се његов лист једно време звао, 
као и за први социјалистички часопис Р;ад, у којем је, поред 
осталих, објавио и свој веnи спис Соција:Лlизам или ДРУ1шт:веЋО 
питање. У затвору довршава прву и другу, а започиње трепу 
књигу НОВlих !Начела политиrчне екюrномије. 
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По изласку из з~твора, 16/28. новембра 1874. г., Марковип 
опет одлази у КраГУЈевац, где наставља своју делатност. Пошто 
су либерали успели да Глас Ј~а:ВlНЮiеТIИ преузму од Светозаревих са
радника, интерес публике за овај лист опада и он убрзо престаје 
да излази. Марковип покрепе нов лист, са вишеструко симболич
ним насловом ОСЛl{)IбођеЊ1е (први број ИЗИПlао је 1, одн. 13. ја
нуара 1875. г.). За разлику од ранијих листова, који су имали 
номиналне уред~ике, овај лист он и формално потписује као 
уредник. Убрзо Је, међутим, веп у 10. броју, морао да обавести 
читаоце да пе га "неко време" у том послу замењивати Срета 
~нђелковиП. Његово здравствено стање било је тако лоше да 
Је морао потражити помоп лекара. Како су власти веп имале 
спремљену оптужницу за нове "штампарске кривице", Марковип 
се одлучио да отпутује у иностранство. На том свом последњем 
путовању задржао се неко време у Бечу, где је било његових са
радника и следбеника и где је могао да обави специјалистичке 
лекарске прегледе. Затим је пошао пут јадрана. У то време се ве
ровало да блага приморска клима доприноси лечењу туберкулозе. 
Његово здравље је, међутим, било у толикој мери нарушено да је 
умро на путу, у Трсту, 26. фебруара, одн. 10. марта 1875. г. 

Мада се знало за његову болест, смрт је ипак све изненади
ла. Следбеници у Бечу тражили су да се изврши обдукција леша, 
сматрајуnи да је трован у пожаревачком затвору. Власти то нису 
дозволиле. Напротив, покушале су да омету и преношење њего
вог тела у земљу. После низа непријатности брат јевре.м је успео 
да га ипак превезе у земљу и сахрани у јагодини. На вест о смрти 
Светозара Марковиnа по целој земљи су приређивани комемора
тивни скупови, а сахрана се преТВОРила у својеврсну протестну 
антирежимску манифестацију. "Прочуло се - говорио је један 
савременик - ,дOiње!Ли ОвеТl{)заlра'. Никад до тада нисам видео 
толико света као на његовој сахрани." На комеморативном скупу 
у Ваљеву дата је идеја и прикупљени су и први прилози за изда
вање целокупних дела Светозара Марковиnа. Скоро сва тадашња 
штампа, без обзира на политички став, доноси написе о његовој 
смрти. Гласила његових сарадника - ОслюБOiђење и Рад, Миле
тиnева 3астаЈВЩ Каљевиnева БУД:Ј71ћНЮ1СТ, 3НаЈМе Љубена Каравело
ва, РаiД'НИЧКИ ПРiИј1атељ из Загреба, лондонски Вперёд Петра Ла
врова, пештански Arbeiter Wochenblatt и Munkas Heti-Kronik 
Либкнехтов Volksstaat и други листови на првим странама оба~ 
вештавају о великом губитку који је пролетаријат претрпео Смрnу 
Светозара Марковиnа. 

Велики је број идеја које је Марковип покренуо и којима је 
изузетно плодно утицао како на савременике тако и на каснија 
поколења све до данас. Оне се односе на IПИРОК круг друштве
них питања, од ослобођења и преуређења друштва до низа науч
них, филозофских и књижевних проблема. Његова беспримерна 
пожртвованост у раду, доследност и морална постојаност изази
вали су дивљење у савременика, па чак и ПОЛИтичких противника. 
Живео је следеnи начело које је још у почетку свога рада засту
пао: ,:Она:ј који није ГОТОв да се зааваки атом свю.јих убеђења 
ЖРТВУЈе, нек се не зове преД1ставником народне мисли." 

ПРЕДГОВОР XV 

* 
* * 

Замисао о штампању сlВiИХ дела Светозара Марковиnа настала 
је пре више од једног столеПа. Веn на прву вест о МарковиnеВ?ј 
смрти његови сарадници, пријатељи и истомишљеници у СрБИЈИ 
износе идеју да nе му се најбоље одужити ако штампају ње!,ов.а 
цеЛЮ:кryIПна дела. У том циљу основан је и посебан одбор, КОЈИ Је 
планирао да изда 12 књига. Од тог замишљеног издања изишла 
је 1875. године, прва књига, Начела !Народне еКi()!Номије, која је, 
независно од Одбора, била дата у штампу још пре његове смрти, 
1874. године. Спољнополитички и унутрашњи догађаји (босанско
-херцеговачки устанак, српско-турски ратови и посебно демон
страције "Црвени барјак" у Крагујевцу) спречили су остварење 
ове идеје. Но, веn у емиграцији 1878-1879. г. Пера Тодоровиn 
и сарадници објављују у Стражи део веома значајне Светозареве 
преписке. По повратку у Србију Тодоровиn и сарадници. ожив
љавају идеју о штампању целокупних дела и 1882. г. ИЗДајУ прву 
свеску од планираних 25-30 таквих књижица: На 10-ГОДи,шњиц~ 
смрти Светозара Марковиnа, 1885. г., "ПОКОЈНИКОВИ при!атељи 
из Новог Сада "одмењују у чему могу'" другове из СрБИЈе, како 
то кажу, и штампају 2. књигу у овом другом покушају. И овде 
су "сметње" биле јаче од њих, па је рад стао. Године 1888. вели
кошколци започињу IIJтампање целокуiПНИХ дела Светозара Мар
ковића. До 1893. г. ИЗИLlIЛО је 8 књига, које су обухватиле скоро 
све значајне Марковиnеве списе. Следили су затим и други по
кушаји - 1911. и 1912. г. (прештампане су три. свеске и,з 1888), 
па између два светска рата 1921. и 1937. г. НајПОТПУНИЈИ поку
шај из овог времена потиче од Веселина Маслеше пред II свет
ски рат, али су његови рукописи заплењени. И тада су ,:сметње 
биле јаче" од приређивача. После II светског рата било Је више 
издања Марковиnевих дела у Београду, Сарајеву, Загребу и Но
вом Саду, од којих је најпотпуније издање Културе из 1960-
1965. г., штампа но у 4 књиге (Сабр:а!НИ ICiПИСИ, I-IV). 

У Српској академији наука и уметности дуго се мислило о 
издавању дела овог значајног мислиоца. Стога је, одмах l!0 њего
вом оснивању, у Историјском институту Српске акадеМИЈе наука 

1947. године један од првих пројеката био и рад ~a при,премама 
целокуЈП:них дела Оветозара М'аiplковића. На ПРОЈекту Је. радиО 
Радослав Перовиn, али ни овај покушај није приведен КРајУ. Пе
ровић је касније припремио неке текстове з~ штампу, али се I:а 
томе и стало (део тих рукописа откупила Је Српска акадеМИЈа 
наука и њиме се користила за припрему овог издања). 

Преломна фаза у организацији припрема за издавање дела 
Светозара Марковиnа настала је 1969. г., када је обележавана 
50-годишњица КПЈ-СКЈ. Председник Одбора за обележавање ~e 
годишњице био је Јосип Броз Тито, а, поред осталих, члан Је 
био и академик Велибор Г лигориn, тада председник Српске ака
демије наука. Ту се дошло до закључка да ова дела треба да 
припреми ова Академија, па се тако приступило раду. При Оде
љењу друштвених наука Академије образован је 14. октобра 
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1969. г. Одбор за припрему обележавања 100-годишњице рођења 
Светозара Марковипа, а тек 22. маја 1973. г. и посебан Одбор за 
припрему ЦеЛIQКУПНИХ дма Светов:ара МарrКЮlвића. Састав тог 
Одбора био је следепи: академик др Душан Недељковип, пред
седник, а чланови: академик др Петар Поповип, представник 
Одељења историјских наука; академик Душан Матип, представ
ник Одељења језика и књижевности; др Андрија Стојковип/ проф. 
Универзитета у Београду,' др Сергије Димитријевип/ сарадник 
Историјског института; др Перо Дамјановип/ сарадник Института 
за савремену историју, и др Јован Дубовац/ сарадник Института 
за историју радничког покрета Србије. Састав Одбора се мењао/ 
а у свакој књизи је назначен Одбор који ју је припремио. 

Веп у почетку рада овог Одбора увидело се колико је сло
жен проблем припремања и штампања целоI<:y1П1ЊИХ дела Свето
зара Марковипа/ па се овом опсежном послу пришло студијски И 
мултидисциплинарно/ а у истраживачки рад у земљи и иностран
ству укључен је велики број НaIПИХ и страних сарадника. При 
томе је откривен и известан број радова који се овде први пут 
објављују. Тако су опсежна истраживања обављена у Лајпцигу, 
Будимпешти, Москви, Лењинграду/ Бечу, Винер-Нојштату/ Амстер
даму, Триру/ Прагу, Цириху, Женеви, Паризу/ Лондону/ Берлину 
и Букурешту. Важни подаци прибављени су и преко научних ску
пова. Овај Одбор је организовао три научна скупа: Светозар Мар
iКовип, живот И дело/ 1975; Овеroвар Марковип, ОМЛlaдин:а И маркси
зам, 1976. и Свеroзар Марюовип и МаРЈ<1сов:а Интернационала, 
1983. г. На овим скуповима научни радници из земље и иностран
ства поднели су више од 100 реферата/ и они чине основу даљих 
проучавања живота и дела Светозара lVlарковипа и првих српСких 
социјалиста, па и шире. Чланови и сарадници Одбора учество
вали су и на другим научним скуповима, од којих по важности 
треба издвојити скупове одржане поводом 100-годишњице пре
вода КОМУНИ1C'Тfичког манифеста (Београд-Панчево)/ 100-годиш
њице излажења Раденик:а (Београд)/ 100-годишњице Црвеног бар
јака у Крагујевцу, као и СвеroЗ'а!реве ,суюрете (Светозарево). За 
овај обимни рад најзаСЛУЖНИји је председник Одбора академик 
Душан Недељковип, који је и сам путовао ради истраживања/ 
организовања и учествовања на научним скуповима. 

Првобитни прорачуни показивали су да пе бити дванаестак 
књига целокупних Марковипевих дела, али се њихов број уве
павао зависно од истраживања/ па се рачунало и на двоструко 
вепи обим. Прве књиге биле су спремне за штампу пре 6-7 го
дина, али је њихово штампање одлагано понајвише због недо
статка средстава. У међувремену Одбор је претрпео велики гу
битак смрпу тројице изузетних прегалаца. Најпре је умро библио
граф Одбора Слободан Комадинип (1979), па чланови Душан Ма
тип (1980) и Сергије Димитријевип (1987), а 1984. године и пред
седник Душан НедељковиП. 

У даљем раду на припремању овог издања значајно је осни
вање CaвreTa за ИЗД!аЈВlаЈње ЦелЮrryIIiНIИХ дела Оветозара МаЈрковића 
при РепуБЛИЧКОј конференцији ССРН Србије 1983. г. Захваљу
јупи разумевању и материјалној помопи друштвено-политичких 
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организација и шире друштвене заједнице, ово издање коначно 
почиње да се остварује. Заинтересованост ~здавача, Народне 
књиге, Матице српске и јединства, умногоме Је убрзала послове 
око издавања. 

У међувремену се стало на становиште да треба повепа!и 
обим појединих књига, што је довело до смаl!>ењ.а њиховог БРОЈа, 
тако да ово издање обухвата 17 књига, од КОЈИХ Је 14 I\jњига Мар
ковипевих TeKcrorв:a уз пропратну грађу, а З књ;иге при~о\га. Из 
првобитног плана изостављени су само преводи (Јер се НИЈе могло 
тачно утврдити шта је Марковип преводио) и репринт листова 
које је он уређивао. Листови су изостављени и из техничких раз
лога, тј. немогупности да се уклопе у ово издање, а и сто!'а што 
су веп објављени у репринт-техници Ра.деНlИК и JaIBHOCT, па Је оста
ло да се објави још само Ослобођење. 

САДР)КИНА ОВОГ ИЗДАЊА У 17 КЊИГА ЈЕ СЛЕДЕЋА: 
1 
ПРВИ РАДОВИ, ПРЕПИСКА, ДОКУМЕНТИ, 18~6-1869. (Детињ
ство и школовање Светозара Марковипа у СрБИЈИ и РУСИЈИ); 

п 

РАДОВИ/ ПРЕПИСКА/ ДОКУМЕНТИ, 1869-1870. (Циришко раз
добље живота и рада Светозара Марковића); 

ЈП 

РЕАЛНИ ПРАВАЦ У НАУЦИ И ЖИВОТУ, 1869-1872. (Српска 
и немачка верзија); 

IV, V, VI и Vll 
РАДОВИ ПРЕПИСКА, ДОКУМЕНТИ/ 1870-1873. (Београдско и 
HOBocaдc~o раздобље живота и рада Светозара Марковипа); 
VII1 
СРБИЈА НА ИСТОКУ/ 1872. 

IХ и Х 

НА ЧЕЛА НАРОДНЕ ЕКОНОМИЈЕ ИЛИ НАУКА О НАРОДНОМ 
БЛАГОСТАЊУ (НОВА НАЧЕЛА ПОЛИТИЧНЕ ЕКОНОМИЈЕ), 
св. 1. и 2, 1872-1875. 

XI-XIV 
РАДОВИ, ПИСМА, ДОКУМЕНТИ, 1873-1875. (Крагујевачко p~~
добље живота и рада Светозара Марковиап и животописне -
лешке и регистри у целини); 

XV , 
ГРАЂА О СВЕТОЗАРУ МАРКОВИЋУ И ПРВИМ СРПСКИМ 
СОЦИјАЛИСТИМА; 

XVI 
САВРЕМЕНИЦИ О СВЕТОЗАРУ МАРКОВИЋУ; 
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БИБЛИОГРАФИЈА (радова Сьетозара Марковипа и радова о 
њему). 

Разматра се могупност писг.ња мО'н'Ографије о Светозару Мар
ковипу, која би била објављена као XVIII књига овог издања. 

Методологија по којој се припрема ово издање је следепа: 

1. Аутентични изворни текстови Светозара Марковипаобјав
љују се хронолошким редом (објављени радови према датуму 
првог објављивања, а необјављени према утврђеним датумима 
писщъа); 

2. Од строгог хронолошког реда одступа се само где се 
тиме према природи грађе боље уобличава целина, али без бит
нијег нарушавања хронолошког следа; 

3. Стил f! . језик нису мењани осим у случају очитих штам
парских грешака; 

4. Радови се објављују према првом издаљу (уколико су за 
његовог живота прештампавани, дате су напомене о евентуалним 

изменама, а ако је поред објављеног рада пронађен и оригинални 
рукопис писца, дате су напомене о евентуалним разликама); 

5. Објављени радови на страном језику дају се изворно и у 
преводу на српскохрватски језик; 

6. Напомене о ауторству уз Марковипеве текСтове дају се са
мо за његове радове који се овде први пут објављују (уз то се 
наводе и имена сарадника који су их идентификовали, а у би
блиографији су наведена имена свих сарадника који су раније 
радили на утврђиваљу ауторства Марковипевих радова); 

7. Уз· Марковипеве текстове на истој страници су и његове 
напомене, означене звездицама; напомене приређивача нумери
сане су бројкама и налазе се на крају сваке књиге; 

8. Страна имена и називи у Светозаревим текстовима остају 

онакви како их је он писао, а у регистрима и напоменама при

ређивача наводи се оригинал; 

·9. Не улази се у тумачење дела; напомене приређивача имају 
за сврху објаlпњење услова, места, времена и околности и лично.:. 
сти поменутих у текстовима; о евентуалним нетачноСтима прире

ђивачи дају образложења; 

10. Објављују се фотографије, ликовни и други прилози; 

11. Уз сваку књигу објављују се регистри личних и географ-
ских имена, а на крају издања и регистри за све књиге; 

12. )Кивотописне белешке објављују се у 14. књизи; 

13. Грађа у свим књигама распоређена је следепим редом: 

- РАДОВИ, ДЕЛА, ЧЛАНЦИ Светозара Марковипа; 

- ПИСМА Светозара Марковипа; 

-

ПРЕДГОВОР XIX 

СЛУЖБЕ НИ И ДРУГИ АКТИ битни за живот и дело 
Светозара Марковипа; 

ПРИЛОЗИ - важнији полемички и други текстови од 
интереса за употпуњавање сазнања о делу Светозара 
Марковипа; 

- БЕЛЕШКЕ ПРИРЕЂИВАЧА; 

--- РЕГИСТРИ; 
РЕЗИМЕ; 

- САДРЖАЈ. 

Изражавамо посебну захвалност свим архивима, библиотека
ма, институтима, музејима и другим установама у земљи и ино
странству које су несебично ставиле на располагање своју грађу 
нашим сарадницима, као и свим појединцима који су на било 
који начин допринели раду на припреми ових дела. Истовре
мено позивамо установе и приватна лица до чије грађе или оба
вештења важних за припреме ових дела нису доспели наши са

радници да нас о томе обавесте како би се ово издање што 
боље употпунило. 

Одбор за припрему Целокупних дела 
Светозара МаРI\lовиhа 



НАПОМЕНЕ О ОВОЈ књизи 

Ова прв:а књиnа Целокупних дела Светозара Марковипа са
ДР~И гр:ађу ИЗ 1846-1869. I'о\Цмне, оБУХЈВlа~аЈј\ућ:и раздобље ощ 
рођења ОвеЮЗ!а\ра МаРКlOlВlића Iпа IЩО њеГОiВ'OГ юдлаСКЈаl /ИЗ Руоије 
у ШЋајЦа\РО.юу. Овщесу чланЦlИ И писма из Т.ог раздобља, :к;аю 'И 
докумеlНТИ од значаја эа БОiЉе ра63умевање IИ праЈћење живота :и 
деловаља Ове1.1ОЗ'аЈр:а МаРКЮi}Змћа из roг дО'бlа. 

Оастав књиге одro.вара усвојеним нач елима за припрему ОiВюг 
ИЗ1д'Cl\ња, па ,су Ice таКIQ IHa Пpiв.ом !Месту нашлм њег{џзи први шк!Ол

ски :радови, ЧЛ'а\НЦiИ, затим ПИЮМctJ, документи, ПрlИлози, белешке 
приређивача итд. Распоред ЧЛа\нака, писама, ДOlкуменат:а и при
лога'У ОКВИIРУ датих ПОГЛа\вља 'одређен је датумом њиховог настан
:к;а, ОДНlОСНIQ обј:авшивања. 

Приреf;]ивачи 
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СКРАЋЕНИЦЕ 

- Архив ИСТ1ОријС'КОIГ Иiн!с:гитута, Београд 
- АрхИ'в Орбије, Беюrrрад 

Архив Ор:пюке академИ'је науи<Ја и уметности 
ИСТОlриј ОКЈИаЈРXlИIВ Б еОТРIЩЦ1а 
ИСТОiplијОКЈИ муэеј Орбиј1е 
ЈУI~ословеНIQ:ЮИ rИlСТ{)iр:ијС'I(1И чаЮОПIИ!С 
МаТ1Ица lорпска, Нови Оаlд 
Маrnица орпок:а, РУКОПИСНlО I{)lдељењ'е 
СрпсК'а академија нау!ка lJiI уметности 
У'НiИЂерз'итетока библиотека "СВrеroЗ!аЈР М'а!рrкIOвић 11, 

Беi()лрад 

Центральный roОСУ1ДаЈрственый ИiСТ1OIр!ИЧ00:ЮИЙ аЈРХИВ, 
Мооква 
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ОПИСЬ БЕОГРАДА1 

А. ТОПОГРАФИЧНИ ДЕО 
[Т.]. ОДНОСНО М'ћСТОСТИ] 

1. Име, 

откуд е добило, зашто и какво е име iошть негда Иlиао 

Београ:дь саЗИДаЈНЬ е јОШТЬ одь прастари Римляня кои су 
целим светомь владали и звао се Тауринумь.2 Доцнiе, пошто из
мени свое господаре, наравно морао е и свое име изменути. 

Срби ка:дь се одь Грка отргоше отеше и Тауринумь и покрстише 
сь ньиовимь именомь, и то вальда збогь тога што е, на узвише
номь месту стоеhiй, БЂЛИО се iошть издалека одь Саве и Дунава 
и одь стране Срема. 

2. [Положај]3 

Садашный Београдь престолно МЋСТО у кнежевини србской, 
лежи на СЋверной страни Србие на утоку Саве у Дунавь, - у 
окружiю сво'Мь завата 2-3 сата и у пречнику 1/2-2. Одь НЂга 
одстои 2 сата далеко Планина Авала са развалинама [за] кое 
народь каже да е ту била кула Порчњна.4 

3. 3емльиште 

Павршина е Београда неравна - земля е у обште песковита 
и шлюнковита. У околини знаменитъ е Лаудоновь шанаць кой е 
направiо ЛауДонь5 при осваяню Београда одь Аустриянаца 1789. 
И ПОЛЋ Врачарь врло знаменито у навие време, ерь онде стано
ваше найпре крџалие, а Пiосле и Срби ПО1ДЬ ЧараЈПиhемь 1806 
године, онде читаш е фермань Порте княз М.б 

4:) Воздухь 

Воздухье у овой вараши уобште, или барь требало би збогь 
ньеговогь положая да буде здравь, ерь одь СЂвера е река Савва, 
а одь нЂ навише пружа се велика равница и по томе отворень 
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оштромь северномь ветру, кой рашчишћава испаренiя трулежа и 
чини га здравимь. За110 € зима у Београду врло яка а лето па!Кь 
яче него у другима местима кой у истомь степену сь Београдом 
CTO€. 

5. Величина7 

6. Ограда 

Варошь Београдь обкопана € великимь ша:нцима и €HдeKOMЬ 
Кой се ПОЧИНЋ 'одь Саве па до дYiнава и изгледа као полукругь. 
Београдь дакле дели се на градь, главну варошь и на 5 предьгра
дiя, ~оя се именую по капияма крозь KO€ се у исту варошь улази. 

Прва страна најраније сачуване ГИlVIназијске свеске Светозара Маркови
ћа, са исписаним делом текста на грчком језику ради ,.Превода са грчког", 
и потписом Марковића; 1860-1861. година 

7. Капив па 6раю и па имену 

Капия има 4. Варошь капия, Стамболь капiя, Видинь капiя 
и Савва капiя. Кодь сваке капи€ стои турска стража €PЬ су Kanie 
у ньiнимь рукама, да би могли препречити путь у случаю войне 
онима кой бы изь предградья у варошь ишли на помоћ.8 

8. РазделеНЋ 

Варошь Београдь дели се на више квартова. Главный су 
квартО'ви, Велика пияца, Мала пияца, Турска варошь, Дорћуль, 
Сава ма' ла и Са1(1акь црквенскiЙ.9 

Предградiя деле Ice по капияма као што смо казали, али се 
iошть деле на, Теразiв, Врачарь и Абаџийску чаршiю.1О 

-

ШКОЛСКИ РАДОВИ 5 -------------------
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9. Сокаци 

Квартови деле се на "сокаке, одь кой су по већой части, за 
већу удО'бность воженя каменомь патосани. Найзнатнiй су оокаци 
у вароши, Главна чаршия, Црквенскiй сокакь, у предгра:дияма, 
Абаџисгка чаршия, Гоопо~!С[{;а улица, оокакъ IОД Варошь капи€ 
идући СЋверно, iи Пиварoкiй ,сокакь.ll Сви ови сокаци имаю у ду
жини 500-100 корака, а у ширину 4-3 фата. 

10. Явни плацеви 

у Београду има и явни плацева кой жителыма ове вароши 
за увеселеНЋ и продань [служе], као Калимейдань, врачарь и 
Пияца,12 у коимасе праздне,13 нарочито у летн€ дане люди скуп
ляю за увеселенЋ. 

11. Явна зданiя 

Београдь кюй [је] престолно место у Кнежевини има млого 
и явни особити зданiя. У НЋМУ € Советь, попечительства, полицiя, 
у НЋМУСУ И найвиш:а училиmта за мл:адеж: лицей, гимназiя, две 
полугимназия, Семинарiя, Трговачка школа, више основни мушки 

и женски училишта, Воина академия lи касарна. Одь приваmи 
зданiя знзт.нiя ОУ, двораць кнежевь и митрополитовь, две цркве, 
читалиште и музеумь.14 

Б. ЕТНОГРАФИЧНИ ДЕО 

1) Порекло 

Обитательи садашн€ вароши Београда €cy по већой части пра
ви Срби, има [их] изь Кнежевине, изь Срема, Баната, и други 
места, али има доста Турака, Чивута, Цигана и остальи странаца, 

одь кой по брою има найвише Турака, а остали у маломь брою.15 

2. Карактерь., 6ЗИКЬ, нарави, наклоности 

)Кительи вароши Београда, и то Срби, карактерь простотъ на
рода су млого одь правогь србскогь старогь карактера изменяли, 
понаивише збогь мешанiя са странцима. )Кительи су уобште ош
троумни, лукави, досетльиви, нарочито збогь тога што су духа 
трговачкогь, а IHa то ий HaTepy€ само положени€ места. Люди 
пакь ученогь реда одликую се особитимь родолюбi€м али ово се 
опеть квари збогь млогогь частолюбия и славолюбiя, збогь тога 
што свaкiй грамзи за звани€м. У ньой као у свакой пространой 
вароши, има млого чиновника и сваки од ньи држи себе за най-

р= 

lIlКОЛСКИ РАДОВИ 7 

способнiегь и, по Koi, тражи да се само докопа званiя а тимь 
обштемь благу млото ШКОУЈ;и.16 

6зикь € владаюћiй србскiй и турокiй, НО осимь тога колико 
годь су народи различни тако € различан и €зик. €зик ДИIIломат
скiй есть србокiЙ.17 
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[3] Управа 

Варошь Београдь, ОСИМЬ судова окружни и другiй обичнiй, 

има и свое варошко правительство или полицию коя се стара за 

блаГОСТа:НЋ жителя, за безбедность ньиовогь иманiя, уобште дужна 
е за свакiй догађай одговарати. Ова полиция саставЛЋена е из ед
ног преседателя и 4 члана, кой се измеђь себе саветую, после 
има писара и, найпосле, полицайни служителя или жандарма. 

[4] Полицайно уређеНЋ 

Дужность е полицие настоявати да се улице сваке неделе 
редовно барь по еданпуть чисте, нвна е дужно(,'Ть такође пазити 
да се поредакь наблюдава по сокацима, Т.е. да свакiй своимь 
путемь мирно ићи може, да се на сокацима нико не туче или 

ларма при осветленю такође служителы надгледаю да [се] пожарь 

не догоди, за кои, ради сигурности построени су шмркови, куке 

и друге справе за гашене, кое гарнизонь МЋСГНЫЙ врши. 

5. Вероисповеданя 

)Кительи 'вароши Београiда' всу найвећа часть православногь 
источногь [вероисповедања], затимь има найви[ше] муамеданаца 
кои имају 11 џамия. Такође има овде и римокатолика и протес
тан[а]та кой имаю по едну цркву, и Чивути имају 3 синагоге. 

6. 06разованость и занимаНЋ18 

ИАБ, ПО, К-1/5-21. 

МАТЕМАТИЧНЫЙ 3ЕМЛЬОПИСЬ19 

УВОДЬ 

Математичный земльопись сматра землю као тело, кое се дае 
премерити; и кое сь небеснимь тЋлима у свези и одношеню стои. 

Онь дакле опреДЋлюе: 

1. Положай зеМЛЋ у вселеноЙ. 
2. Одношай НЋНЬ, као планете у сунчаной системи. 
3. Видь, величину и кретаНЋ НЋНО, и раСТОЯНЋ одь другiй 

небесных тела. 

4. Математичный разделяй НЋне по'вршине. 
5. Начинь и поступакь, како да се свако место на ньноЙ 

површини означе. 

ГЛАВА ПРВА.20 

Нуждна знаня о вселеной уо6ште. 

§ 1. 

Светь или вселена, значи збирь свiю ТЋла, коя се у безконач
номь простору налазе, та тЋла, зову се небесна или звезде, а 
просторь у комь се налазе, зове се небо. 

Тела небесна или звезде деле се: 

1. На Звезде непокретне или сталне. 
2. На Планете или звезде путуюПе. 
3. На Комете или звезде репате. 

Непокретне звезде, кое найвсћу часть они на небу видими 
звезда износе, одликую се у томь, што имаю свою собствену и 
трептећу светлость и шт,о свой положай спрамь осталимь звездама 
(сунца) на;меняю. 
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Планете. Издаю слабiю и тавну светлость, кая никако не
трепти, и меня свай положай према осталимь звездама, али свагда 
на еднай известной страни неба. 

Комете разликую се одь планете што су :некомь као магломь 
обкружене, што кадкадьсветлость на подабiе репа одь себе издаю, 
шта се iИа какай страни неба паказати магу, и шта се ,само за 
кратко време видити могу. Одь свае светле пруге назване су 
репате звезде, а збогь неуредногь путованя и паявльИ\Ваня, лу
талице. 

ОДСЕКЬ ПРВЫЙ 

О НЕПОКРЕТНИМЬ ЗВЕЗДАМА ПОНАОСОБЬ. 

§ ЗfiiЙ21 

Светлость ньина и разређаЙ. 

Непакретне звезде светле своiомь собственаrМЬ светлоhомь коя 
намьсе чини да игра, ерь се у нашой Атмосфери развiя по своiой 
видимой величини, и БОЛЋ реhи iJ3идимой светлоhи, деле се непо
кретне звезде на 12 разреда, Т.е. на звезде 1, 2, 3, 4, 5 итд. до 12 
величине. Звезде -адь последньи 6 разреда могу Ice само оружа
нимь окамь видити, па зато се зову звезде телескопске. 

§ 4ТШ 

УдаЛЋНОСТЬ и броU. 

Звезде непокретне удалЋне су одь зеМЛЋ талика да сваку меру 
превазилазе. Астрономiя показу€, да € найближа непокретна звез
да удаЛЋна одь нась 4,000.000,000.000 миля; зато и найболя уве
личателна стакла, немогу непокретну звезду увеличати, него е 

преставляю сама као точку светлу. Као што е удаЛЋНОСТЬ ньина 
неизмерна тако е иста и брой безконечань. Само малу часть ви
димо голимь окомь. Пошто су увеличателна стакла <пронађена> 
проправила, пранашло iй се iошть неброено, особита у онай свет
лой белой пруги, кою ЛIоди обично млечный путь Iназиваю, ерь 
светлаfiа те пруге произлази одь неброени сабiени звезда. 

§ 5 

(УДАЛЋНОСТЬ) 

Разделяй на звездане знаке. 

Јошть одь прастары времена (Вавилоняни и Египтяни), по
деЛЋне су звезде непокретне <на гомиле или знаке> да бы се 
лакше прегледати магле, падеЛЋне су на по€дине гомиле или зна
ке, KoiMa су и особена имена надевена, између звездани зна~ова 

F 
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налазе се на СЋвернай палавини скара 100, и виде се да трапскiй 
земаля СЋверне п алукугл е, напративь ову други виде и у ю)ЮНимь 
степенима ширине. 

Премда се данась небеlСНЫЙ свадь не мери -више па тимь зна
цима, али се опеть гди коя изванредна паявленiя па ньима азна
чую, затО' ћема гди Ka€ навести. 

На сЋвернай палавини неба налазе се 

1) Знакь великогь медведа,22 каО' шта се [у] Астранамiи зове, 
мала кола каО' шта прости люди кажу. У НЋМУ 6 звезда адь дрУiге 
величине и 1 одь 3. величине, 4 ад ньи представляю трупь а три 
репь. 

2) Знакь малогь медведа, има такађерь 7 звезда,23 Ka€ су 
анака иста палажене каО' и великагь медведа, сама шта се може 

исти знакь маньи се добити кадь се адь даНЋ преДНЋ звезде ве
ликагь медведа, павуче пруга кразь гарню предню, и такО' се адь 

прилике 5 пута унапредь прадужи, €Pь анда удара се у звезду 

поларну или 06ртну, кая е 2. величине исто крайня у репу мала,гь 
медведа, заве се та звезда аБРТiНа зато, шта Hie далек-а одь не
беонагь СЋверногь абрта, и види се кразь целу ноћь, прека целе 
године. Остали 6 звезда су 4. да 5. величине. 

3) Знакь Канiопев,24 тако се зову 5 звезда 3. величине, кае 
унакрсть CTa€. Знакь тай налази се адь малогь медведа югаистач
на, и маже се наhи, акО' се изь паслеДНЋ звезде шта у репу вели
кагь медведа cтa€ кразь звезду паларну повуче пруга, и прадужи 

се истимь правцемь iошть талика. Та пруга удара онда у средню 
звез\ду канiопее ась абадве странестое у реченомь палаженю 
iошть по 2.25 

4) СЋверный венаць югозападно одь канiопее има 5 звезда 4. 
величине и 1, коя € У среди 3. величине.26 

Орiонь (у Астрономiи) или као што кашта прости люди кажу 
штапови. Знакь тай има найвише звезда, одь кай найважнiе су: 
3 4те величине, кае у правцу близу една до друге стое, 2 1 ве вели
чине, одь оне 3 удаЛЋне едиа Ю.жно а друга сЋверно, 3 зfiе вели
чине южно одь прве KO€ анако иста поблизу и у правцу CTO€. 
Знакь тай види се одь половине Септембра па до паловине ... 27 

[§ 6] 

Звезде У животиньскомь- КРУГУ 

На средь неба icтa€ едань за другимь, као КаЈкавь поясь, СЛЋДУ
юhiй 11 звездани знакова, кай сачиняваю тако<реhи> звани 
животиньскiй круг. Првый узима се овань <УЈ (са 66 звезда). Одь 
НЋга кь истаку бикь () (са 144); иза НЋга 6лизнаци п (са 85) и 
тако редомь све кь истоку ра\Кь ffi, (са 113), лавь Jl (са 95), 
девойка 111 (са 110), теразiе === (са 51), скорпiя llJ! (са 44), Стр е
лаць -r> (са 69), Козерогь28 ~ (са 51), водолiя = (са 108) и рибе 
(са 113) х. 
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§ 7 

Млечный путь 

Млечнимь путемь назива се онай светло бели поясь, КОй преко 
целогь небесногь свода, и то крозь неке звездане знаке, као крозь 
крозь канiопею, мало крозь орiонь, крозь стрелца. Ј ошть у древ
ности млогису мудри люди помишляли, да светлость млечногь 

пута произлази ·одь самога сабиiенiя звезда, кое се голимь ОКОмь 
немогу видети, ерь су врло удалЋне. Што су стари текь нагађали 
данас се известно зна. Звездословаць Herschel кой е прошлогь ве
ка живiо и особито великiй телескопь изнашао, дознао е сред
ствомь тога, да се [е] млечный путь <састои>29 заиста мложина 
неброени iНепокре'Гница, I,юе се чине Ј<јаю да су наlблизу и врло 
збiене али су напротив врло удалЋне. Брой ньиовь као што нас 
Herschel уверава износи 10.000.000. 

§ 8 

О Планетама и Кометама. 

Планете су округла сама по себи тавна тела, коя светлость 
свою ... 30 Оне се зову iошть и звезде путуюће, врь се еднако по 
собственой, тако рећи стази и за извесно време крећу. 

Планете деле се на главне и споредне или пратiоце ков ... 31 

обично се зову месеци. 

Главне планете обилазе око сунца непосредствено а споредне 
посреДствено, т.е. найпре око главне планете па после сь ньомь 
око сунца. 

[§ 9]32 

Брой и имена Планета 

Око сунца окрећу се до садь зо познати планета, одь кой 22 
тако су мале а ньиове СТаЈзе тако збiвне да се као планете и 
неузимаю. 

Остале осамь су праве и главне планете, ков се означую и 
I1меную овако: 

Меркурь ~ 

Венера Q 
Земля О 
Марсь о 

IОпитерь 2+ 
Сатурнь tG 
Урань 6 
Нептунь W (одь сунца наЙудалЋнiи). 

Одь ови главны планета види се 4 редк:о 5 голимь окомь одь 
наше земля и то: 

ШКОЛСКИ РАДОВИ 1З 

1) Видимо Венеру. Ова има жутобеличасту и врло ясну свет
лость и появлюе се нарочито пре и после дана зато е Срби обично 
зову и даница. 

2) Видимо Марса. Онь < ... > 33 се показуе у црвенкастой 
усiяной гво)кђу подобной светлости. 

з) Видимо Юпитера. Онь се показуе у жутобеличастой и после 
Венере найсяйнiйой светлости. 

4) Сатурна. НЋгова е светлость бело црвенкаста, коя се чини 
да се прелива, редко се види и то на СЋвероисточной страни неба 
али не високо. 

§ 10 

О Кометама. 

Ј ошть се око сунцаокрећу и друга небесна тЕла, коя се зову 
комете или репате звезде а често и луталице. Оне се у многомь 

разликую одь планета. Прва iймь е разлика што се различно пО
ЯБЛЮЮ што iНa сва:коякiй начинь светлостьодь себе издаю, а друга 
што и найманя часть ньиове стазе обилази око Сунца, а остала 
се у неизмерну дальину небесногь свода пружа. 

Колико се изь исторiе дознае появило 'се коекадь близу 400 
репатый звезда. У XVII веку появило iйсе 10, у ХVIП 65, а 
нашемь 28 овiй комета. Но и то Hie савь брой ньиовь. Звездо
словци набраяю iй преко 6.000.000. 

На свакой репатой звезди треба разликовати GЗГРО т. е. праву 
звезду. Магловитiй кругь, кой се око €згра види и репь, к,ой в 
свагда окренуть правцу сунцу противномь. 

Стари су држали комете за изпаренiя или метеоре, но почемь 
е млогимь кометама прораЧУНЋНО време путованя, то е ясно да 
су и оне небесна тЕла. 

ГЛАВА ДРУГА. 

§ 11 

О сунчаной системи. 

Сунчаномь системомь назива се онай редь и положай у комь 
сунце премасноимь плањетама а о'ве према НЋМУ сroе. Између 
великiй умова, 'было в троица, кой су, свакiй за себе особитый редь 
у вселеной про'Писали, по томе има три различне сунчане системе: 
Птоломевва, Коперникова и Тихонова. 

§ 12 

СистеIvlа Птоломеева. 

Найстарiи редь сунца и НЋГОВИ планета написао е Алексан
дрiйскiй звездословь Пroломей, заroсе и зове ова система П'I'о!ло
мевва.34 У 'Ј10Й системи стои да у средини вселене стои земля.35 
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ОКО НЋ окрећу се: месець, Меркурь, Венера, Сунце, Марсь, 
Юпитерь и Сатурнь, а найпосле окреће се свощь небесни са свима 
непокретницама, KO€ су се на НЋМУ као утврђене сматрале. 

Система Коперникова.36 

Што се толико ,векова држало за истинито то е у 16. веку обо", 
pio звездословаць Николай Коперникь (рођень 1473 + 1543, Пол
якь). Онь € одкрiо У вселеной сасвимь другiй редь Птоломе€вомь 
сасвимь противанъ. 

По НЋГОВОЙ системи: 

1) Нестои у средини вселене земля него сунце и ово стои на 
€ДHOMЬ месту и окрећесе само око себе. 

2) Око сунца окрећу се све друге планете овимь редомь: 
Меркуръ, Венусъ, за ньомь Земл,я, са овоимь пратiоцемь, по'сле 
Марсь, за ньимь Юпитерь, найпосле Сатурнь. У доцнi€ 'Време од
Kpio се иза Сатурна iошть и Урань. 

3) Иза Сатурна CTO€ у не€днакой и неизмерной дальини не
покретнице, KO€ се неокрећу око сунца него само око себе. 

Система Коперникова Hi€ у почетку ПРИМЛЋна была потоме 
што се очима люДокимь сходнiя чинила система Птоломе€ва. То 
€навело гдико€ звездословце те су другоячi€ системе прописи
вали одь кой се найБОЛЋ допада система Тихонова. 

Тихо де Брахе (рођень 1546 + 1601) гледао € да оне две прве 
системе KO€ су сасвимь противне у нечемь сложи и из€дначи прем
да е и 'НЋгО'ва система као и Птоломеева сасвимь погрешна. 

По Тихоной сис,'Теми стои у средини вселене земля непокрет
на и око НЋ окрећесе по оообеной стази найпре месець па одма 
за ньимь сунце а све пакь друге планете окрећу се найпреоко 
сунца па сь ньимь око землЋ. 

ГЛАВА III. 

О ВИЦУ И ВЕЛИЧИНИ ЗЕМЛЋ 

§ 13 

О Вицу Земл'1з 

(Система Коперникова Hie у почетку ПРИМЛЋна была по томе 
што се) ... 

На првый погледь чини намь се да € земля нека безкрайна 
равница и да се ми усредь те равнице налазимо ма гди стояли. 

На каквомь отвореномь ПОЛЮ или iошть БОЛЋ на мору пружа 
се та привидна равница на све стране око нась и чини се да € 
CEO~OMЬ rнебеснимь са овiю страна обколЋна. Стари народи нема
юhlИ о небу ни о земльи ясни понятiя, него су свакояко виду 
зеМЛЋ помишляли, неки су држали да € Зсмля као какавь равань 
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котурь, некiй као четвороугаль, а другiй као валякъ и Т.д.; али 
опеть было € међу ньима по€дини мудраца, кой су учили да € 
земля тело округло. 

Земля € доиста округло тело, KO€ се дозна€: 

1) Ка:дь усреДЬСИНЋГЬ мора стоимо и одлазеhу лађу сматра[мо] 
онда видимо да она све ниже и ниже <силази до> силази, докь 
само баряакь одь катарке неостане а найпосле се и овай изь очiю 
изгуби. <Да € земля ,округла позна€се и по положаю небесни 
тЋла. Да узмемо Н.Пр., звезду поларну. Што бы ми на СЋверь ишли 
то бысе она све више появльивала, тако да самомь обрту надь 
нашомь главомь стояла. > То бы се истина догодило и кад бы 
површина была обична [ ...... ] ра:вница, у комь случаю морали 
бы у великой дальини због слабости човечi€гь вида сви предмети 
изчезнути али онда бы се могли увеличатељним стакљомь послу
ж'ити KO€ намь изгуБЛЋне изь вида предмета опеть виду повраhа. 
Одь туда судимо да € површина зеМЛЋ округла па будућiй да 
површина мора заузима површину зеМЛЋ то заключу€мо да € зем
ля округла. 

2) То се дознае и изь положая небесни ТЋла, да узмемо н.пр. 
звезду поларну, што быми више на СЋверь ишли то бы намь се 
иста све више и више появльивала тако да бы надь нашомь гла
вомь стаяла кад бы ми на самомь обрту СТОЯЛИ. НО кад бысе ми 
на Атлантскомь океану или на мирномь мору налазили то бы се 
иста све ниже и ниже ПОЯЕльивала~ па ако бы се ми и даЛЋ на 
юогь упус'!'или морало бы € напоследку изь нашегь вида нестати, 

3) Округлость зеМЛЋ познае се и изь помраченя месеца. По
Mpa~eHЋ месеца быва отуда што у то време долази земля у праву 
ЛИНIЮ <сь> између сунца и месеца и будуhiй да она сенка коя 
се постепено на месецу появлю€ долази одь заклона зеМЛЋ и сваг
да округло появлюе то заключу€мо да € и земля наша округла. 

4) Уверава нась да € земля округла и обпловиваНЋ землЋ. 
Млоги отважни морепловци почевши свой путь на истокь или на 
западь путовали су на исту страну и нашоследку нашли су се на 

ономь истомь месту одь когь су и пошли не враhаюћи се за време 
путованя натрагь. 

Такви ~ морепловци были су Фердинандь Магелань,37 Порту
галаць, кои се год. 1509. на'Везао изь Шпанi€ на западь и премда 
ена едномь Филипискомь ОСТРОВУ быо убi€нь опеть се €ДlIa 
НЋгова лађа вратила одь истока. Другiй обпловитель быо € Франць 
Д;ракь Енгл~~ь38 кой е одь 1587 до 1590 год. земный кругь обпло
вю, путуюhlИ такође све на западь. Но найзнатнии одь свiю быо 
€ )К,:нь Кукь39 такође Енглезь, кой € два путь земный кругь об
ПЛОВIО па кадь € и треhiй путь то чинiо <быо € на> и већь више 
о;дь пута свршiо быо, по,гинуо € на ОСТРОВУ Ява 1789 год. 

Правый виць земл'1з и НЋна величина 

Премда смо садь доказали да € земля уобште сматрано тело 
ОКРУГЛО, опеть та окрутлина Hi€ права и математично тачна, него 
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су кругови кой одь СЋвера кь югу повучени на равнителю више 
савi€ни а на обртима манЋ. И потоме € земля тако званый сфе
рой T.€. на две супротне стране мало угнута, прошлог века млоги 
звезд<ословци самимь мереНЋМЬ доказали. <тим> 

Тимь мереНЋМЬ дозн.ало се да пречникь равнителя износи 

1723 милЋ.4О Пречникь пакьобртый 1716 и по томе осовина 
земногь круга маня € одь пречника равнитеЛЋВОГЬ 6 миля отуда 
средный брой 1720 милЋ. Кадь се земля по равнителю измери 
онда износи 5.413 миля а кад се измери одь обрта до обрта онда 
износи 4.394 отуда средный брой 54031/з МИЛЋ али се таквомь ве
ликомь брою обично она трећина изоставля и по томе пречникь 

земногь круга износи 5403 милЋ.4l 
Површина кугле налази се: кадь се пречникь са обимомь 

помножи отуда 1720 Х 5400 = 9,288.000 D миля.42 

О окретаню зеМЛ'Б око себе. 

Свакiй 24 сата окрене се земля око себе. Да се зеNIЛЯ окреће 
ми неможемо видити по томе што на ньой )кивимо и по томе 
неможемо € са висине гледати; али се то окретакв дa€ доказати. 

Да се земля доиста окреће, дозна€ се: 

1) Ми 'Видимо да ,ое ,свака 24 сата са свима звездама рађа 
и да залази, и по томе мора быти да се сунце са свима звездама 
око зеМЛЋ окреће, или напротив да сунце и звезде eтo€ не
покретно а земля се окреће, зnегь случая нема. Но будућiй да се 
неда помислити, каквомь бы брзиномь могле оне билi онима миля 
удаЛЋне звезде могле ону беЗI~оначну дальину прећи, то морамо 
заключити да сунце и звезде CTO€ непокретно а земля се окреће. 

2) То се дозна€ и изь СЛЋдуюћiй на више места кушати при
мЋра. Кадь на каквомь врло високомь стубу или кули стоимо, 
па се одозго камень спусти; то онь увекь нешто на истокь падне 

то пак небы се могло догодити кадьбы земля мирно стояла. Да 
пакь тай камень нешто на истокь падне быва отуда: што се земля 
окреће и сь ньомь И НЋна Атмосфера. И будућiй € при т,омь 

окретаню < окреће и цела НЋна атмосфера> брзина на ВРУ куле 
већа, него на подножiю, то несме спуштени камень нешто на 

западь пасти. 

О окретаню земл-Б око сунца. 

Друго быва окретаНЋ зеМЛЂ око сунца. Да НЬОЙ у томь окре
таню треба година дана или БОЛЋ рећи да намь тимь окретаНЋМЬ 
причинява годину познато €. <Да> ОкретаНЋ то или одмицаНЋ 
позна€ се по звездама непокретним. Ми видимо да се у вече не

рађаю све €ДHe и исте звезде; него оне, к:o€ су се пре неделю дана 

рађале, после месець дана већь су далеко. 

ра 
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Звезде, к:o€ се са сунцем рађаю, после месець дана већь су 
високо (она звезда коя се роди кадьсунце зађе, после неколико 
даlна рађа се paHi€),43 после 3 месеца на подне, после 6 месецiй 
залазе, а после ГОiдИну дана рађаю се опеть са сунцемь. И потоме 
мора быти да се земля по О'ЈЮМЬ неизмеримомь простору по
миче. 

Путаня, кою земля за годину дана учини Hi€ правый круг 
него елипса, T.€. кругь дугулясть, као што су и путаНЋ евiю готово 
планета. Да та €липса не може одь сунца €дн.aKo удалЋна быти 
<разуме се> показу€ исarма НЋна форма, али осимь "Гога не
обилази она око сунца €ДHaJKO далеко него € на €днойстрани 
сунца найближа а то бы!Ва кадь € <сунце> 'Ноћь найдужа Т.е. 
9. Децембра иощца се каже да € земля у перилiю, т.е. у близкост:и 
сунца.44 У то време она € ,одь сунца удаЛЋна у 20,319.000 миля. 
Отудь СЛЋДУ€ да € елипса на протИ'вной одь перилiя страни най
више одь сунца удаЛЋна и ПОТlQме ка:дь земля тамо дође онда 
одстои одь сунца: 21,130.000 миля. То пакь быва кадь € дань най
дужи T.€. 9. Юнiя. И онда се каже да € <,сунце> земля у Афилiю 
T.€. у близости сунца.45 

§ 18 

О еклиптики46 

у обилазеню зеМЛЋ ок:о сунца земля се збогь равнителя два
путь нагиба преко године и то €данпуть на ниже а други путь 
на више, одь сЋвера 'кь югу :иодь юга к сЋверу. Кругь то,га 
нагибаня на земльи означава €клиптику и преставля се на земномь 
кругу овако.47 

Нека € пруга 'У':::::= земный равнитель, пруга MNM 231/20 одь 
HЋГ~ УДaJIЋНЫЙ кругь рака, а пруга СС нека е ТОЛИКО южно одь 
равнителя удалЋНЫЙ КРУГЬ, 16 То ће €липса быти ова. И T~O 
можемо лако представити колико се земля на €~HY и другу страну 

за годину :дalНa наГИНЋ, или као што се ЧИiНИ колико се сунце за 
годину дана кь €ДHOMЬ и другомь обрту приближу€. 9 марта стои 
равнитель у правцу сь равнитеЛЋМЬ сунчанИ'мь и онда имамо ра
вань дань и ноћь и одь тогь дана ПОIЧИiНЋ се СЋверный обрть 
дизати а южный апуштати, или <као што се наши:мь очима чини> 
ПОЧИНЋ се сунце дизати, прелазећи крозь знаке () и П док 9 
юнiя недође у знак C&t,48 найдаЛЋ што може кь СЋверу T.€. 231/2

U 

одь равнителя. Одь тогь времена ПОЧИНЋ се СЋверный обрть опу
штати а южный спуштати, или <као што се нашим очима чини>49 
тако рећи <ПОЧИНЋ> повраћа се сунце <Iспуштати IИ пролази
ти>50 кроз знаке ~ и (:::::=)111 и приближу€се кь З1наку :::::= те
разie у кой 9 Септембр.а и онда намь ПР:ИЧИIНЯВlа дива!Нь Дlан и iНOћь 
у €ce:нь. Одащце ПОЧИНЋ обрть сЋв.ерны Й иошть iНиже la южный се 
узвишава, 'Или cy~цe спушта 'се кроз ознаке ПО и -н- чакь до 16 
и онда доспева наиДaJIЋ кь югу T.€. 23;1/20 од ра:внителя. У то време 
имаю они на СЋвеРНОЙПОJIу1<:угли наЙ1<ра,ћiй дань а найдужу Нtollь 
а они на югу найщужiи дань а найкраћый НО'ћь. И ОД тогь дана 
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почин'ьсе сунце опеть пеняти навише докь крозь знаке ~ и )( 
недође у равнитель \или знак cf' у комь знаку земля свою €липсу 

Clвршarnа. 

§ 18 

06яснен1; реченога51 

Докь се земля по €липси око сунца ок:реће долази свакiй Мць 
дана у средину између сунца и €ДHOГЬ знака изь животиньскогь 
круга, кой се изь СЛЂдуюће фигуре лако представити: нека € 
< cf' === земльинь равнитель при> С сунце, а а, 6, В, г, Д и к 
земльина €липса а cf' <ј и ~ животиньскiй кругь на своду небес
номь ~ онда кадь € земля у а сунцестои у зна!Ку cf' а кадь земля 

за Мць дана дође у знакь скорпi€ или у 6 OIнда намь се чини да € 
у знаку <ј, чини се дакле да сунце по небесномь своду путу€, 
а оно се са свога места помакло Hi€. Кадь пакь земля целимь 
кругомь а, 6, в и т.д. обиђе, и опет се врати у точку а онда намь 
се чини да € сунце по небесномь СВОДУ с'Вой ПУТЬ свршило. Будући 
да земля на сваки месець да:на 1/12 части СВЮ€ еЛИ'llсе свршава 
зато се ,сунце ПРИВИДНО У сваком знаку задржава месець дана, KO€ 
се обично КafЖе, сунце € тога месеца и тога дошло у €дaH знакь 
изь ЖИВОТИНЬСКОГЬ круга.52 

Народни музеј, Крагујевац, инв. бр. 3076. 

Зграда гимназије у Београду у којој је учио и Светозар Марковић 

г" 
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ДЕО КОПИЈЕ МАРКОВИЋЕВОГ РУКОПИСА МАТЕМАТИЧНИ ЗЕМЉОПИС 
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[РЕШЕЊЕ ИСТОЧНОГ ПИТАЊА] 

П е т ро г р ад, у;очи БОЖiИћа 1866.53 Решење:, КОН'аЧ!НЮ решење 
источног питања, долази на ред. То прогласише велике силе ев
ропаке, средством званичне или незваничне пресе, па и саме оне, 

које још непризнају да је решење неизбежно, својом стрепњом 
још јаче потврђују да је већ крај шепртљању. Природа оће своје. 
И преставнице српског народа, владе: на Цетињу и у Београду, 
једновременом својом радњом изјавише, и ако са [Великом предо
храном, да је куцнуо час, да се и за Србство будућност осигура.54 

Ваљда нема Србина, који несхваћа, да је источно питање, 
питање живота за ове Србство, и кога се најживље нетичесваки 
корак за решење тог питања. Па и ми Срби у овом далеком 
крају55 пазимо на ова:к:и догађа:ј, који ое на Истоку јави. Ра:дов:асмо 
се кад чусмо, да се у Црну Гору шиљу топови и друге војничке 
ствари, да српски официри црногорске топџије уче,56 да се купује 
оружје и у последње време сазивају официри народне !Војске ради 
обучавања, а нарочито да се захтева, да се градови у Србији од 
турске војске испразне. Радовасмо се свему томе, јер мишљасмо, 
да је српска влада једном схватила своју задаhу па и путове, да 
исту достигне. Али кз:<'о се упрепастисмо кад чусмо: "Српска вла
да моли Аустрију да јој посредује у молби код султана да се 
гарнизони турски из градова мирним начином изведу". Значи ли 
то, да су сва ратна спремаља те владе гола политична демонстра

ција, да би се добили градови "без боја"? Тако беше и спремање 
пре 1862. год.57 А је ли тиме Србија постигла своју цељ? Шта је 
од србске будуhности? Ј е ли тиме решено питање живота за 
србски народ? 

Шта је источно питање? Са гледишта хришhанских народа у 
Турској, источно питање значи: оле ли Срби, Бугари, Грци и 
остали Хришhани у Турској бити слободни људи, или ће и даље 
остати турска раја? Оћс ли и даље балканско полуострво бити 
тамница за сужње, или ће бити слободна земља, у којој ће се 
људи надметати у напредку цивилизације са осталом образованом 
Европом? Свако жини увиђа, да другог пута нема за решење 
источног питања, него 60рба на смрт и живот међу хришhанима 
и мусулманима. Какву уло:гу има Србија у тој борби? Тебе питамо 
српска вла7...(О! Ти ћутиш ... 
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Да погледамо на источно питање с гледишта европске дипло
матије. Источно питање постало је посао европске дипломатије 
у почетку овог века, кад Срби усташе на оружје да узму себи 
слободу.5В Србима се одазваше Грци у Епиру и Тесалији, у грчкој 
краљевини и гдегод их има, а за тим се осу цео низ револуција 
и побуна, које покаЗaIпе, да је Турска тело без живота. Али iНapo
ди у Турској још непоказиваху снаге, да тај трули распадајући се 
организам замене својим новим. Турска царевина постаде у пра
вом смислу: "масло без госе" и тада се одпоче позната борба 
међу Русијом и западом: "о наследству турске царевине". Народи 
на Истоку, кюји неустајаху за своје право на самосталност, пос

тадоше сиграчка у рукама европске дипломатије. Тако је било 
источно питање до пре мало година. 

Напредак деветнајестог века створио је начело народности, 
начело које вели: као што је лична слобода први услов за разви
так човека, тако је и слобода народа први услов за напредак 
друштва и човечанства. Начело народности донело је обрт у 
политици европских дипломата. Место интереса династијоких, да
нас дипломатија има да гледа само на стварне интересе свог на
рода.59 И ако у томе дипломате млого одступају, тек у .односу 
источног питања то су начело примили, као једини пут, којим се 
може коначно рсшити источно питање; и по томе данас нема 

државе (осим Аустрије) којој није у интересу, да место слабе вар
варске Турекебуде 'На балканском ПОЛУОСТРВУ 'СlНlaжна, европска 
држава, а ту - већ сваки увиђа - могу ОСНQlвати само хришћан
ски народи у Турској. И заиста у последње време дипломатија 

почела је и делом показивати да се руководи тим начелима (?) 
јер где год су народи балканског полуострва показали свесне воље 
и снаге да стресу јарам који их гњечи т. ј. где год су били кадри 
да каква обране права од порте: дипломатија им је признала, па 

и гарантовала. Примера о том мислим да није нужно набрајати. 
Сама кнежевина Србија у данашњем свом положају призната је 

на тај начин. Колика је права извојевала од TYPG1lKa толико јој је 
и дипломатија признала. Али и обратно т. ј. ниједног гроша није 
дипломатија жртвовала, да јој се права повећају (а може бити 
сигурна и за у будуће, да ће имати само оно што узме). 

Остаје дакле питање: имају ли хришћански народи снаге да 

збаце са себе турски јарам? То је јасно као сунце. Шта је Турска? 
Турска - то смо ми хришћански народи на балканском полу

острву (види штатистични доказ у познатој брошури В. Ј овано
вића: "Српски народ и источно питање 'I)60 и кад ми изрекнемо: 
ми нећемо да смо Турска, ми смо јој изрекли пресуду, и нема те 
силе под небом, која би могла одржати њен јарам над нама. 
Тим одговором уједно је решена и задаћа Србије у предстојећој 
борби на Истоку. lVlи верујемо српској влади, да г. 1862. није 
била спремна за рат, и можемо јој поуздано казати у напред да, 
так а кака је, никад ни до века неће бити спремна: да освети 
Косово. Шта више, гледајући на њено унутрашње стање и ђео
графски положај, она ће бити све сиромашнија, а тиме неспрем-

ЧЛАНЦИ 

Светозар Милетип (1826-1901) 

нија, да ту цељ постигне, па јој неПОмогоше ни политичне де
МОНСТР~ЦИЈе ни дипломатск~ шеврдања. Ама Србија има другу 
снагу, ]ачу но сви њени ба]онети, јачу но сва војска султанова. 
Србија има у власти да уради, да народи на балканском полу
острву изрекну; ми нећемо да смо Турска. А то је више него,' .СВС, 
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то је сила која обара неправедно гооподарство турако. Зато је 
Србија спремна и сада и вазда (а још у данашњим околностима 
посао је у пола олакшан). Зато јој нетреба ни Бизмарк, ни Бајст 
но само: братски савез са свима Хришhанима у Турској, одушев
љење у своме народу - јавност и унутрашња слобода. 

Застава, бр. 1 ОД 1. 1 1867. 

"опmТИНА" из ПЕТРОГРАДА "ЗОРИ" У БЕЧ61 

Б. Н.62 У Бечу, 17 маја. Србска "Обштина"63 у Петрограду 
послала је следеће писмо "Зори" у Бечу:64 

ДРАГА БРАЋО!65 

Ви нам нећете замјерити, што се тако щ:щкан одзивљемо на 
вашу изјаву наштампану у "Застави" и "Србији".66 Наша удаље
ност и одјелите нужде, а не реченица: "Није на нас једне спала 
уједињена омл ад ин all 

, 67 зар ће нас у томе извинити. Ти су исти 
узроци, зашто ОПШТИlНа ниј,е могла примити учешће на оној веле
важној ,омладин:ској с:ку;пштиlНИ, при свем TOM~ што се је она у 

оно доба већ утемељила била.68 Али што општина не могаше учи
нити у договору са "уједињеном

lI

, то се је старала да надокнади 
радљом у своме кр;угу : Јединство и братско споразумљевање међу 
веhином наших сународника у Русији постигнуто је69 и тежи се, да 
тим ,свезама општин:а захвата и друге, кюји ое још нерачytн:ају у 
њезину средину. Свеза са ДОМОВИНОм и пропраhање и најситнијих 
дога1)аја, који би се тицали судбе нашег народа подржавало се 
непрестајно: па осим Т(ЧЋ личним додиром - а нешто и јавним 
радом - општина је ишла на обавешhавање овдашње ро1)ачке 
нам публике, и тек на темељу свести тражила је уњ симпатије за 
нашу свету народну ствар. - Такав ће рад ОППlтине бити и у 
будуhе. Дакле програм рада општине - узевши на ум њезино 
ванредно положење - подпуно се слаже са тежњама уједињене 
српске омладине, па зато се она с правом рачуна чланом ове 

последње.7О Сад да кажемо, колико општина као члан уједињене 
омладине српске може допринети стварној "цјелиниll омладине,71 
да ова неоста:је више само у идеји. 

у почетку ваше последње изјаве ви сте се постарали, да по

кажете боље "практичанlI пут за остварење омладинског јединства. 
Ми одобравамо вarпе мисли у том погледу, тим прије, што сте по 
своме положају у тој ствари ви компетентније судије од нас. 

Нама само остаје да видимо, шта ви на то предлажете на 

измаку своје изјаве, и да вам на то одговоримо: 
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Светозар Марковић из времена студија у Петрограду 

ЧЛАНЦИ 37 

I. Предлог, у ком се шели: "да се сваки члан омладине заузме 
у своме кругу, да се оснују омладинске дружине на што ширем 
основу" - задовољава "Општину."72 

П. Ви предљажете "да овако омлад. друштво запита свакюг 
члана свог, коју омладинску одлуку хоће да врши"73 како у свом 
друштву тако и свуд где би затребало у народу, које би друштво 
имало ј:авности предати. Из нашег уста'Ва виђели сте, да "Општи
на" није никакво стручно друштво; С тога позивати сваког њези
ног члана на какав јавни рад није могуће.74 У "Општиниlt има 
истина чланова, који су за1.10 !Кадри, и 'Ови (кад узмогу) подпо
моћи ће рад "Заједницеlt ,75 али пре свега у дијел њихов спада и 
овај рад: Подржавање преписке са удаљеним члановима и дружи
нама,76 писање чланака77 и књижица о нашим народним стварима 
за овдашњу публику (као што је сад спремљена једна таква за 
штампу) и издавање годишњег журнала. 

IП. Предлог: "Свако омладинско друштво да избере у својој 
средини један сталан одбор за јединство. 1t Ти одбори стојећи међу 
собом у договору, чинили би све, што је нуждно за међусобно поз
навање омладинских дружина, и обдржавање свезе међу њима. 
"Објављивали би свака три мјесеца цијелу радњу својега друштва. 
Спремали би предлоге за скупштину омладинску што иде."78 -
"Општински одбор" постоји ион ће уједно бити и "одбором за 
јединство".79 Одборници су: Сава Грујић, Димитрије Ћурић, Јован 
Дреч, Стеван Дамјановић (у писменом раду заступа га Светозар 
Марковић) и Јован Самарџијић (у писменом раду заступник му 
је Димитрије Дучић).80 Адреса за ове "въ Славяно-сер6скую" кух
мистерску "Сер6iяil на Невском. -

Општина ће се старати, да писмено себе заступа на омладин
ским скупштинама, а'ко јој небуде мо,гућно то учинити У лицу 
посланика, али општинском одбору неће то могућно бити, да дру
гим одборима шаље тромјесечне извештаје о радњи општине. 
Зато ће нам одбор слати годишњи извештај омладинској скупшти
ни.81 Него други се одбори умољавају, да главне одлуке својих 
дружина шаљу општини. 

IV. У сваком друштву "сваки члан обвезан је дати рубљу на 
издавање омладински књига" и т. д.82 Општина прима обвезаност 
поменуту у овом вашем предлогу, и одобрава вашу увиђаност о 
потреби једног омладинског дневника.83 У том смислу одовуд је и 
чињен предло,г уредништву "Заставеll , да оно прими за с'Вој будући 
рад програм уједињене омладине. 

V. Предлог - по којем 'Омладинска друштва дужна су давати 

бесједе, представе и јавна предавања у корист уједињене омладине 
тешко ће се моћи код нас примијенити. Читаље ће лекција бити. 
али не изван круга општине.84 

Ево, што имадосмо одговорити на ваше предлоге. Из тога 

можете виђети, шта уједињена омладина може исчекивати од 
"Обштине". 

Најзад, напоменућемо вам о једном најновијем покушају 
110пштине", који - ПО свој прилици _. моћи ће се и на дјелу 
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оправдати. Ево, шта је у ствари. Осим нас Срба разумије се -
да овде има и други загранични Словена: понајвише Чеха и Бу
гара. Са многима од првих живимо у љубави, и они са задовољ
ством пропраhаху наш општиноки рад; то се њима допало, па 
како још немају своје дружине они предложише општини питање, 
неби ли се Olва сагласила да рашири свој програм рада та1КО, 
како би му се могли придружити и остали Словени. Уз то они 
су дали своје мнење, да се неправи разлика међу народностима, 
него да буде нека (тако реhи) Славенска заједница. 85 О томе пред
мету било је неколико пута саветовања међу једном и другом 
страном. 1I0пштина" је У начелу поздравила готово(,'Т Чеха да 
ступе у заједницу с нама, али је јако настојавала на томе, да се 
тој Заједници положи сигурна основа, основа чисто федеративна; 
без к·оје општина невиди ДOiВoЉHe гарантије за индивидуалност 
своју и других чланова у веhем кругу Словенства. Најпосле је 
1I0пштина" држала, да је згодније да се та Заједница оствари 
најпре између Срба и Чеха. То је нас'Гојавање имало успеха, и 
Чеси су се сагласили, да се о томе ми на писмено изјаснимо, и да 
их позовемо у Заједницу. То је веh учињено, и позив "Општине

fl 

циркулише међу овдашњим Чесима. У томе позиву исказана су 
у главном ова начела: а) Нека се Чеси сједине у једну општину, 
која би била подигнута 'На чисто демократским начелима. б) Та'Ка 
општина ступила би са српском општином У свезу на најширем 
основу, који би обухватао наше заједничке опште потребе, и 
[у]тврдио би свезу и љубав међу Славенима на основу уза[ја]мног 
изучавања историје, језика и данашњег стања Слав[е]на.86 На томе 
основу позвани су Чеси, да заједно са Србима оснују "Славенску 
бесједуfl87 којој би после отворена врата била и за друге Славене.88 

У тој "бесједиll свака би славенска народност или поједине дру
жине славеноке представљале једну дружину за себе, тако "Срп
ска општинаll са Хрватима или и с Бугарима представљали би 
једну такву Дружину, Чеси и Моравци - другу, Русини С русима 
трећу и т. д. колико их буде. 

Свака од тих дружина имала би своју засебну организацију 
(Српска општина задржава своју дојакошњу), а јединство "беседе" 
представљено би било у заједничкој библиотеци, читаоници и 
мјесту састанка. Ми се надамо, и настајаваћемо да се Славенска 
беседа оснује на што здравијим начелима. 

"ОДБОР СРПСКЕ ОПШТИНЕ.
11 

Застава, бр. 49, ОД 28. V 1867. 

ЧЛАН ЦИ 39 

КОПИЈА СТАТУТА СРПСКЕ ОПШТИНЕ89 
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СТАТУТ "СРПСКЕ ОПШТИНЕ'С90 

1. Српска општина је удружеље које је поставило себи за циљ: 
међусобно зближаваљесвих Срба који се налазе у Русији, мате
ријално помагаље својих неимуhних земљака кюји су овамо дошли 
на науке, као и узајамно потпомагаље у невољи и болести. 

2. Сваки Србин који живи у Русији, а слаже се са циљем 
Општине и одобрава га, убраја се у љене чланове; онај од пос
ледљих који редовно и стално помаже Општину у оствариваљу 
љених циљева или кљижевним радовима или систематском упла

том добровољне суме новца у општу касу назива се редовни члан 
Општине; а сваки без разлике народности и вероисповести који 
морално и материјално подупире или је подупирао Општину уб
раја се у почасне чланове. 

З. Право на потпору Српске општине имају - за време шко
ловаља у било ком училишту У Русији - Срби: 

а) из српких кнежевина и других српских несамосталних зе
маља, 

б) достојног владаља и доброг успеха у учељу, 

в) који се обавезују да се по свршетку школоваља поново 
врате у домовину. 

ПРИМЕДБЕ: 

1. Општина поклаља пажљу земљацима који су дошли у Ру
сију ради школоваља: онога земљака за кога Општина сматра 
да му је љена rюмоh нужна и да је достојан ље она ће помагати 
и до љеговог ступаља у неку школу. 

П. Општина се стара о начину и путевима којима би своме 
члану у случају невоље пружила руку помоhи, као напр. 

а) за време болести, 

б) док је без своје кривице лишен могуhности и средстава 
да заради себи наСУlIIНИ хлеб. 

4, Које ће 'Висине и каква ће потпора Општине бити у горе
поменутим слуqајевима количински се унапред не може одредити; 
она зависи од стаља и карактера онога коме је помоh потребна 
и од cTaifЬja ДРУШТЋене касе у то време. 
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Ь. Друштвена потпора може бити једнократна или системат
ска према потребама и средствима. 

6. Такве Србе који, појавивши се у Русији без одређеног 
занимања, својим понашањем и поступцима себе препоручују у 
том смислу да могу само да каљају име и част других наших људи 
кюји раде и овима могу бити само сметња у постизању њихових 
циљева - такве Општина не трпи у својој средини. 

7. Новчану имовину Српске општине чине доприноси редов
них чланова, разни добровољни прилози и завештања и приходи 

од свега овог, као и од разних радова Српске општине. Све ово 
сачињава друштвепу касу. 

8. С изгледом на трајно постојање Општине каса се дели на: 
потрошну И неприкосновену. 

9. Неприкосновену друштвену касу или фонд чини половина 
улога редовних чланова, половина добровољних прилога и завеш
тања и половина прихода од свега осталога. Она не може бити 
смањена, напротив, ако потрошна каса нарасте толико да би за 
расходе на циљеве Општине у току године у њој било много нов
ца, главна годишња скупштина решиће колики његов део треба 
одвојити и придодати неприкосновеној каси, чиме ће ова бити 
повећапа. 

10. Потрошну касу сачињава остала имовина Општине. На 
циљеве друштва троши се из потрошне друштвене касе. 

11. Фонд Српске општине даваће се под интерес онако како 
то одреди главна годишња скупштина. 

12. Кад друштвени капитал нарасте толико да камате достиг
ну до 240 рубаља тада ће Српска општина из својих средстава 
издржавати стипенцисту. 

13. Исто тако, кад средства дозволе Општина ће - за своје 
скупштине и састанке - изнајмити (одговарајућу јој) удобну прос
торију, где би у исто време била библиотека и читаоница за коју 
би се набављале важније књиге и новине из јужнословенских 

земаља. 

14. у интересу стварног обезбеђења ОППIТине нужно је да ре
довни члаНОВИ,сваки добровољно, по сопственом нахођењу, према 
своме стању сами одреде суму новаца коју ће периодично уплаћи
вати у општинску касу. 

15. Пошто се чланоЈ3И Општине не могу увек и због сваког 
случаја састајати на општу скупштину то Српска општина има 

Одбор (изабрани) који, према статутима, води текуће послове 
Општине, управља имовином Општине и руководи општинским 

циљевима. 

16. Одбор Српске општине састоји се од пет редовних члано
ва Општине који живе у Петрограду; њих бира на годину дана 
главна годишња скупштина Општине. 

17. Своје дужности Одбор распоређује међу собом бирајући 
претседника, секретара и благајника. 

ЧЛАНЦИ 

а) Претседник претседава на седницаl;:Vlа Одбора; њему ое 06-
раћа свако ко нешто има да изјави Општини; он износи ствар 
Одбору на разматрање. У осталом других већих права претседник 
не може да има. 

б) Секретар чувэ архиву Општине, одговара на писма, пише 
позиве за добровољне прилоге Општини, итд. 

ц) Благајник руку је општинском касом, води књиге свих при
хода и расхода; на крају сваког месеца он се стара да скупи 
доприносе за касу. 

На свима документима које издаје Општина потписују се 
претседник и секретар. 

18. Каса се налази под надзором Одбора и за њену исправ
ност он одговара главној скупштини; зато Одбор мора чешће 
прегледати рачунске КIы~ге и саму касу. 

19. Одбор свршава своје послове на одређеним седницама 
и решења се могу доносити само у присуству свих његових чла

нова, одлука важи само ако је добила најмање четири гласа. 

20. Члан Одбора дужан је да благовремено обавести Одбор 
у случају да било из ког разлога не може присуствовати седници 
или мора да буде отсутан из Петрограда; онда ће Одбор изабра
ти другога редовног члана који би отсутног заменио у правима 
и дужнuстима. 

21. ОППIтина заједнички свршава своје послове на редовним, 
ванредним и главним скупштинама. Оно што не улази у делокруг 

Одбора разматра се на редовним и ванредним општинским скупш
тинама; прве се одржавају једанпут месечно, друге по потреби. 

22. Главна годишња скупштина Српске општине одржава се 
на Нову годину и састоји се од свих чланова без разлике. Она 
се стара о чувању, сигурности и повећању фонда, као и целокупне 
општинске имовине; она одређује услове под којима ће се фонд 
дати под интерес. Главна скупштина, као главна општинска кон
трола, ... да се циљ Општине тачно и часно изврши; зато Одбор 
њој полаже раЧЈ1не о свим iпослови:ма и свему чиме се бавила 
Општина у току године, ПQiсле чега скупштин:а из своје средине 
бира комисију која проверава рачуне, каеу и књиге Одбора и о 
томе подноси извештај скупштини; после 'Гога престају функције 
Одбора и скупштина приступа избору чланова Одбора за идућу 
годину. 

П'РИl',~сдба. Бивши чланови Одбора могу бити поново иза
брани. 

23. Сваки редован члан, да би тачно и потпуно остао веран 
циљевима ОПШТИНС', l\юра посећипати општинСке састанке. 

24. Општинским скупштинама претседава онај кога скупштина 
за то време изабере; овде одлучује већина присутних гласова; при 
решавању питања која се тичу општинске касе право гласа имају 
само редовни чланови. 

25. у случају неке несугласице међу члановима или између 
члана и било ког другог лица YMeCH~ ј<:: f(a се СТЈщr пре свега, 
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претресе у општинском Одбору, који би о томе донео своје миш
љење или дао савет. 

26. Редовни чланови нису везани никаквим даљим формал-
ностима и обавезама према Општини; ко не би могао да се сложи 
слободан је да у свако доба иступи из Општине; разуме се од тог 
времена престаје и да ужива пређaIШња прав~ као што нема права 
ни на новац који је уплатио у касу. Такав члан може и даље 
остати почасни члан ако не напушта Општину злонамерно. 

27. Ко од чланова намерно занемарује своје дужности према 
Општини или њу на било који начин (речима или делом) срамоти 
или ко циљ Општине злонамерно лажно објашњава и тим нав
лачи на Општину сумњу искључује се из Општине. 

ЦГИАМ, фОНД 95, ОП. 2, Ед. хр . .N2 354. 

ЧЛАНЦИ 47 

КОПИЈА ЧЛАНКА ПАРТIЙ ВЬ СЕРБIЙ. 

ПАРТII В\ CEP511t. 

:Мы .Iуиаеыъ, ЧТО въ ваСТО8щее вреlll пtтъ и881ВВН8. -&Ото
рыl1 ве И8тереСОВ8..IС8 бы ВОСТОЧВЫ)l'Ъ ВОПРОСОМЪ. Отъ р'hшевiЈ[ 
его ЗБ.ВНСПТЪ непосредствеппо рtmепiе воцроса с.,аваВСЕаго. Кромъ 
ТОГО, восточвый вопросъ ~CTЬ ОЈ-ИПЪ :ЈЈВ'Ъ ва~вtl1mих'ћ, заНI
Ji8ЮЩПХЪ въ ваСТО8щее врема евроuейсs}'ю ДПUАомацiю. Въ -за ... 
П8.1воl1 s РУССlюl1 пресt мвого говоритса о важвоыъ звачевiи 
Сер6iп въ рЋшевјо восточваго 1I0ПрОС8, о ПОЈоzевiu, Ealroe e~, 
в'ь впду этого, CJЋJJ.yerь завsть -8Ъ югос",аВ8нствЋ. СОЧУВСТВУЮ
щiе аУРВ8.1Ы. В'Ъ ос06епвостп РУССЕје, У.iЏЈ8..1НЮТСI, ЧТО Сербil 
шп ве y»ten, ВАП заТРУ.d.няетсs ·во11Т8 в'ь ту РОЈЬ, .ваsую ова 
.I0..1:&ва пграть; ,враждеБВLlJI Г83eT~, препмушествевво BtBcsis, 
ВОСХВаЈSЮГЬ Сер6iю 38 ен му Apoe';.10IJbJ!QeJ повеАевiе,ВО ОО,l'Ь 
DОХВ~ОЙ этоd ~РОГ,,1SlываЮTh скрытаа ј)аЈОСТЬ в Ilровјг. РУССЕаа 
ЖУРВа.ЈDСТИЕа, Зd.ВПМ8ЈЈСЬ сеРЬ~3IЮ восточным'Ь ВОПРОСО)('ћ U 00-

вя:ыаs все BaZBoe зваченiе Сеџбiи въ вемъ, обраТИАа. вввиавiе 
ва ввутреввее состоявiе Сер6iи, .11)(11.8 ваАrп въ вем'ћ ПРIIЧIIВУ 
е. пастоаrцей веПОВIТВОЙ ПОЈU1ПЕП. Pyccsas оечать, ва СИОЈЫО 
ова ВLlСЕа38.Ј8СЬ, впuпn во всеJl'Ъ naptHiu. НаСЧПТI.rваютъ партiв
въ праВU1е.1ЬСТвеввыхъ сферахъ: Фравцуsсsую, PYCCOMaBCSY~, 
австрiЙСI}Ю п .I.руг., вапGОЈte препатствующiа опре.l'luеВ8ОКf 
вапра8.1евiю сер6~IОЙ UОАВТПЕU; съ Ј.ругоО сторовы - u81'rio п 
са2lUН'Ь Bapo.l.t: ЗUОВВЈIO (ОбреВОВU'lа) Еарагеоргiевпu u паpтiю 
Красвыхъ IL1О респуб.lUlаНСIУЮ в .А}Ј. Ilартјо 8ТЏ Аt.lаютъ 1'0, 

что праВВte.lЬСТВО сербеsое вето.8ы�o ве но:&етъ в'ь рtШПтеЈLВЈIJ 
мивут! р8зсчuтываТЬ ва об1.t?циеИВUI СlUе scero сербсuго ВI
ЈЮ,I.&, ВО, иапротов'Ь, lIuaen.. ои&сатьс, ВВУТјЈеВПIJХЪ беЗООIОЙСТВ'ћ. 

lћ:tа в'ь ВП.IJ онтересе сер6ства П UI8IH<."fIU1, )le СЧОтаемъ 
Жо.Ј(·О1l'Ь ОреАctaВПТЬ PYCCGol1 пуБЈВП spaТliй, по вtрвей очеРI;' 
ПОЈоаеоја 1'blъ 8ъ Cel,()iu. Въ Сербiв ТО.lЬ;О 1n оарriп. П.v", 
тја праВDтеЈLСТ8еSНU: ,О ОрВНЦ..1еаать кt mршi.е чОв08 .... 
lIа; В, 11 ова .1еРЖlltt.l е.швсrвеввu ООП)""ЈРВocrью ЈИ'U • .I,pJ. 

" 



48 
СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ: ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА, 1 

гаЈ партu-оппозицiОВВ&I: ЭТОЙ ПРВВiЏСЖIТЬ весь МЫСЈзщil1 с.10а 
вароАЗ, еА сочувствуетъ весъ Ba~l'Ь. КaIЪ В'Ь тоА, Т&6о п В'Ь 
.lPугоЙ парriв - ПОlное едвво,qШlе. Первую (праввте.tьст-вевву1С) 
СОСТ88..1'ЈОТЪ ..11»)ЏI, переzввmiе свое вреИI! .!Ю.l:И сов~рmевпо 
пеСПl)собвuе бљn'Ь воа.I)IКВ БУlущеА СербlИ; того ~о..Јьше
.11)111, созвающiе СВОЮ веспrсобность, .ЈЮ.l.В ~воею ~ез.l.tате.IL
воmю совершевво парuизующiе ВОЈЮ· И эвеРГIЮ паТ~lотпчеСI\8Г() 
ЈШSЗI. Ј.ругую партiЮ сосТЗUII)Т'Ъ .IЮ.ЦВ с'Ь сознаВlем'Ь :вужJl.'Ь 
nspOJla. с!оей З8JL8ЧD п своей С IIЈ Ы, ве пара..1изуемые вваземъ,. 
жотораго овп всег,lЗ хотЋ..1П ~ыставить центромъ, воиругъ -БОТО
раго групппрова..1ПСЬ ()ы Bct части сербства; ·ОВИ всегда призна
ваљи его :оож.ж.ехъ п .lI.8же паВ1Iзыва.ЈИСЬ ему cn этпмъ; 'ОНИ же сост&- , 
ВИЈП ему ту грО!ilВУЮ ПОПУllарвость, ВSЕОЮ В'Ь пастоа!.liее према 
ОВ'ћ ПО.1ьзуетС8. При всеи'Ъ ЭТО)(Ъ, tB83b поnеРlшваетъ ЈЈЮ,1ей, 
10'ГОЈ.ые ве В'Ь состоввјп понать ВУЖ.I:Ь сербсr.аго ваРО)l3. Чтобъ 
.l.018З81Ь cymecrBCrJmBie ЭТВХ'Ь - П mОЈ6КО эmuхъ дауn --Dsртiй, 
и чтобы: асно BHJtTL сопреиенвое СОСТ08пiе их'Ъ, достаточно про
честь ПОс"1t.ЏIiз ~TpaHBЦЫ И:i'Ь новtйmей сербс&оlll исторiи. 

1) ЕЫЈО бомбар;щровsвiе Бt.lГРSJlа (5 lЮПll t 862 ro;l.8). оВойпа 
С'ћ Т~'р"аип пе.избtжна 1, fоворu:t'п Bct сербы, п Bct )Ј.оБРОВО.1ЬНО 
поспtши.1П СОСТ-8В.1!ТЬ ВОПНС·Еiе ОТРЛ.I.ы : прпзревсиil1, боевitfсr.iЙ, 
СТf.1iепчесr.iЙ JeriOHIJ Dоавп.1ПСЬ въ иtСhО.1Ы\О ~веl1. Изъ Воево" 
Ј.П"ВIl, ХОРВ8цiп И Ја:же I\раЙВbl прпбыва ... )и па помощь братья. 
ПРОСНУ.lПСЬ п БО.1гары: гаАДУЧСRiа чеТLI поsаЗ8.1ИСЬ В'Ъ Ба.lЈ\а
ВI1Х1>; В1> BtJrpaJt состаВН .. 1СIi бо.парсr.il1 w1егiовъ па ИХ'Ъ соб
ствеВНЫ8 ,;I.епtЈ\НI:iНI сре,Ј.СТВ8. ВоЙсг.а еерБСЕiя ста.1П собпраТf,СJi 
01:0.10 tрtпостей В'Ђ Сер·бill п ЕЪ сер6СIШМЪ гранпцаИ1>. БиЈО 
06шее вООIЈшеыевiе. с Ми бу j.ell,. обработыатьь еаШll ПО.1Ј8, IiОр" 
К ПТЬ ваши сеыеtlства., IH8TDTL 13Ct ваши ПО..1RТП', ГОЗ0РП.1И сер6ы, 
vставшiеС8 ва 10)11, тtуъ, Еоторuе Ш.1П ва войну СР .. «Н'hТЪ ору ... 

$ оБЪSВП.10 правпте.1Ы:ТВО; а парo.11> , В'Ъ свое!«'Ь 800душеВ.1е .. 
uin, и ве СПРОСП.1Ъ J,a;r.e - noQe»y раныпе ве гаГОТОВЈЯ.10СЬ оно, 
20 поспtmUЈ'Ь ..1ВТЬ п ПОСЈtlНЮЮ J.eBLry на прiобрtтевiе opyr.i1J. 
Со6рава бllЈа оп наро,.13. прr!..1sча ЕЪ податп ,ПО 1ва червонпз, 

ЧУО СО(iUИ.IО ('.1Р.ШБО)fЪ четuреста ТЫС8ЧЪ чеРВl)впев'Ћ. Бсз Сер .. 
6ј. CTua BoeHBLtn .н~геrе:v'Ћ: веЗЈ.t проnсходп:то упра;r.невiе 
ОРУlliе)l'Ъ, .Ј,tтп еф 06УЧ3.1ПСЈ, Б.1адtть ПК1-.; въ БtДГРS.1t 8з6увто
ва.ЈIУСЈ.. BttoTOr~e 6ата.ЊЙ9ПIl паро;:,ной }ЈО.НIIlјп пзъDзз ТОГО. '11'0 

• 3&oJ.f'lie cffGOliX1. ,o(·:rIHiJ. А 1111> Сф)fniSJLВ~Х'L c~p(.crblx'L IIНогияаХ1.Ј> 
~ 1861 1"0.1.... . -

•• Вlo Бt.. . .аput. ЕIIIЗ.' ЫЗН.Il"iiL:1. ) (!Уt'Р·о+l!пеРО)l!1. O,.iBOfO ЈЦLН"IIIl1tа ОТ1. Iu.TЪf 
';0 ll·71& Ј1.н. IНо !t'):r()p:f, О;Т(\ п ! ..ItT~f. '!'иo~ o.:pcer.1esie э.а ЈОЙПУ. 
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!Ii/fICIO ве прrдпрпнпыаетс1. uротинъ tрi"ПОСПI - таЕОВО би.!() Л()

(Ј..tУШСВЈснiе во все1!Ъ сср6СЕОМЪ парод.t tъ BOllu·t С1. TvpEa~H! 
А Турп,iа: • 
По.пора rO,ll,a, Ј;3Ii'Ь 100,000 отборп1,I1mаго Т}'рСЦБаго войеЈ\а 

YZb пстощuось въ 60рьбt протнвъ СБа..iЪ черногорцевъ' п rep
Цl?гоппвцевъ. Горсть пос..1tДПilХ'Ь С"Ј, вре.ыпеВLlМИ ГУЖL1lХIr 6езъ 

ЈЈСJlIБОl1 аРТПА,!ерiи, 6езъ ПРПГОТОВ.IенпоЙ ам:~уппцiIl, Броыtt ТОЙ, 
E~10PYJ) .l.остаВЈI.JIП ilMD таано оп Австрјu 6рать& пзъ Дst.I.иа .. 
ЦIП, Gезъ средств'Ь .. 'Iечвть СВОПХЪ 60"lыIхъ)) а часто даже "беЗи 
x.l'tGa - побtдовосво OTpa:r:aJ8. .8Ъ 1 О разъ Сll.IьнtiIшаго п :не .. 
.uЗ)dt.РП~О .. 1}'qше ПО,ll,ГОТОВАеппаго непрiате.liI" 

41 Теперь :ми по.'1ytШМЪ .JIеварствъ ДАН uашихъ lшаеныхъ, x.1t6a 
,lL1J! УТОJl.lеввыхъ l'еросвъ, а что Г.JIавВЋе всего, СВИПЦУ п IIOPOXV 
ДЈЯ 6ирь6ы съ неПРЈ;Јте.l1еыъ», ГОВОРП.iШ черНОl'ОlЩLl п герцегоrшн"
цы, ~"С.lышавъ о бомбардированiи БtЈ1гр~а. КТО ~ПSСТЪ, ЧТО ВЪ 
3ТО врема Typцi.ll не D3It,1a ва веей сербсжой граВВЦЋ u 10,000 
стапутаго ~vi1СБа, ЕТО знаеn возбужденв:ое состолнiс ВЪ Боевiи 
Староа Сербiп и БО.1гаl'iu, ТОТЪ JIIожетъ заК.Iюqпrь, Еввјн IIoe.1t,X: 
CTВl.3 lIиt.JIО 6ы ДЈВ p~3;I.t.'leHuaro.. Герцеговпнt п АдбанiII ту-
1'(lЦIЗГО' B?iicsa начаТlе воеППЫIЪ дtikт.вiЙ Сербiею. Но. въ этотъ 
tРПТDчеСЕltf :мo~eBТ'Ь ЗВИЈСН въ СТОЈИп.у сер6СЕУЮ спасите.IЬ

IJзбавите.1Ь Турцiп (таE1t, по врайнеi1-мtрt, ГОВОРЮШ В'Ђ то вре
Jd,Л ВСЋ еВРОПСЙСЕiе ЖУРВSЈЫ), въ .IIпцt еера Генрпха Бу.њвера. 
СерБСБое пра~птељьство .J,8..1fO убtдвть себа аIIг~iitСI\ОИУ Ди[но~атv 
Џi1.8.П., серБСЕ10 ВОПРОС'Ь на рtшеuiе Д!По10!dатiи. Мы не ГOTOBI~ 
.1.18 В()ОПЫ-ПРОШСАЪ С . .1УХЪ въ пзро;r.t. БЫ.tа ,,1(И 3ТО ОТГОВОРЕа 
II.1В у~t:ждеUiе сербс&зго пра.ВDтеЈьства-uа 3ТО отвtчаютъ Bы~ 

юе фаrпы въ Сербiв, а виенно ТО, что 1 P·G6 годъ зас~а.IЪ 
веГОТОВОЈ)I, !аlЪ П Ј 862011. Сер6'свое правите.њ. 

СЧИТ&АО себа ве~остаточно ЧТОо 

lrЬ борьбу 
соторое СТО .. tьжо ве 

DОIОРИТЬ горсть червогорцевъ в герцеговпн. 

аооруsеПВidrb CI.:ИЫ:VЪ .Аурвы)('Ь в ПОЧТИ 6е.ј'Ь 

запасс8Ъ. вџtuось ва .Boo,.tymeueaie своего в ароА,8. , 
иcroРl4 IJ В'Ь особен BOC11I серБСIaS!) 

з&пасw у 

blBIIOЪ 6blJLi 

реВОЈIНЏВ хростisпс,аго 
готова во всей Т rреЦlЉоi1 

О"НI nepB(:!I .. ...1. • .1О{"Ь Ј . Ј 'ћ СUГИG..llЬ со сroрови Сер6iи: ово ве ВS.Ј,t8l Ф 

83 С.ВШ8.ТlЮ бр:нн'в'Ь с..1:1В.lВЪ: СВОИХЪ e-cтe~TB~BBиx1, СОЮ3" . 
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:ниrwn ... 1kuiй, :по под.робво не .ЗБ.azОХ'.Ь -~ Щ),105Щ3~~:М~, "t.1OЬ 
в'ь БtЈградt, ве JIIorъ бы ве У.Ј.ИВЈ:lТъса BCIYC'rB1 1ЦН' ~ii1С!Ji,fО 
ДJIU01Uтa, ,&QТОРЫЙ П. .Т8ЈЈ:!Х" cтtс.в.и.ТеЈЫПП' O~~OI~eJ:p{:TBaxъ 
Сnз.c'Ь дЋЈое.ть ТуреnжоЙ. Икперщ. To.lЫO ТОТЪ, ~,_ -~JiLtЪB1в то. 
вре.1 ЈЪ Бiuгpa,d в звa.rь Ј1реЈ.Ше.ствощmil. ·~sб~р;џровавiю 
провсшест!iа в'ь rOPO.l.t, в'ь состоа:RШ Р8З'ЫСВв,т~, ПQ.1;ТИZУ серб
си-го правВТe.lьства. Ив~ВfIYЬ .,гцрашанввъ отпраВВЈСS ~Ъ Кок· 
ставТВВОПО.lЪ ,Ј.обвваТЬСI Ј б.lвстате.l!ЬВОЙ ПОРТЫВСПО.lве111Ј хати
mервфа 18.30 г. ОВ'Ь ве в:мыъ успЋха. ТОТ1ЦСЪ Ш) возвращевiа 

.' 1< его вачuнсь }fe.1!18 СТОJllновеlпа меЖАУ турsа~и п сер",аМlI въ 

Бt..лГРЗll.t: переОАЋтые серБСЕiе жавдар~ы пt..IП нъ турещшхъ 
lофеЙВiХ'Ь .8ъ ДUРЧО.lt 1 сербсиiа Dtсни, разД.р8.zающiн ТУРОЕ'Ь; 
Dt ссоры сербс&аГi> аавдариа съ туреЩШ)lИ СО..11ата:vп у СТ8М
боllапы ваЈювец'Ь, извtствоо всему Вt .. прад.у, r6it1ст-во чорнаго 
Ч8.Јша (уптер-офвцерсsil1 ЧВНЪ .8'ь турецкомъ ВОЙСЕt) пъ од.ноыъ 
шrь nереУ.liОВЪ )f.ОРЧО.l8. Ј-:-это все факты, 1!епопавшiе Ј.t~стви
Te.IЬBO ва ЗеЈевый СТОЈ'Ь ДВD.lо:матiп, во которые ПрОИСI0.lП.ПI 
'8'ъ f.la8U1t Bctx']) б1uгра.lдевъ, сер60ВЪ и ТУрО5Ћ. На то11 u 

.;wУГОЙ сторопt БЫЈИ В3ВО.Iновавы; ТУРIШ .1I.важЈ,Ы 3аопра.lН 

ropolC1lt Bppo'ra , обt сторовы ГОТО8Ы бы.tп .сРSЗUТЬСЗ? и СТО.IБ
BOBeBu BeJlЪ3i 6ы..lо вз6tгнуть. СерБЫ ЖД8.,;lП ТО.IЫЮ повода со 
сторовы ТУРОI-Ъо ТУРIШ Ј6ПАП сероскаго ,МlUьчпка - ~TOГ\J fibl.to 

,Ј.остаточвоо НОЧЬЮ З-го iЮНI ВХ'Ь выгва.жв взъ города въ f)pt
:пость. ночь 6ЋГаЈП переОАtтые сербскiе офвцеры t во· 

ва.Р О.l.Ъ, iЗIЪ КОЖНО СКОРЋе З8ВЈад.Ћть у&рtп.1енпыии 
DозапјаJIII1 TYpon. ЊРОЈЈ.ъ хотЋ.1lЪ вап~сть ва врЋпость. Гара-
mUIIИ'Ь ЧrrЬ ве погв6ъ, ОТЕЈОН8В его оп этогu; съ веЈпqаR .. 
ШUЈ!Ъ ТРУ.l.ОIIЪ б.lагоJl.&РS и мпвистерсrюwу уntревiю, что IiрЋпосп. 

без'Ь БОI, нарu}l.Ъ nоздеРЖa..Iса оп пsпзд.енis. Ран-

JlК)I'Ь ПОСl1Ћшн.lВ cep6csie JdИUUСТРЫ к'ы\всу • .1ам'ь,, даl)Ы 
11. .. посредвпчестВЋ В8UЮЧИТЬ переМIIрiе. ЖеЈавiе ПХ'Ь }'НЋП

чuоеь 

п Гарашавввt ве УВВ.1ВТ'Ь вас..1t;џнн~а ПОЈПТВlНI пог.оtt
И&ro п.за Иuоwа? Чro этоТ'Ь с,а:Ћ.ЈаЈ'Ь c'h шесrью Оlрусаип ј, 

t Чаcn ropoJt&, п котороl XIUII IllCUID1IUfe.ILHO ТУРliI iI весаХА не.поПе 
ееpбu. 

• В .. Бt.t~ ОПРUТO roIOPUJl, '11'0 ero убuи .ua сер<Ј.сliе аав.џР"8, по 
вpIIanIJ11D OllJoro uen ВIIo.ul!till. 

3 НfЫ!Ю 8an'" 'п'о п Бi.1rpaU liЮвq>р""', пК1.-в&Зwneurо, cтapafO горо
.р, nt IUILU ~ы 11 ТJ'PU, бw" вавеђ, В8 10TOVOn СТОLUI 111 .орота 
(azn), IU еоо6 .. etШ Н1ЏЈ roPO.tOI!"" 11 gриroро.tо.", п loropolfi. ЖILНI 
:аeи..D)~ еерБВ. 

4 По 1830 ro.жа, CtpGi.I 1II0.lJ'I1LU. веп..IC-ta180СТЈ. ва 10.10 ИЈРО--
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то ГараmаВIШ'Ь xoт'fuъ Cj1(Ы~TЬ с'ь Бt.lграАО~'Ь, то-естъ ПРО-ВЗ
БеСТII рtзпЈО ВD городt, этв)(ъ очистить городъ оп ТУРО&'Ь П, 

по еовершввше:мсз фаrrt, пре.в;СТ8ВИТЬ .I:МО ~вропеЙСRоti ДI1ПЈО" 
~атiи, В'Ь ТО'Й Ba.l.eZ)J.t,· ЧТО ова DРВЗШ.~,еrь совершонвое 1I.ЋЈЈО, 
тt.'Ь OO.lte, что очпщевiеиъ ГОРОЈ,8. оп -тypolrЬ вичего 60.1ьше 
ве с,щt.жаво, IШ&Ъ пспо.!вен'Ьхати-mериф-. 1830 гоД8,. Во вреМI 
перваro uрављевiа IПIЯ38 МП,,10mг., ПО.IО:Еевiе .l.Ћ..''Ь въ Турniп (,Ы.'10 
таIОВО, что пъ туреnжоuъ ,!ј,пванt :НОЖНО БЫ..10 добптьса всего 
ЛНТРВГОIO, депьга)lП [Ј посредвпчествоиъ веЈШIИХЪ _){ера:8.В'Ь. :Кнлзь 
:МВЈЮШ-Ъ Yiitxb ,,1rучше, чt~ъ ЕТО-:.шбо ПЗ" тогдаmппхъ сербовъ, 
употре6птr. зтп три средства Jt.-18 прiобрtтенiа ""IIе:iаВПСП~ОСТlI H1]6 

ВЋшвеИf Бнsжеству серБСЕО~У; 081» дtЙСТВllте.ЈЬНО, бы .. 1Ъ џа всtхъ 
ТОГ;Ј.8ШIlИХ'Ћ серt5сивхъ правитеЈLственны:хъ ЈИЦа 06разnом'Ь y1t
нага ,ЏНЈЈоыата. ГарашаНIНЈ'Ђ, 80СDП'i!'nНПЫКЪ тога в-реяенн п ТОЈ1 

шrЮ.1Ы i счпта..1Ъ зту UО.1ИТDIУ образцовою, п тtMЪ са:uы~ъ поиа
З:Ц", чrо неспосо6еН1-, бы'Гь воФде~"Ь В'Ь БУ.lущеliЪ перероm:девiп 
Сербiи. Бу,ж.у·ш че.lЮf;'lиюхъ пеu,)разовзнвы:u'Ь, ОН'Ъ не В'Ь состол
r.iu (;IЦ1-, ПОЮПЬ, ЧТО ПРОШJIО 30 xkn С1> тој} поры, Еог.з:а зтою 
ПО.illТIН;ОЙ иожпо БЫ.10 IJО.1УЧПТЪ ОТЪ Порты устушш, ЧflJ теперь 
Турцiеl1 правs'I'Ь .1Ю.ЏЈ съ -НВIiВiП, бо.itе ШПрО&ИllП ВЗГ.1II..1ЈНfП п 
разсчета~в, чtмъ за 30 .1t1 Ъ ваз!д.1>. ОД;НП}i'Ь C.10BO~Ъ, ОВ'Ь не 
CMt,.Th п ПО;l.уиать о рtшпте,,1ЬНОЙ 60Рhбt ПРОТПВЪ ТУРО&'Ђ, В(I
торал пове.18. бы за со60Ю освоООЖ.Ј,енiе ВСЋХ'Ь ХРlJстјавъ, под.qл· 
вЕ,1ивыъ'Ъ Турцiп, 8. ПУСТПЈСS на Me..1r.is пнтрпгп, пмtnшiя цt.lIlЮ 
ПСПО.шевiе Х8ти-шерифа 1830 ГОДЗ. ТУРIШ ПОВЗ.1U его. На рtзвю 
TpeTLSl'O iюна опп отвtТП~1П БО}4БаРlпрованiем'Ь пt.1ГРЯ,.1.а и сож .. 
женiе)l!'Ъ УЖflЦЫ, 11 ста ПI грозuть воЙноI1. Сер6с(юе ){ппuсrерспю 
BCTpeSOdiiB.10CL: ОПО ве раЗСЧIJТЫВЫО ва Boi!ny, I1 вотъ OnS:TI> I'i не 

ГОТОnО 8 , а воi1п8. Т8БаЈ1 страШН8.Јј вещь! (<< Мы хог.1П .lПШПТLСS 11 

ТОГО, '110 ОТЦЫ наши прi06рt..Нi ПОС.1'ј; ТЗZ&Оn 60рьбы I}, говорп:rп 

органи ПОСЈt ТОГО, E8.1rЬ ), "А''Ь бы.1'Ь уљС' ут
остаВ8..10СЬ ТО.1ЫО броспrЬСIJ В1> оБЪ8тiSl ЛНIЈО-

овп П . Россја п Фравцiа еще п раuьше за· 
СТУDП.ЈIЈСЬ 38 ХРl]стiа~ на Востоиt; раньше y~e un.:tYYflRa.JrJ, 

tnt'Ъ БLt 3аЈ.oUрпть 11 Апг Јiю, u теперь еЈ,ВЗ Ј.О3iд,з.жпсь, согда 
АВГЈiа ca~a пре,џО2!iRЈ8. сеОI JrЬ посреЈ,RИЦЫ. 11 В'Ь эrо-то RpeY1i, 
!\ОГАа 8Ctзш Cpe.l.CТM1I!I стаРЗЈDСЬ сохраПDТЬ ипръ С"Ь TypnieJn, 
п IИ:..игрцt сnАвоз бlJlЪ пап)%енованъ Iбо.п-арс!il1 воеВОl:1) 
ii печаn.нас!. DIЮuа~ацiD, ПРОЗЈЈМlOщiа бо.1гарс~itt наро..1.'Ь ГоЪ 

Ч~fdП", ~", IН'lОiЮJii1. (В3 ~IU!J ~f1i!l8 g 1- 'RIННЧ!!i!('(' '1 Е')ј;; JlC- 1Н Ј:М IHJI~! 1-

\\J~ xor1uiiJ IL.H::t'lmae2! 1I:r\. 6 ol!pyron. Ь:ИJlЗЈ, ~ilUo ... 3OflJeJ1. .1. 9П1 Оlp1П1 ("1.. 

~o~cl.on I З-:ННU\, IIJ:1>, Ii 1}!~1.1r;:и !iI eJl'Ot:leucQ..i .1litlU01lUHlii ПРi&ЗiUUii со..ер 
Ыo:l!iiiмnilC1' ф-~Ј:Н .. 
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ВU;јставiю; все 3ТО И3itЈЮ дt.lЪЮ произвеств Jte)fOBC~ptklli.1l) ·"нро
'1'НВЬ Тури.јн н CE~OHHTЪ се жъ УСТУПl~аЈ('Ь. ВО.lгаРСllпе H~I'l)iOTblf 
ваХQ.l.и})шi~с.«i въ то вреиа въ БtJ:гра.l'k, Вlџ.а па.tреl1ill ·серб
curu праВНreJiьства, ПJiевем'Ь БОЈгаРСЕаго ваРО.l.паго Slо111 8тет8. 1 

проrесroвuи прuтнвъ таrюго вебратсu.го и неПОАН'rl4l'IССlаго 
поступка' во )lПНUСТр'Ь внутревнихъ .I.~:b ПРВI8.ЗU'Ь НМ'О. В"Ь Ј.ва 

. .1.81 ПОI8'ОУ11» Бt...градъ. MeJi..lY тtMЪ ,l.Вll.IOM8Tja .. 11111 lIа СВОС 
)1.t.10, то-есть затаГВВ8.:1а ,1I.1uo, l8.iЪ 1II0)lНО бы.ЈО AO.ltt'l. Черно
горцы п герцегuвинцu взвемог.lИ B~ борьбt н. ПРВН~!I' тaBia 
yc.jO.t5is Jiпра, &atia преДЈОЖИ.lа TYPЦlI; а серб~lпе .MIH~iiC:'I'Pbl за 
СВОЮ J10H.Ib80CTb, за то, «ЧТО ПОТУШИJiВ Сlп!шаТlН CBoei'o ,;fl8pOAa 

IЪ СВОП:МЪ QраТLаыъ~ ф н про~., ПО.'ЈУЧВ.iJU Iрtпостц-ы У;ЂIIЦУ П 
Cu,n,,!ъ, Је:zащiа внутрп Сер61В в ,неult~ЈОЩЈJt НВIЮЮI'СЈ страте
Гilчес~аго значевј.ll, п доБПЈШСЬ ВLШОАНClНI хатв·mеРИфfi I ~iO .80-
торо.ну ТУРЕН высеЈ8.1ВСЬ взъ ГОРО.1.08'Ь: Б1uгра;l,8., 1I1'\бца и 
Смедерева; за то IvЋПОСТПЈ\О.lЈШЫ 6bl.lB БЫТL заП8ТЫ"еГУ.I~Р_ 
BblJiB ВОЙСI8.i!ЈЈ, Сербiн бьuа Y1Ll81'811> 9.000,000 nјаст" 

а сербы, E8.1rЬ вЋРЕ!ОUОJUJ.8.пные СУJlТ8.П8, . zертвоььт() дома 
своп ва расшпренiе 6iuГР8..l.СIЮЙ жр1>uостп. ОФUII,iJtАЬ8ые 

, ЧТО это ГРОЭiздвоепрiо6рt1евiе )l.обыто ft.ЩlJевою 
ntHOIO • .жз..кiе .I~.iJ.П в ~чет'1DЖП! онп забы.;ш, ЧТQ .СТ«!М)'I'1> раз
рушеВНЫI reI-'6СIIIЗЈ.аНll, остаВОБ.lевв:аа ToprOB.ia; чеl'О (:топтъ 

чrо lrЬ чеrырехъ :мtС2цевъ весъ пародъ (nВJlЪ на 
ТО, что Сер6ја п Червогорiа СТ8ЈЈИ 1\1) nраж

IЪ .l.pyry, то, '11'0 сосЋ.5,вје ()!llнъа въ 
осо6еввостИ БОЈгаРЫ-Dотерs.1Ш Btpy 8Ъ Ct'ji()jf{)! 

л"""".V\f"I,"I:lО .... Т8.ЈОО порахевiе "Г.Ј.1> всявiА 8R.5,t.11. 'IIiРВ.rю 
u""' .... П''-О,n'd''''l''l!1If\ ГS1'8шавнпа 06ваРУЖНЈО неспо-'о. 

дЋ.,ЈУ. Обществев иос' ы нtпiе 
возсrавать DIЮТIJRЪ пеа'с), 

созваВa.lD СВОЮ Щ'('II()соб. 

сеРОСlаго наро.з.а, в B1i1t ОС." Ii8...ЮСЬ 
НАП о • Они 

ВЗ.l.~НI'r е.ЈЈIВ", 
в'ь B1urpa""t «КупечetЖНIЪ • , 

В'Ь IOТOPO~·I. uбщс
n-'"",,,,1I1,D*'L тaloil бе;Н'»IUСАено 

ОUЈЩIe1СТilО серб(-1Щ1 СЈ!Оо 
в'ъ по

i'rolfD О(}Щ"ствt, 
П ве МОГ.1В, (', Ј;,1.и.ва-
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'fе.IЫЮ~ ИЈТ!! по О.нюrt Jflp()J't СЋ МИrlRСlра~п; 'СО(,Р:;ННЊii? :Rf! въ 
ОlНUNЪ о(,ществt )1 {}Г.НI бlJТЬ .!I,.1? НПХЪ опftСЈНЈ~ii. ИЗR"tСТIIО ј ЧТО 
въ Сербiн nct ПОЧТIf .НОДН, :могущiе назватьса обрззованны,Хп t 
нахо.!.зтСј ва ГОСУ.l.арственвоЙ с.~УЈ;бt. Чтобu !IОСтащ!ть нхъ въ 
DU.1нtl1шую 38.BHCJHfOCТb ОТЪ своей БОЈИ, минвстры 831a.iZiI з8.

f,lIНЪ, по IЮТОРUМУ чнновнп&;ъ MOrъ 6ыть ВFJГН8.ВЪ нзъ CJfуж6ы 
tlA\lBHBCTpaTBBHblMn путе:vъ, то-есть безъ СУАЗ, ао пр=~азавil) 
ыннвстра, !ОТUРОЭ:fУ ЧIlНОВНRЕ'Ъ пu..!чипенъ Ф. Еъ '!'{;:ну "~e Бременл 
(Ј180СПТС~ IJ Dзвtстный русс&оА пуб.Нlrtt звговаръ, пзъ-за ~OTO· 

pltro '6ЫАЪ оБВIJвенъ BepXOB!lbli1 СУДЪ съ предсtд.ате..tемъ ero 
ЕФреJlО:V'Ъ Групчемъ. Трудно предстаВIIТЬ ce1St что-нвбудь ПРО· 
ТIIворtЧDвtе этого оБВlIненiа, Грунча Оћ,ЈШВБЮТЪ 'nъ ТО!rl'Ъ, что 
()НЪ cuqYBCTByen, ЈЮJl.Я1WЪ, же.lаlifJЩ1ЈМЪ передать В)ШСТЪ ВНЈЫIO 

I\uрагеuргiенuчу, тогда RаЈSЪ этого IШ3ЗИ сnеРf'ла СiiЈ'пщ-ина 

'S'~'б [()д.а, въ f;ОТОIЮ(i fруичъ 6я,,1Ъ Г.;lавпы:wъ дtйствующимъ 
ЈШЦО:WЪ t'" смtпенјl эТОГО ЕЮl3И п возвращевi3.·В.lfaСТИ дв

настји Обреноввча. И ито же обвинзетъ? Т1> C.1l1\lble 80-

'Ј ор ЬПО. l'Нн!янутав Сi&упщнва осудиља, IШRЪ привсржевцев'Ь того 

c~)&aгo fiШl3Я r llо,1ХО)I.И.,i8, СRУПЩlша 1864 гoдa~ 8то 6ыло noc..1t.l
нее litcro, rJ:t !iю~но6Ы.10 аппе.зИРО!Јать I!Ъ обществевному ННЋ
lIiю u Сli~осознапi~ П_ВрО.ЈПО3l!у. :Миннстрамъ нужна БЫ.10 пред .. 
у,.редпть 310, MUHJlCTepCTBO рtШrl,;]ОСf) на ве.тпчаЈ1шее преСТУПЈе
nie - ЩЖОЈuть уставъ. Оно, минисmерство, обнародоваЈЮ за
К()Н'6 скуnщuжкi/i! ПО fiOTOPO~Y СБупщпнаре1«'Ј, ве можетъ быть 

JI!I О..\UП"}, ЧIIНОВПUЕЪ (rHH:n )НЈ уже сказалli, ЧППОlНIIIЕП БЫ.1U 

ћЪ состоsшill IiРПТИЕоваl ь дtiiстпi.li мпвпстсрствъ); Пl'едсЂЈ!.8те.1il 
СIУfJЩUНЫ НRзпа'1аетъ ЕПЯ:Њ; СЕуощпва п:чtет'Ћ ·право 06СУЖlать 
70.1Ы:Ю ТО, '1ТО ПРС.Ј,ЈЮ4\8.Th efl MlНHJCТpы в Т. ,i1.. В}) cTpaxt 

UOTeplTb 8.1&CTL J ови Dопра..!8 сватtl1шее право сер6СЕаго на
прнхоти сво60ДПУЮ наро;,ную r.г.уrшшну 

собрааiе) - НАЈ!.'Ь праввте..tь-
ССУПЩВRLt 1864 (',,, ва'1авmеl1 sad,1l.8.пi. СВ(·В. 

опуб.ннюмRы l!rЬ 'ПОВПВ8.ХЪ', а ПО3.1-
переоечаТ8..IО п·хъ особоtl IНЈВlilнн1. Изъ всего 

эТuго отчоn ВПЈ.НО 0).80, ЧТО ВП ОЮНIЪ ВЗ'Ь Сlупщпнарей ве 

, DОЮlтil об-ь 06Ј13А880СТI, IОТОРУЮ ОВЪ BiiI· 
IЮJl81е1"Ъ. Э1'оroЈ.О.lаво бшо охп..џтъ ПОо оостаlУ СIЈ'ОЩIИU, 
nn-can III~ веа ПСL1Inчев'Ь' б~.1Ъ весь образоваВ8L1Й uaCC'Ь~ 

НА эrod СI>УDЩD IIt. ПPUStlО,l5Р'Шf'd -, въ стыь сеРLё:ИlOе БреJl" 

• 3tоп. ~1. 'И("Т(НIИlllllсrерс,оi +afjpEIIUliill, тош an 11. Ct"p6iil .1!fJJJHJW 

!iil!tп. nJ! ~J"~ 11IIlrQ?Ш, 1i1I11iiHH.C crltyox\. ('1. :~:Еlеlfi.1 CI!C!I=.sUW; 11..11{ 
IIpOCTO (Iii~ 11.21:101.'. 
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f,)it.cтo o6cy1tler:ia ВУЈ;.l.Ъ стравы D парода, БЫЈП пред...10Ж;СЗ:.! 
(".:t . .1'fi1щiе вuпросы: наПРП1ftръ, О)Џ1l1Ъ депутатъ пре.Ј...1&Г~~7, 

ЪBec~и снова В'Ь ГПIВ8зisl.Ъ розгн (ое38ДО.;11'О nере,ll.Ъ эти~ъ 
УЕвчrozенвbl.Я), 11 веТОЈЬСО lrЬ ГВ)lвазisхъ, ВО п в'ь ,высшеI1 
ШЕО'nЈ, ,1..111 ТОГО, lопечво, что6ы Ј,tти .!учm~ УЧП.ЈИСЪ; .Ј.ругоЙ 
опать пре.uагu"Ь минвстерству устрОПТЪ в"ь ВЫСШе'Й ШКО.ТВ IЮ
фейвую, тв 1'b-fШJrЬ , по его С.Јовамъ, в'ь ПОCJlt,ll.нее врема СТЫО 
3AJitTBO что IIО..ЈОЈ.ёЖЬ часто ХОДВ'ГЬ въ жофейвыз; УС1РОЙСТВо. , . 
nофеtlвой В"Ь С811!ОЙ ШЕО.1t )Ј.ОЈЖПО 6ЫЈЮ, по его :мп1авю, об.lег-
q пть В8,!ЗОРЪ за !lО.10ДЬВШ .1ЮДЬ~В; третiй пгемага..'1Ъ свободу пе
чати н, lrЬTO же вреуя, воспрещенiе заRОНОn ореографin. Вука 
КiраАЈ\вча и Т. 14. ПОНЯТНО, ЧТО таЕ8З сsушцнна не МОГ.lа быть 
выраsевiе)1'Ъ сер6СГоаго народа. Ова совершенпо ПРОТИВОРЋ 1IИТЪ 
сtУПЩВНЋ 1858 ГО)Ј,а. Но Т8IЩfl СЕупщuва БЫЈа нужна Jiшнпстрам'Ь. 
ПОН1ПВО, что, ПОС.1'!> таl)ИХЪ д1н'Јствјl1 Ј ':МИ нистерство ДО.IЖНО ·БЫ.10 
еще БОЈьше 008ТЬС.8 оппозпцiп П употрetiИ.1.0 всеВ03ИОЖНЫ8 сред
ства, чтобъ сахраноть UОРЯ..1.0КЪ (I&ИЪ ОНО ВЫР.SЖаЈОСЬ); и 80'1"]" 

В'вроатпо въ свтереСЋ fiОРЯДRа; ово ПSРУШI.LIО аВТОНО1iiю п въ 
.lревпеfi серБСlоfi ~lавянскоа общин'h, И3 .. џ\въ ЗuRОП'Ь, lЮТОРЫМЪ 

41 06щив8.' CTaBB.t8.Cb въ совершеНDУIO 3НВПСИ.УОС1 ь 01Ъ прави

теЈЬС1'В8.. 

Въ э Г()~Ъ состов.!и ВсЋ ..1.tЙстнis п UРНГОТОВ.1енiл ~tIнпсrер - ; 
СТk.Ш Гарашнвпва до ) 866 года. Ha.qs",lacb воf1па )lеж.i1У .Австрiею 
съ О.1виа'} и I1русјею с'ь Ига.liеl1 съ .ж.ругоЙ стороны: времл быol'О 
ГVРЈчсе? 3ашеВе.ЈПЈCi вес!, наро.l'Ь серБСБil1: «БоЛна С'Ь Тур
n.iеЙ! - 61.1.10 06щи~ъ ЈЮ3У8l'О)fЪ на Ба..1IiНiНСIЮМЪ ПО.1уо<;тровt. 
НаСТаЈЪ ч8.СЪ Qсвu60ЖЈ.енiа хрпстјаВСЕаго ВОС10Еа. 3ачtlf'Ь ве 
пачинаетъ Сербi;? спрашпв-9..ТЬ себа IНIЖ;Џ!li1 .1pyrъ сер6ства i1 

t..18.SlacтВA. готовыl Jt бы..l'Ь OTвtтъ ~BHBCTepCТBa. 

2) сербс~аго :мпввстеретва .1.0 1866 ГО;!&. ПО!8-

ПО.lнtЙшее е)!.Н8Р.l.ушiе. 

внутренвей его ПОЈUТВ· 

вuчего ТlIЮГО, ЧТО Н01'.10 бы нанесги 
вывtШВ!iГО IВlа:ества Сер6јв - програllИа. 

DOJIПТIIID. BU1BO таЕ;;е, чro перпаа орогра»ха 61d.la 
.~O Iш<uвt опре)!.t..!ева u ВЫilсвева; эro ПРОГ.1Iј,ываеrь •. Ъ E8.Ii

.103rЪ iтol DblUTDIU; Ј.РУГЭЈ! ;ае COвctM~ веопредt.lевнаа, 
80 п Ј.Ы" oQeas. 1<:30.. оБВ3РУIiDВW8.1СJII: ово СТИРЗ.10СЬ ПО 603-

JlO~BOCТU впqеro ве J,'t.1aTL, во ZJ.IITL аe-Gпре.1t.,еиваго 81'емеви 

в веli3St.cтвшъ сођЖlтјО. 0.1110 1\ULSO очеВU,1fН', ЧТu во JJC~ ЭТu 
811 ОЈјЈа ae.JRUI .1ержа.ва ве п:ы~а DСl\..1lJЧIJте.њваго ВЈiя-

бt.1грџсtil tабппеrь. D JlОГ.Ю .ЈП 6uть Dначе? Bct 
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.Јнш.а, состав.uющiн IњшiН1.!в~е праВИ"I'е..i.ЬСТВО. ~Ы;~B уб~ЖАен;tr" 
Ч1'О Сербiв не, НУЖВО предuрннимать вичего, В1> ~t~ъ трёбi?ВR.l8-СЬ 

6ы ПСК..tючитеЈ1ьиаs поыоmь ТОI1" п .... ~ .1I.,ругоЙ. ве.ЈШЮЙ держ8:ВЫ; в 
ОНИ .L10ПОТa.JIИ О СОЧУВС1'вiи ВСЋХЪ .Iерж8.В'Ь. HentpolTBhliI" -.в8.шеiсз 

, ' I i l • 

та истина, что их'}, ПО.ЈИТВRа в'ь ЭТО)flЪ отиоmепiп ';.!;Ox{;~i]Jia 110 
наивности. Кто въ поиt){вiе четыре года ЧИТlUЪ ОфвцiаJIЬПЦЙ' 
(Водовъ деНЬ1> , -}lОГЪ свыше ..IIес»тп разъ встр'f)ч8,ТЪ: «Мы при-t 

3Bae~ъ, что христiане въ Турцiп ~еСDособиы ЖЪ са~оупраыенјl)l 
(С.Јова 3апа)Ј.но-евр()пеЙс~шхъ журнuовъ),. во - в'h.1Њ Rидите

НЪТЪ II СОРОЕ3. .ltn, IШИЪ Сер(}ја ОС80GUДП.Ј8СЬ, .а iC~la уже ВОС
шпать Ј.18 С8.}iuуправ.Iееiа 1.000,(ЈОО бывшвх'ЬgОД):ftпш~'ХЪ СУ.I
Тана И )Јожетъ СЧDтатьса iНЮЈН'h цшш.llЈз0ванI:Lыъъ Г-Qсударст.вомъ; 

. пuчеиу бы ве.1ШЕЈНIЪ еврооейсиаlЪ ~e}.+iJffiваМЪВС'bliъ ве СОГ.lа-
спrься дать Сербiu ва BOCllllTaBie ~ще О..llПНЪ "м".~ь·119н.ъ .:Хростјанъ 
(в~tютс.!l ВЪ lШ..1.У Боснi~ lf Герцеговпна)? Таsпиъ путемъ, .:ИЗ.УО 
по маЈУ, стаЈЪ бы свобuденъ -весь Восто&ъ и БЫ.1Ъ бы прiобрt
тенъ д.,18 европеI1сr.uЙ ЦUВDЈUЗ8цiu '6езъ Бе81ШХЪ потрасевiЙ 11 

беi$Ъ опасности пuпастъ 13Ъ РУБU Рutсiп» (noutJf.oee, stP08THU" 
Нf\lЮЧВО назначено д..t811РОllзведепiа БОАtе СИАьнаго эфеlП8. 118 
АВГ.liю О Фрапцiю). Въ своей наивности, 61>.408211\8. «ВUlUВЪ' 
.lеПЬ1> ~~8.БЫ"l'L СЕазать O.1l.BO - Б8]ШМЪ образом'Ь В38ТЬ ОТ'Ь lIорты 
ЭТОТЪ 3IuЈы1въъ llОД8ННЫХЪ. ДО.НБна .. ЈИ Европа пред.ЙРII нз1'Ь 
ЕРестовый UuX(?-);р UPOTUBOЬ Турцји? НО 3ТО СВ8заво СЪ н1>&о1'О
pы~ъ ущербо~ъ ,L18 ЦИВП.Iпззцiп. lLtn Турцј8 'Ј.ОЈЖВ8 ПРU.lТП' ИЪ 1 
у6tаЈ.евiю 10брово.1ЬНО уступнть Сербiu Боснiю п Герцегонпву, . 
pa3Y)liteTCa, 0l1Л1Ь В'Ь интереСЋ европеЙСRОЙ цпвв.!пзацiи? ~fbl не 
IОТЮJiЪ .10казыватъ 6еЗСМЫс.ЈеlIВОСТЬ Э1011 ПОЈИТПlШ, .ы ХОТИ3fЪ 
..10'&38.ТЬ ТОЈЫЮ Т(Ј t ЧТО С8.)Ј8. эта DОЈИТПl8 такова t ч го ВЪ К8-

6sие'ft сербс&омъ ве ~o&e'ГЬ 6ыть BBEaSUXL партiй, ви аВГ.10-
)(8.вовъ, Н11 РУССО)liНОВЪ - въ Be~'Ь .О.А,ВО вапраlUенiе: ничег", 
не 

въ ca~O~Ъ ~_'~~~~A 

ваа 1858 ГОЈ.& воавеЈ& ва преtТОЈ.'Ь сербскую 06рево", 
Вlча. ОАва ру"а сербсlU ве DОJl.Пi..t8.СЈ. В'Ь S&.ЩИТУ престо.!&. 
c~pГBJтaгo IB131. Ырагеоргiеввча. [Јере)ilЋП8 ј(внаетјв еонерmп ... 
..1IСЬ безъ ПРОЈUТ1Ј1 иПАК Ip<JBB, Т3ЕЪ венави~во 6Ы.I0 8ЈЦЫ" 
ч ест ао иергвутаro II1IЗ.l. Старюrъ, ·IП.lЗЬ МD.JОШЪ, БLUЪ уже 
ыв:юn rrъ lIIorut. ВС.l BцelЏ,& воз iArU&CL ва JlОЈОј(Оro EB!3~ 
.. us.- ... _ ОбреВОВ8ча. Г .Јовые .J.tare.JB СIУDЩUВЫ С811ТО аВlреев-

ПОЗJtвte - BOZ.1B .Јпбера.:ЊВоtl партiu въ Cepfii :: С ra1feu. 
tf)IHP1'OЬ. Ефреn Гvruч-ь, Уuоuuъ ЯUСО8UЧЪ, Пnaн'L Iiаi!ЈЧЪ 11 

ЈРУГ. бwв все .JIJJ,U 001'& ,Q~HULde впу t...Ju ISЪ IHJ).\" ItUdJ4t 1(а-
1~ u.&ь Че.ЈutstА еВРQпеАСIП ПIЮСlstшепuаго, Оtj~lа.ur)щаrо 
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в(}_,ею и энергiею, чro6ы соврршнтъ .l.UO освоб()жл:енi:т B~eг{) 

сер6с&аго паро~. 

И5&ЋСТВО, ЧУО Сер6јв; имыа «УСТ8.В"Ь» $ еще 1839 ГО}ЏI. НО 
11~ ЭТоТ'Ь IB,1Џl1fЬ ве варо.Ј.НОЮ СIУОЩИНОЮ, lаIЪ это 

т~БО&&ЈОСЬ, а Портою; по 310Х1 y~ IПlsьбыжъ ~Ь -аЗВIСИ-
14OCТ8 оп совЋта. Въ COBtn избирuось В3'Ь 18&ДјГО О!РЈга по 

совtтвиlttу ва ВС)) 1IИ3ВЬ, В Вe.lЬЗI БЫЈО его extuBTL 
безъ ~03BO.leHjl Порrы. Сербiа тоЈы�o что -выm.жа Иn'·ПОДЪ ТЈо 
}Јец,lаro нт. ПОВЈnе о своБО,ж:h ве МОГАО -раЭВИ1~С! на crO.ifLEOI

Ч1'u6ы свобода ста..Нl вачuомъ ГОСУДRРСТЗСНВЫМЪ; по своБОДПЫ}ЈЪ 

CIBT8JICm ТОТ'Ь, ЕТО веограниченпую в..!асть. ПОЭТО1tу э пер
вые совЋТIННШ сербсsiе ве МОГАВ OOHH~aTЬ своего ПОЈЈожевiаQ 
Bxtcтo ТОГО, что6ы КОВТРОЈЈВРОвать IIНI38, ОВllХО1.t~и раздtлнть 
съ lSiНlзех'Ъ веогравпчеппу)) ВJl8.CTЬ, то-есть ~ами!!!!'Ь 6ыть само

мастпыиu rOCYUPS)4B, 00)(0680 IIШ.lЗIO. Такое ООJIоженiе .ttJ'I8. 
ВеЈО ~ со60Й nепосре.l,сr8еВВО борьбу !Л.isе!llЪ и cos"t.., 
TOJrЬ. Ки.аSЬ МИЈОШЪ, П~nВ.l.IИСХО.l,'Ь -этой 60pь~ы, ПОЈЏUЪ въ 
отстаВК1, .IВШЬ 10,,1ы�o вве.l,евъ зrОТ'Ь!lст~ф Rиязь Ми ... 
хаВЈ"Ь паА) В'Ь борьбЋ с'ь -СОВЋТОМЪ В въ 1842 ГО.!.У ДОА:Еенъ 

оставвть Сербiю. CoS'l>TBBI8 пз6рuв IЮl3S Карагеоргiевпqа~ 
ОВЪ веспособеп'Ь п,рвuечь .I1О60ВI» n.apO;r;8» Ј(8 собствевв:о 
ГОВОРI, В ве CTpeMB.lCJlI'), пей t 8. ПО,ltЧIНЈИ"IС8 совершенво СО

в С&I!IЪ ze YJtOBO.JЬcrBOвa.JCI ПУСТЫIfЪ ТИТУJlОМЪ. РазуХЋетсв, 

Тутцј.l, сов'I>тъ, еCJIИ IOтhAъ УАержатьсн, 
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:паро,Ј.Ъ бu..гъ САишr;ОJfЪ :м 0.1 О.l.Ъ, то"-есть с.хпшr.охъ ~Ё.l,:; вЈ}'чнса 

обра30МНЪ. БО .. њmввство Dp€,I.ставите.1СЙ на Сltупщиui~ ~K;:;ТO

аlџ.рееВСЈЮЙ бll.lВ .JIЮЈ.В простые, ОВИ РУIi)ВО.в,и.lНIСЬ ~}.~)~~~Ы~~Ъ 

СЈ(ЫCJlОlfЪ; ВIЏ.t.жи, что упрsuевiе Сер6iею. П.l О:! !) , Н ~t!it~;:И, 
-Ч10 ПРИЧПВОIO ЭТОИУ ва СIО.lЫЮ Вetпособность ЈШ~~~; В& СТО.1Ы\О 
же в пего,I.ВОСТЬ системы; они О,JI.оБРНЈИ всЋ )lЫСЈИ I'руцча ј Я:1-
жовпча в .lpyr. Но .Iруroе J.tJo с'ь ОСВ<Јванiемъ учрежденiй, fiO~ 
TOPbl'i гаравтврошuи бы вачы8., утаеР;;.Iенпыз па свзто-анд.рее!i

СЕОЙ СБупщинt. Гарантiю 8ТУ они ваХО;Ј.ИЈИ ~Ъ БВаSЋ, i.:~:'Ср'(\Э(У 
1.0вtРВ.1И. ButJl.CТBie этого, Jfи6еРaJiьнаа партiя, CTapRatL јтвер-. 
Ј,ИТЬ зтп вача..1а постаВОВ.1евiямп, ХОТЛ П ПО.lLзова.1UСЬСОЧУВ

етвiеiiЪ ваРОЈ(а, ДО.1жва БЫ.:Ј8 О)l.навы:дср~а.ть ·60.pl.6y съ заШ,II1'
нпИtаJdИ С1араго ПОГ8ДК8. Ilрпчuною же ТОГО, ЧТО она П8..:18 ВЪ 

i;орьбt, БUЈО OTCYTCTBie въ неЙ сакой оргаlluзацiп п ТО, 4110 
она не прнбtгu8. ЕЪ пнтригамъ, r.8.SЪ ел ПРОТПВНИг.п. 

Тотчасъ по прitЗ)f.t ЈШЗ3Ј!1 МП.10Ш8, ;ш6еРаЈЬВ81l партi", ПОЈУ
lшвъ 8.шсrь, ваЧ8r'!а ввод.ить рефорw:ы, УТВf>рzдеввыз на CB'iTO
aH.1I.~BCr.On сг.упщивt. этого ей ~режде всего НУЖНО 6ъцо, 
чтобъ высшi8 wtcTa въ управљевiи заН8.tп ~IЮ.1rt способные. Тутъ 
BCTptTll.10Cb СIJ.Iьвое npe08TCTsie. !ЮЈ.И, 6ывшiе 15Ъ УПРЗ8..1евiп, 
ЭТП)iъt.a)QLlJl" YZb сосrав.18ЮTh нt&оторый авторнтетъ въ госу

.1apCTBt, irЬ осо6енпостп въ Т8&ОМЪ МЗЈеВLIiОИЪ, Еа&ъ Сер6iя. 
СЪ lРУГОЙ СТОIЈ()НЫ 9 .1ЮЈШ, 6ывшiе ЈРУ3ЫЈМII liВН3Л' 'Ћfи~{оша, во 
вреМI перваго его праВ.Ј€нјв, п управите.lЯМП БЪ прежвее вре)(8, 

и ВС81ЮМЪ )щнастпчеСБО)iЪ переворотЋ).. что 
,!)IIOЬ по праву прнна..1..1е:sптъ верховное уuраи.1евiс, -несиотрл па 

ТО, что ВU)!П 6Ы.1П .(Rже совершенно 6езгра~оrные. НУЖНО 

6ЫЈО отстраВЈЈТЬ IJ тtxъ II .lругих'Ь, авачптъ, BY~B(J БЫЈО ПиС
{'ориТЬСј п съ тtмл П съ .(ругп~п. ВЪ 3ТО вре148 выхо,3.итъ ПЗ'Ъ

ва сцену тотъ I\е г. Гарашанивъ. Его преЖВЯ8 ПО.111" 
реПУТ811iа 6ьХЈ8. весьма везаВll.lва. Онъ БЫЈЪ лзвtстенъ 

~ 1РУГЪ Турцiи. Того бо.њше, его· 
ПОJl.озрt.ва.1U Е8.ЕЪ Г.18ввое .I.tОСТRпощее .1ИПО въ iJзвtствохъ 
грiУJitвпраrt, ;ОТОРЫI1 ХЈоuота..lЪ ~ раЗ.Ј.t.1евiи Сербiп на н1;· 
~EO.tbIO ЕаЙмаг.а»crвъ, ПОlЪ пог.РUВlfте.њетвоиъ ТурцјlJ. В<ЈБР)Т'Ь 
ero со6ра.11СЬ та партiа ЧUВUВШIЕОВЪ, ЕотораЈ!! опаС8.18СI, nоте
РIТЬ JltC1a про Т8.ЕМХЪ переворотахъ. ОНЪ СъУ)it.1Ъ TltEJ':C y(,t .... 
.1IТЬ .1р~·зеЙ ЕОlза МПlоmа, хотiв&Пих:ъ ВСТУПUТЬ В'Ь упраВ.1евiе, 
ЧI<Јбъ ОIШ П}'l!Iсое.1ППLIDСЬ rь перВLlХЪ jf С'Ьобша еъ ЯЮiИ сверГ.1П 
с>БШtiГQ Bl~8.гa - Ifортiю .!UберlU'6НJlЮо По его IJIIипiаТlJвt еоета .. 
!;1l1aeL пзвtствu ..tP3-ZПНI дукаmQ(ЩtвiJ (таtъ вазв.авваs по ЗВilЈ:У, 
iЮl1. [(';OIJJ.,z)l" ова Јн:н.аЈВ)! tOT<JJ'8J, ПО.ll,ЗУ!СЬ l:рt:'1:СUIIОЮ ево-

6n.l.ot'\ De'iOlm) ·..rr:r и·,·р ;'1 It ВIIАNЈ.~А-АН"t, tTtl..~41 rОЊОfIlI1Ъ, 6У1ТО 
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.'IибеРUЫЈЫ партig хочетъ захватить всю В.I8СТЬ "ВЪ С80ИРУШ 
П пото.'Ь прв~вать ва преСТОJI'Ь РУССЕаго ве.Јвкаго Еваза, а ва 

РS.lЈ с'ь этпкъ, '110 ова хочетъ прОВ~3гЈ1аС~ть респуб.lИG1 в Т. ,1;., 

все DО.l.f)бныя Ј весообразпыл вещи. .Iуmою 3ТОl1 Ј.ру~ппы БЫ.lЪ t 
lor,u. .. ro Авбер~1t D респуБJfВGавецъ, а теперь 'мвв.встръ, Цу .. 
1011"'; ПРОВО.l.ВИIЮ)f'Ъ ;se - Матiз Вав'Ь, IОТОраго ПР(ЈСJl8ВИЉS его' 
.0.1& СУЈ18ВУВ. Но что fAaBBte вcero, г. Гарашанвпъ съ лру· 
ханоА своей c-ьyxt..п вастрои'fЬ вас.жt,lЏIИЕ8., а Dос.жi Iffi.lЗ3 сер6-
c~aгo, '110 )шберuьвss парris стремвтса осповать въ Сер6iи 

респуБJIИIУ. А .ezAY тtXЪ ва паслtДВИRа этого ..1;:т,јсраљьа:ал 
napria по..tага..'I8 всю падеж-tу и ВСЋ:НП СIЫа.ми CT~pa...1acь УТ8Сро 
ДИТЬ его DОПУ~RРВОСТЬ во всеы'Ъ серБСЕО~Ъ пародt. 

ВЈ8,СТЬ Jiп6ераJlЬВОЙ партјв ужь ПОЕОЈеба..Јась въ .пра8..:1енiс 
ЕНј38 }lаЈюша. КН83Ь l\lп.l0ШЪ у»еръ, а съ НШi'Ь П -всс -вдiаиiс 
љибера..ЊRоf! партiп на npao .. 1cuie. Собра.1ась скупщпва 1861 ГОД8.. 
ЛРСЈ.ctмте.жсиъ бы.l'Ь -взбравъ бо.'iЬШПВСТ&Q~'Ъ Тlца:кОвпчЋt· ИЗЪ 
парriп .'шбера.ЈЬНОЙ. Но скупщопа, состаliпвшзаса nО)l.lI lмјанјсмъ 
ОSРУЖВЫХ'Ь ваЧUЫШIЮВЪ, БО.lьшею частью ЧИВОВВПRОВЪ стараго 
nOpi)l.E8, бьuа СО.lD)(ЗрНа. съ г. Гарашанпномъ, В, протпвнаа 
Ји6ерз...Нi,lIЪ t БЫJl& достаrочво СПЈьна; JI&Јб~ра..tы произвелп 
ШУ1IiI'Ь в ВЫШЈП ПЗ'Ъ СЕУПЩПIЊI. КН83Ь .вмtШUСј В'Ъ распрю. 
ОПЪСОC./tUС8Па. .J.oBtpie, которое ОЕаз8.ЉЪ еиу . народ'Ь, БОГ да 
ОН'Ъ всrуои.л'Ь въ npaB.teHie. Громаднал ПОUУ .. 1НРНОСТЬ, ~аБОЮ OErЬ 
n о)љзов 8..1 С8, ПРОЛЗВеЈ&. .в.tЙствiе поС.!Ћ ВЋСЕОЛЫШХЪ .l.Be~, прu
веАСНВЫIЪ в'ь смятевiп п выzuд.анiп: предсtл.ате.1Ь Туцаsович'Ь 
заяНD.I'Ь. '1ТО, по с..lучаю БО.JItзвu ВЪ его сеМЬЋ, ОНЪ .l.ОJIженъ 

поеввуть СЕУПЩВНУ; таtЪ ПОступи .. 1П п нЋСБО.1ЬSG .l.РУГИХ1>; В1> 

UРС,IctlRТе.яп ПЗ(,РUИ че .. Јовtва, преl8.вваго видахъ г. Гарsша .. 
Бива, РцеВ&Оiнча. СЕУПЩИВа. BCWeA,.'1eHHO ПЗWЪНПЈа параГРафъ 
в'ъ 'YCT8Btl 18.Е1>, чтобы COdtЬmHи'К080 назначалъ и СЈМЉЩfl.ZО само 

iPOxt TCru, чmобы .А«инисmры оmеnьтсm6енны' бмлu nе .. 
а 'A."Н.JlJЬ - ћередъ tшродомъ. О,Ј.ВПМЪ иОВОIl'Ь, Сер., 

cтua ГОСУ.Ј.аРСТ80К'Ь оезъ е Устава-. Дружпва Гараmаuпна 
пуcrПЈ& п Сlуищвut С-Ч1Ъ, чтQ npe).crOlln 80йпа, в нужно, 
чтоб'Ь ВЈасть СЕовценrpПРОШi.lась въ I&В8зЋ. дtЙСТВИТеЈЬВО, ве
~eџeBao Iюиt СIУОЩНВЫ, ГарашаВDНЪ 6ЫЈЪ оrDраБ.lевъ ВЪ 
ll3.Ilbrl~" 10ХОГ.liТ1.СЯ ВСИОЈпевiн хзти-mерифа 1830 го.в.а. ТУРЮI 
J;&Ji;:b'TO вывеrПУ.ЈDСL. BCl;urt по возвращевiп ему Dоручеuо 6Ы~1(J 
сucrавиtь )lDН8стерсТlЮ .- игра БЫЈа выпграва. 

Гаrа.ШЗRDП11, въ cavoxb .l.tJt, ВLН1ГрЗ.iЪ еа:му ТГУ.Ј.Вую ИГРУ. 
.!.o(.nr.m ЫСЪ, чroБLl v l' Н [Јстерство 6ы.ю OTBtTCТJ)CH 110 .сНХ:·НD, (ЈНЪ 
.. шmОЈ'. Јв6еРUЫIУЮ партiю огужi" ХОТ.I би опа 11 ЯВП.ЈаСL В'Ь 
сtупшпнl>; 1. измt,пеuiе~ъ nэ.Р~UР;lфЗ (УСтав.а- о совtТНПIaХЪ, 
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1Jff'Ь, Ј.t~сrВПТе.АЫI0, ,;tоIUетво!,плъ народъ; НО, что д.ж1I негО' 
6ЫЈО всего В8.жвЋе 1 ОНЪ У .Ј.оыетвuрвлъ чеcrОJlюбiе ЕЮЈ32. СЬ 
.l.PyroC стороны, постаВИВШИ (\Ваза В'Ь OTstTcToeBBOCTL переД1: 
BttPO)i.U)fD, 081: ПРПВУДИј'L его броситьсg совершепно ВЪ U-бытiз 

ХВНilСТрuВ'Ь. . 
ПОСJftЈ.ствiа преображ:еВСIЮЙ с~упщивы обпаруz.Ј.lIИСЬ свор(. 

C€p6cr.ie ,.1HI6€pa.љы: MB~OВAB'Ь ЯНtоввчъ, СТОјllЪ ВаШЕОВИЧЪ п 
ВЈ18диыiръ lовавовнчт, ста.ли вввовну въ то.м'Ь, что ПОДfОТGВ

.JIЯЮТЪ реВО.1юцiю ПРОТПВЪ Б8838. ПреДСЋдз:rеЈЈЬ СОВЋТВ, 6!:!!!~i}1 
ПРf>дсt.lате.ль СЕУПЩПВЫ cBaT(J~aH)J.peeBcEo!l) lШЧВЫЙ прјаТеЈЬ ~Ha;;:{' 
Мпљош:t , 6Ы.~Ъ отстаВЈевъ оп с..Ча\бы ·З8. "!О, что сочувствоваљъ 

.\п6fра..1Lвоl1 партiп. Либера..львое 1fИВDстерство, въ БОТОРОМЪ 

tu;rп Ефреыъ Групчъ 11 Двыптрii1 ~Iатичъ, шио. ВЪ, 3ТО вреМ;ј 
У)ћЬ lIaЧ(:i.1ась-6ъuо рево.по~.i2 в'Ь Герnеговинt, а ВСlюрt затt~ъ 
'Турн,iя ЩЈСЈа.1а ВИI1Ву и съ Черпогорiею. Весь серБСGiй народъ 
6ЫЈЪ заНЯTh та:wошIшыЈ со6Ы1'iЯМll и ве обращu'Ь внииапiа на 
nepeMtBY ыпнвстеретва въ Сербiп, ТВ&Ъ-ИSБЪ в'Ь пем'Ь БЫАЪ 
БВЯ:Њ .Мпхап.1Ъ .. caыеe Јш6ера.1Ы сербскiе, llMta В'Ь ВИА! пре.l1-
стоащую 800ву, ве ПЫТаЈВСЬ ПРОТПВОJl.tЙствовать .vеаsцiu, чтобы 
118.рОД:Ь ве .Ј.vобп .. :lС8 ва части ·8ыIвуту,, tOl'A8 ему вужна сово

ЕУПВ9.а его СП.ilа. 3CiТЋМЪ пос.аЋ.1I.ова.IO 60мбард:ировавiе БtAгрџа, 
п инн, того бо.њше, сq~тали 06НЗ8.Вllосrью ВО всемъ D01fOraTL 
«сер6СЕОЈЈУ uравпте.}LСТВрt. Сиuытis: 1862 года D3BtCTHbl рус
СЕIJП пуб.нн~t. ГаI)ашанввъ бы.1Ъ ве таБЪ счастљввъ ВЪ ;а:ВП.10· 

I [;9.ЕЋ въ ПРП.1.ворной нuтрпгt. Событiя, RОТОРЫ:З за ЭТIВfЪ 
С.11,,1ИBtL"iП , DЗ.10жеНhl выше. БИЈО бы С.1DШЕОМЪ )lО.ПО с.1Ћ.!.пть 

З8. этой f;OPLUU!l ~le;r.1Y праппте.љство~ъ сербсr.имъ п ОПDО3D

нit'Ю -:1-а,iЛ'18 паша вс въ этомъ: ыы ХОПIМЪ ТО.ilЫЮ опредt.нпь. 
l1артiп 81> Сербiп И пхъ стреЫјенiл. Мы разС:WОТРИМЪ вту 60рьбу 
ВЧ):l1цt). f:ep6c&ie .lп6ера.,1Ы бы .• п въ Сербiп очевъ с.1а6ы: пхъ 

(ЈПП не п»t.Нl ППЕSЕоtl оргавпзапiп, п в'ь Сербiи 
}H~ (IЫ.Ю 8QЗWU::ЕВUСТП пыъ оргаIШ30ВА1Ы'!i. Самые рtШDтельвые 

ШI:WD 1 }fНЕОIШЧЪ 11 10ваПОВDЧ1>, ptmn.1DCL Э:bllJгрпровать. 
Они li8.Ш.lП U(Ј.:џерilа~у въ ВОЖ1l.t серБСftвго взро)Ј.8. въ Анстviи
Мu.lеНlчt, п (Јl'ганъ сербсtuхъ патрiотовъ въ А BCТlJi п , газета 
{I ~l,(,ctin ).uеUЩЈ&l.l, с1 а.1Ъ D оргаио){'Ь оппознпiв иротпнъ JdП
ЈЈВЈстеI CTN1 1i'1) Сер6јо. I1I>GrpaMliOJO UX'" БЫ.JIО: .хрпстiаВСlii6 ва .. 
J10J:h на !)8.1F.апсtU)i'Ь llo..1YQcтpoBt в'ь СОСТОlвiи 6esъ BMtma-

1СЈьстеа f.atotl f)r.: '.0 1111 (,Ы.Ј(Ј европеt1СЕОЙ .Iержавн освоБО.l.DТLС.а 

l1:rъ-~ol"" 'Уп~u&аt о пГ8; r>roc.1a8SHClal фе,lерап.il ва ОСНОВ8пiu 
ЮI IJНQнпа В1iuiUНЯ.ЈЫН)СТI"!. lrЪ ltО1'(IРУЮ би ВОШЈ:П Грепi', Ј>уиы
niJ u Bf Itrjil: (."{\.1r!1l!Г1Ю<ТI. со Bct·:wn С.1аВIШL1ЈП». ВЪ oTuomeuin 
tRI3;{Ь('1 Ra l'-t'I'{,in (ЈЫ! "I}Х 6ова.ЈП: "OC-УШf1:'lЋ.1свil 38'08& 1858 
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гo)ЏtJ, АОu.зывa.l~ чro ISct .lрупа С&УПЩВНLI неЗ8ИОННЫ', Та.К'Ь'" 
и;;ъ бши огравичеВLI 3аIЮНОIIIЪ в Уlазuо о СIУПЩIiИi'ј;,- -"Е3А&Н" 

Ј!НIКИ хвв:встеРСТВО)l'Ь по его ПРОIЗВОJlУ». Э ги .м'ыСЈ(И -nрова
~R.lBCb въ оргавахъ: .)l.неВНИlt., 'СВ()ООАЋ. в В'Ь самое 00-
CJtДiee вреиа JrЬ • 3астаиt». Сербt&ое uравиТеАЬСТВО, ~ВМЋС I о 
(;пrЪтз, просто БОСПреща.ЈО ПроПУСR'Ь эrвхъ газетъ -5111 Сербiю .. 
НЈ ва то .:ш6еРUЫ181 .nap1La увеЈвчмва..18СЬ. Въ нее ВСТУШUИ 
}~ct. !ltOTOpWe nOHUIIUB Bpe.lf.8blR ПОС.li>дствiа 6е3Ј:~.те.lЫЮС1'И 
сер6СЕаГО праВПreJЬС1'О8, а въ особенвосrи ХОЈОЈ.ые • .види, по
.Iучввmiе обра.зованiе В'Ь Россјп, ГеР:iзвiп и во Фравцiu. M:uo ... 

п Беа серБСЕU ·мы.1л-щsл1lасса с са .. Ы. () 11;Pbl!O 

COqyscrsie свое .JfиберuьвоЙ ПЈртiв. Вез1l.'h сrа.IИ состаВ.ЈIJТЬ об
шеСТ8а, еъ цыыо пробу.датъ саиосознанiе В1> сербско~'Ь на-

ПРОВОlпrь КЫc.lЬ о свобо.l'h и e}iJlНcTBt его. 
ТаЕОВО бwо СОСТОЈиiе п&ртit 8'Ь Сербiи~ ItOr,&:8. наЧЗlПСL прош .. 

Јогодвјl CTO.1EHOBeHia Mt.J211Y Австрiею и Прусiею. Bct flfЫ
С.1iщiе ЈЮ.ЏI въ сер6сгвtВП.ЈЈ.hЈН пснге6носrь ео6ратьса и 
rюсuвtТОS8rьсн 06ъ оБЩИIЪ дtl1ствјgхъ Fl> Э1(; серА ~3Boe -Bpe:i в" 
ВЪ это время БЫЈО оБR31)()Ј!овапо воззванiе u3ари ., вито-

ОРВ:ЊН!аЈЬ.СЬ (fCep6Cllalf О~.1а.1.пна Ј) собратьсл 8Ъ НОВОИ1> 
~1> 20-му iЮН8 cъtx8.IOCb НЪ Н.ЈП~ЈИЪ Cajt 6u.њще 500 ' 

преЈ.стаВВТeJlеЛ взъ 8сtхъ сеilбсr.пхъ tpaeB'J,. OTr.pfJ;.,aCi,' пегвюr 
сr.уuщпва «о6Ъ€.1инеuноi1 ои.la,l.пны сер6СБОЙ f). 

СfiУПШ:Јва O~la.lUBClbl - 8В..1еиiе неuutВИllаго значеuig Д,.'!Я" 
всего СЈВВlвства; DОЭТО~У вааво точно ~8aTb: ЧТО таЕое ,сеvб о 

ClaJ 06ъе.lпнепва. OMJ81UH8.t, 

I! СеР()СIУЮ 06ъе.lоненвую ОИ.Iаl[јИ~' ЈО СОСТН8 iЯt'Th не О.11:Ш уча-
Ш8iса БаЕЪ Е&38...10СЬ это прп перnО)iЪ ВЗГ.'8!t, Чвтв= 

могь Н3'Ь. Пp€,1'Ь8.1ушаго за~tппь, r.аz;ъ раЗRtJ.18СЬ опн. Ова 

пп, саwой Ј:НЗВП Сер6јв в· ceг6иRЪ. Еше Шl пероой 
СЕупшояt 6Ы.1В преlставнте.1II всей :WЫС.18щеЙ мас· 

сербеа;аго ВВРОЈ.! п она ТОГ,А8. r:e, fSn oepno~ъ зас1;.18вiв. по
СТ.НО80Ја, с[ чrо Ч.1еВО)lЪ сер(јСЈЮЙ O».18J,IIHI.i ('Чlпается 

(ве ..!tТЮ!lfИ) сt-р.lцеwъ iI ..;tушоl1, I;ОТОРЫЙ стре ... 
1IIIТСI П наро.1НОМУ ПР<Јгресу». IIUJJlТU qеСЕiя о(јстояrе.:љсrва, БЪ 

ваIО.Ј.ПТС. сер()(tiй наrJ(tlЪ, DIЮDзве.tп Г.Јавнымъ 06}lа
зок'Ъ 10, ЧТО ~ сербеUI {J)L1U,.l,IHHl о{iъеЈЈIIlп.l8.СЬ»; но ЭЈН ze са-
1IILdJ uOCтo!Te.ЊCTвa ве )l.О3ВQ.II.1П (1(1 ставнтЈ., 81> ПРОГРВЈОН СВОJlХЪ 
nfkтвiй вп чеro nIОГР, UlTO ВОСО.10 (ју xaP~H:Tepъ lЮ.1И~ н чесr.iЙ .. 
Ова CТOJL1:0 Ј:е UПа.са:Јась правите.НСIва ;(lt,.~rpa.l.Ctar(), ("(Ј.nСО 
iDtIpilctl.ro; ПvЭТUИ!" (Јна 10.Itr.Hil (.У.!а О(Ј1,Јг'СН, СЕ(ЈЮ llt .. H, ЧI;СТО 
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наРIНIlЮ. (Ј. ТРУЈ.НТЫ'Я 06ъ умстнеНIIОЫЪ п 1!атерја..хЬНОМ1, nl>~Yc
Ј;ъ~пiп паРОЈ.а~ БУ.Ј,IIТЬ ЖИ~1НЬ варо)l.НУЮ ВО ВСЋХЪ elf отраСА8хъ а-
ВОТЪ ЧТ() ВRШЈе8ља на своемъ ::Јваменн, 06ъе,.1.ипенваа ОМ.Аа;ЏЈна. 
А ты:ъ-Г(Н:Ъ о пгогрес1; В1> сербсr.омъ наРОА'ћ и З3.11умать ТРУдИО 
Gезъ <.;вибод.ы: u единства его, 10 П 06ъед.инеНlIаа uмлаЈ.ива не 

)!ОГ.1а за6ыть ЭТОГО. ОЕОНЧВВЪ звс1))f.авiа сво и , (ЈJII.ilвдина орга
помъ СRОИХЪ вз6Ра.Аа «3аетавр), заЯВllВЪ, 'ЈТ() программа «3аС'т
р'ЬРЈ еОГАз{;на с'ь цЋ.њю ОМ.1аДIIПЫ. Въ отношевјв. еербскаго ва-
1Ю)t() , ~TLIT1, фаЕТЪ вааiевъ ТЋИЪ, что ИМ'Ь ОМ.Ш .. ЏНI::1, ХО'fЛ U. ми

;;(}ХО..lОМЋ I UЫ:СЕшза.18, Ч10 ПРl)UУЖ.1ать вСЋ uтрас.ilИ ЖЯ38И народ
:!iL!U- ТО же са:ио~, чrо 11 ПРОВ(IДIIТI. идеl0 О еДИiIСТ8't п СВОI)ОДЋ 
нсегй t'f.:'p\JCI;Uro народа (ПОТО~IУ ЧТU ЭТU -пригра:мма (I ;JaCTr.: i,I») • 

Въ uтношсвiп };нажестн.1. Сер6јII фаRТЪ ;:НОТЪ важенъ TЋMЪ~ ЧТО 
Т:МЪ ВС>! ЪНЈСЈЯЩLlЯ масса въ серБСћОМЪ uapoAt ()ЧСIШ,1ЏЮ ВЫС6а
:)aJaCL П~·Я щею ;;а програму ОППОЗ[Јцiи серБСliа го пра811Н~oIњства. 
ТаtIlМЪ uGра~омъ, оппозицiОtiнал ВАП AH6ep~'{blJaJll партiн ПО.1У
~lae I'Ъ другой В(ЈД1>. 

),fеЖ1У тЬИ'Ъ, по.1ненЈе въ Турцiп етаllОНП.10СЬ псе СИ.~ьнtе. МII
Ј,ис'ерснн) Гарашанuна BII)l.t.10, ЧТО )l.ОЛЖНО ВЫПТП И3'Ъ Gездtй
стпis ec..НI не ХО1Јетъ о&овчате.llЫI0 [ютсрnть жовtрiе II народа II 
I;НЯ{S'; оно оUрати.лось БЪ су.lтапу с,.. просьбой, чтобы Сер{јiи 
.1а.1Н Ерtаости~ a13bltcTt СЪ тtиъ уетров)ю,въ IIа~ареВЦЋ маневры, 
с:зн1јстные ·РУССБОi't пу(lЈИRt. НQТурцiл, знаl ХО~'ОШО .tЮЈ(е~, съ 
Ј;ОТ(јРЫ~Ш ииi;.,а Д'В.tо, отг.аэаља. ~3а:гt.,'Ь ваСТУПIJЈЮ возстаВ1е ва 
IСаН.Ј.iп • ..\Вllженiе пъ Эппрt и t-)еССaJIill. Грецil9 ГРО3В.1а воЙноl1. 
Ту гщiн Н;I ход.И.1асъ 13Ъ С<iМОИЪ СТ'LснеВНО:\IЪ ПU.10жевiи, ~ ЫI18,;' 
(': ерс1'ВО Гара шюш 11,1 таl\Ъ llЉО);" пиН[1М3ДО свое ПО"ЮJi~юе, ЧТО 

ге оемt.1И.lОСЬ nтuгпчпо треБОIШТI) ирtпостеl1. Uбъ 3ТО:ИЪ спи
Ј.tтеЈЉСПН'(·ТЪ собствсппоvршuе пс:сьмо IШЯ8Я Ивану Рисгпчу, 

о аг'('нту нъ Царегри)I,Ћ, шшечатаНRое :въ оффпцiа.н,выхъ 
Ш1Хl.7) ВЪ этомъ 

t:'IЈЗl~ МНХНJI.1Ъ, выражаs UfH.l3HaTe.ilb.1I0CTb СВОIO Ивану РОСТНЧУ, 
:Н.ш:пiе -ваше 1, п ВЪ 

." в1 91('.Ъ ВЫ 6ы.Ш 14[11) uраваи PYI\CP). KpuMt 'НН'О, гиВОГ 8ГЬ , 
ј НЈ I~ur.l.:.l r.ня;њ )lllx~Ht.1'}, 'llIТ8..1'], 81> -('{Iвtтt ШIСЫЮ PL!('l'B ча, 
I).t 3101'}, ГОiJОI'U1Ъ, ЧУ\) HPt'}lH YJџ,,"'IНI )I..1Јј эrн.·ргuчесЕаго тре6u-
l:;шi~ ,. Тп.niи tptUOCTel1. I'Щ'8ШiIНIНlЪ встревожеURО ВСЕvпча.АЪ: 
31\Ј ЈОначптъ uGblH~,IIYI.. войну Ј) Н8стоЛ,чивоrТl·'!iO Рпсти~ 

• .1 1НШIIС гры? lIU.С\јu~ЦЪ, СОГЈаси.l(IСЬ всеilиааишrю ПРUtь6(11) iJpe.l.-

:.iIIlИТI. ('!..l 1>8&1> )i..1И ,Т8ЕЪ Т1Рцiв иl.lачу 
l>t uVCieit на II~ tH.·uic tB8;,kJ u..t ". B.tcтt с'ъ Э111)(1), ове ~ 

1) r>fl СI, употреБU.lR Bct cpe)tCТS<l,· чтобы Lю,tt.оСfВО-
1t."llb пп 1l0РТУ. IIpoH~r.Jrj('h· lI;H~tmJl. '!'f11 В1. CrpGill) '1!,"в рзrI'1) 

;: . '. \ -: .. _.} ! • 1. :.' 1 
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ЛО :)0.000 нго.льчатьп~'Ђ Г}'жеп, что ОТЈ1ИТО ;)0 бат31)СЙ .. НГ:ВЫХЋ 
варъ::;н ыхъ путе,;ъ; нзвtстiя :YrB -жsnь по.'{ОЖ IlT€'.1blIO ".;j;j~}~~C":·:lJ
ПЈСЕ;3.АИСЬ пп прsвите.1ЬСТВСВВЫХЪ IiРУГОВЪ. Въ то же I~ре~л ат
"РЫТУ бы~п въ БtАгра,Ј.t п КрагуеВЦЋ ш&о~'lы Ј.,.11i стаРШПDЪ ва
РQ.1Нэ.го ВОЙСЕ8. ВСlиiil )I.!~aJЪ, что тре60вавхе RРt.постt:']'1 (;.дН 9Ъ 
ТОЈЫЮ преџогъ, s что·,' со6ственпо на Jf.tJlt, ИЈј~ется въ E!!.JIY 
Rойиа с'ь ТурцiеЙ. Оппознn.iа въ С8»ОМЪ наЧnJlЋ ве од06Р1ыа по
стvпжа cep6cfisro правитeJtьства, заmнщая интересы и честьсер6-
CK~ГO иаро,ж.а. Она говорИА& въ .:ЈаставЋn: сербсвiй няродъ: В3i\Ъ 
Н RСiliй .Ј.ругоЙ, пvtеть право 'ЖИТЬ, а потом у :J~~ьeTЪ право 
на ус.ювill , безъ ЕОТОРЫХЪ )ЈЈН него сущсствова·нiеЋе"воэ-мознЈО. 
Теперь ве вреwя вспраШЈlвать uЂСR{).1ЫЮ врtпосгей; мы -упус
r.ае:мъ 30.10тое ВЏМ8, въ -Iоторое '~ОЖНО 6ьr добыть Г~8.3ДO -бо .. 
.JfЋe. Сер6СЕое праввте.ЊС1'ВО не пм'tетъ права унижать ДОСТОПН
С1'ВО С80его народа: оно )lo~eтъ -тре60ваТЕ отъ IIopTbl I\рt,lЮСПЈ: 
ВО BBUn ве ПРОСlIТЬ. Наlонецъ, 1:)ТО Сер6iи схвдуетъ исваТI, 
союзвюtа во всей СJiаВRНСЕОЙ братiп, у хрнстјанъ въ Турцiи п П'Ј, 
ыогущественнов Россiи .. ; ЧТО стыдио серБСКИ:\ЈУ С8ПОВНЫfiУ, 1\0· 

!;!.ОС1'ОП.1СЯ чести CBltTb за О.l.ПИ:ЫЪ СТО".]{)МЪ 'СЪ Ц8pe~l1, 
с'ь mапкой ПОЈ1'Ђ П8.з)'хой пспраШIlвать MD.10CTII въ пе

~е.l.неЙ Бе"ilста; и что неnРИЈШЧВО и НРПО.1llТИЧflО, 'Iтобъ 118831, 

серБСЕi:1 ,R,JI8,Ј.tте.;њ I()УJl.ущеi1 cel~6cr.ol1 ,l.еl-/Жа.вы», нрег.ЈЮНЯ.IЪ 
I;ОЈtи8. переЈ('Ь cYJITaBO)fOЬ ..... МеЖ.lЈ т'i,ы'Ђ, оффидiВJlЬВЫR «Сер6. 

НОВПВW)' ГОВОРИJlН, ЧТО это BJjeB€1a НИ правите.,ьство и ЕИН

::>я, что сер6сиiI1 наро'ц'Ъ МОЈЪетъ ТО.1Ы)о быть прнзнате.,енъ 

!dУЈ.РUЙ по.П1ТПlt Гарашавнна, Еоторая ,1I.06ы.lа ему г.рtпостп 6r::I, 
601, ВУВn.lI.,831> зтого ГРОЪНllВЫЯ вы:годы ДЉ;I всеl'О сербсы! Ги 

ваРОЈ.а. -:~acтa8·B. З8пp€щепъ БЫJlЪ llРОПУСГаЪ въ Сер6iю. Бъ 
то ~e НВРО,lЏНiЯ партis заЯВИlа 11 В1> Г8зеТЋ CtrGiH 11, 1\0-

CТ8..JI8. ВУХО.lПТЬ В1. Бt).1граЈ.tс-ь нача . .1а lЫј7 1'., (ПО Шу

ве-сьма везЮ!t'lпте..ЊП8fi Ч8СТЬ Crp6iu 11 Ч10 Ерtпостп очею, 
посре"ствевнаl прп6ЫJlЬ .I.Ј8 Сербill: но ес.1Н ЭТПJd1) нравпте.ЊСТВУ 
CBIs.ftt'!Li еще в руг.п JL,1i Д8.Ј1Ыit,I1UJilХ'}, .11;{k1 вјЈ1, 1() 3flшпir Rpi;
постей не UРПRес.l0 RlЈг.I1I\ОЙ прuБЫ.1II. Гар~шанul.lОП() }ншnстер
С"МЮ, ОI1П..l.аl~ ве ПIIl!~:U.(ЫlеТ'ъ .1П I:JНЫЈI1Е'ЦЪ ОШ:НЈзuдiя: ныраЗП.'I.1 

OTI;PUTU 81> C.H!HJJ){'.H.tl' (1·8:зетп. 1lL'.1)Ч[lI('Ш3Я Ч 6спдiю Сf..'р(iСI:аГ(1 

ЩЧ~'ВПТ~.н.t1 М, ИЗА:: 1\: IЩl1iс;] IIЪ А Јl{-'ll 'illl сное }"п'tI'('ii је, Ч1 о Crjl' 
бiа веГ\.ЈТОВ". '1то(,ы Rt:C111 lюt\II~' (Ъ Тпщiеil. При IJc}iBofl IН .• 

nытв;;t Cf.p(,ill "~~НJ~TI. г.р1;ГЮ(,ТlI ~ ћ)/~uрil.;UСi) 81. IJI IIaIlII<',!,1;ti, нн.' 
Х.1ЫАУ.10 6и ту }lrщ:i;1 Bofirr.a 11:1 }'се"l, il}tOCTI'31J('Tht 01'1> ) СТЫ'!:": 

.. И'u1. ("nl.Tf'i1 111 .. с.;1,гra,t,I': с Ј'\I(·,·ј!l ~ Сер6јј u 70'.110(:' C.I!H~IH 111~t1 .• 

.... ('пни .1> С~П'!IIrt. р 6 r.1.11 !>:>,I:. OiJII '('I~'i('гr.n~. 
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!Р IIНЫ ,/1.0 устьевъ ТIНlЮlа, а ГЈ,t у Сербiи та сида, съ которuю· 

UH:.i MOI'';la бl.l OTcтpalHITb 1I8ПЈЈЫВЪ? И ){вввстеРСТ80 стџо тепеРI. 
()uать D~'СБаrь CJlухп ~ ЧТО Сер6јв .1l~.IеfЮ вс тасъ ~ооружева, 
Бакъ 3ТО говориљось раньше, ЖеЈ8а ЭТll}lЪ uредстаВИТL сп .. 'tьнtе 
)I~·J.POCTb своей .Ј,ИПЉОJd~тiu. НаРО)Ј.наа партiа УR8З8.1а на НС((, 
бе3С~ЫCJIенвость п вепатрiОТIIЧНОСТЬ таfШХЪ заявљевiй 11 ПОЈИ
ТИЕII, liаЕОВЫ8 пре,1стаВIIЈЮ 1вiвнпстерстно. Сер6СЈ;јй паро!ъ, со
знавшiй свою си .. ,! ЈО )i ЬТЪ тому Н8З8.ј,Ъ, BO:H~Ta..lЪ, чтобы ору

жiеК1> (Јтвоевать себt свободу, п СЪ 1'011 поры нш~огда ме ПОIilI~ 

,!.a}la его Btpa въ себя п СiЮЮ СllјУ; cep6cl\oc же Врtшпте.1ЬСТВ()! 
Еоторое .I.{).1ЖНО ПОДБрtu.iНТЬ въ наРИА'Б TaRYJ)('a~IUHa~tI1HHoCTL.~. 
llЩIДВ.1яетъ ее, I1реАстаК188 lll)евосхо.ll.СТlЮ ТУРОБЪ 1.I3)Ј.Ъ Сербiею.·~ 
о а:неI'ОТОВНОС I П 1'1 Lербill I\Ъ д'lНlстпi;ап, llРОТИВЪ ТУРОБЪ, народ
вая оартј" ГОНОl'В.1а: ра;-џ:ћ.1енность туреШ;(Нi СIJ.lЫ ('О!Ја:здо бо.;н.

ше 3118.ЧНТЪ )I,...я Јю61>ды сер(М}въ, чtм'Ђ 50.000 серuсвихъ Ш'О.jI,· 

чаТОt'Ъ, а правнте.Н.сТlЮ серБСБое, давъ ТУРI\ЗМЪ Bpe~8, д1·Јаетъ 

ТИ, Чl'О ЩЮТlJВЪ tаж)i,ОЙ своеп ИГО.њчап;и будеn HMtTI. трн ту
peUi;IIXll. ОДНIIМЪ CJtОВОWЪ, ПО.1uтиsа Гарашашша IlспрашuвапiеМ1. 

u ЈаВЈпiе~ъ Ерtuо(;тей дам.ЈН\ 1'пнъаыъ НО:НlOЖНОСТЬ ВЫВГ1,аТI. 

вре}lЯ lJ noтepntJla во второй рааъ рtшите..њпvе lIоражеНlе; ЗУ\) 

[]uражеuiе на СТО.1ЫЮ CH.1bll'l>e 1I0l'аженi1l 18(i:! ГО.Ј{а" ,'iШ \С&Q .. !~БО 
НI.шЋ Typui1J наХОЈЏЈТС.ll въ ХУ.l.ше)t'Ь состоанiи п на "СЕОЉЬЈЮ"'" / 
н1)шнее uu.loaeuie Евр{)пы б,,1агuпрiаТIJ1.е ,'1,.13 рtшепiя оЫ;1' о 11 

Hal'u ВОПVОС!Ј, чtмъ ВЪ 1 ~1;2 ГО.1у. " 

lIoC-lt'АСТ8i1i ()правд.а"в совершеll на ~ IJЋвје народuоll nap-riu. 

Чl,; :НШiiтiемъ Ерtпостей пра8I1ТС.1ЬС·IIЮ Сt'рБСI;ое ааfi.НОЧИ.{U ВСК' 

СВи!!') Ј.Ћате.,ЊВОСТL. АРХDиан,lРВТЪ Дучнчъ, БЫВlllill ПОСР~.lI.НiНЮЫ1, 

~e.AY 6Ћ .. гра.1СЕНJ.lЪ Jl neTBHbl':&llbln праl:НЈте.н.Сiва!dН, Ј,ОЈжеi!1. 
БЫЈЪ остаВIIТЬ Ц~ТDl.н.е; ;t,ua C('f\peT3IHJ ЫНЈ3;; Нн 1,; И.l.I а8 , ЧIl80ННВЕil 

нзъ Cep6iu, наРОЧ!lО ПUС1'8U.1rИllые на этu ы i,e1'(i, д.,1Н DОll.ДСIНIШ" 
Ij<\U i Ii ПОСТОН н НОI1 СВ~ЗII Сf:'Р(llею и Черногuрiею, nV,H)I,J'o. 

.ШСЬ U8;~а.Ј,Ъ В11 Crp6iv. Добl'l.I:! UТllошенitJ съ ЧеРАuгорiею НН
l'Y Ш lf.IIICb. НЪ ЭТU Rpewa НСПЫХ lJ УЈО lЮЈСТ~.вit' нъ l)U.1гарiп. 
I1ШIIIН!Ћ. н1,рны() С.1УlЋ .• ия.&ьuосmu н YAtnptNHocтu, пеН'.ЊIО ЈЈј' 

\О1'i ... 1Ъ lIич1·.)(ъ 11(J)lU! ~П. ВUЗС1'анiю, но не \l.пtЈЪ ,l!lJ\e О'!

l1Уl'1ПП. uзъ l;'t..i!·р~ЈД !1:Ш·!'СПI<1I·О f1!t{'.tВU,1ите..1111 6u.Н'<lI'l'I.:Ш'U 
1:\01'18 НЈЈ обраТI!.IСЛ (;1,' lIе,)1У съ требоваиiе'\4Ъ UTflYCTUTl) t'!·u. 

I'аJl~НШШllВ'Ъ ЩЮСРЈ ()TB1.TB.Ilo: Ilнтрре<.:ы cep()t.:&ie B~ Ј.О.ШО.111i"·ј 1. 

IIЗРУШI\П • .{uБРЫ!I ()тнuшсui:t С11 1I0})1'О"', въ то нре\Нl 1 r.n!;ъ ),1·. 

.. о "е)н Нь.tll!.Чl' 111.(:,:oJЬoI:() pliJ1. ~;a;a. 1&11;1.11,:111.1 IН Г:\3Е:'11:111, '-'~J.l0 С";I. »1-
!~L;,H!.1),1. )!e:.i,:l~ It.1.. Ј:.IП. ОВ1. HdiXl'jK ft'JI В Ј. li1..Hllj1.1 Jlиl1- :!' ("1''')1; . 
't'lM"'C'il.l;" ~~, Tl'L! • 
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1"0.11>'0 qто' nOjUpu.IUCu. Н t l'lНШl цt cepGc~oi1 собра.l0С~ 5-6 (';0-

теlЉ lНЈ.10нтеровъ, неуспtВШI1ХЪ еще uеР~ЙТll граниuу; С_iШШ;(;~Ъ. 
2 О ПП НВIЪ 88.nep.iH въ Кпаженn:t ; засчарСRаго старосту ·~·~'·(,i'~

в П~lа ОТЪ ДО.1(7iНЮСТВ за ТО, '110 ОllЪ СО..1,ti1ствова,дъ водоuн,ч)н';1:'Ћ 
DIJ[J uерехuДЋ их-ъ qерезъ границу. ЛояљЬ'ность сериСБаго иравп - . 
l~.IЬCTBa ПРUСТИРаАась А(Ј са}!ыхъ &райппхъ предt.ЈОВЪ. ИЗВЋСТ-НЫЙ 
па.грјитъ БО.lгаРСiiiЙ К араве..,овъ Х<ЈтЋ.1Ъ издавать ВЪ Бt,'lградt 
газету !18. БОЉl'аРСБОКЪ и сер6скомъ лзыкахъ, llОДЪ имеве.~lЪ 
~ БраТСlйЙ Союзъ , съ ПРОl'рамоп, СООТВЋтствующей заг.1ЮНЮ" 
С ер6Сlюе правите.1ЬСТВО нс ДUЗВU.1П.10 e~y дaa~e напечататu \)(;ъ
>iB.leuie, UUTUMY '!то - IOB(JI)(!.10 ОНО - заz.шеiе mендСNцiозно отпи
(BH~jЬBO Туvп.iв. ФаfiТЫ ЭТlJ еще aCHte хараl\терu;>ую ГЪ ПО.1llтиt:у 
Г арnшанпна. Онъ BUO.Jut llесuособеuъ сuзнать НН истпнное llOQ 

Јюженiе Typniu, нп задачу Сt'рбiu и ен CU~lY въ сu6ытiяхъ, -НиТО
рыя Ра3вuваютса на BOCTuK'B; инъ вiэренъ престаvЋ.НН1 ПО.1И'fВGt 
Mu.I оша; 8СВ его At.uTe.JЬHOC1'b напраВ.,ена къ T()~Y, чтобы. выну
О umь И.18 uсnросиmь хота 6ы:ма.iti1шiл УСТУUБИ uтъ Туvцiu, 
.iUШl- бы (ии ~l'O }Ј()Шlтiю) нuч't~ъ не pucr.OUn:l Ь. Пuслt ЭТОГu 
не)'Аи впrе.&ьво, 'ЈТ(} ВЫГО.il.Ы отъ ПU:IУ чен ныхъ УС ГУПUЕЪ l(:!nЪ :\i8Jbl, 
что сраввите.ЈЬНО съ тtмъ, что CJ1'tA(JBtl.l0 доОыть, въ caMO~Ъ 

At.1t (ЈН t АU.1ЖВ tJ счuтатьсн за П(ЈтеIЈU. 

КВ83Ь МuхаПАЪ отпра ВИ.1Сfl за rpSlB ицу. (1 ZukunftJ • объя БИЛ,,: 
~TO RНЯЗЬ uо1иr:а,1Ъ съ n·t.1blO ПрОСIIТЬ европеI1СБit> ;LВOpы УГОВО

ть Typnilo ycrytHITb ему Боснiю u ГерцеlОFIШУ на baCCU:IbUblX1-, 
I!t прuнt ГСПЮВЫR его деп~таuirl Q3arНJ Ј) п:ненемъ 

o(),-е.lIilН~IiRUј} UU.,1а.а.лны серБСЕоа~; П(Ј:Џ.раН.1НЯ его съ ПЈЈјоnРЋ-

• ()I.Ј8)ЏШСIШ:4 де!lј'тацiя въ Tu ;J)€ выра-

ЧТU эта UРllБЫ.НI несьма' uе:шаЧНlе.tЬна ВЂ t:}18uие!Iiu съ 
чеl'U JI.l.eTh ОТ'Ь него серБСБig- пuродъ. Кtik.l~'Њ uтнtПЈ)lЪ 

, ЧУО онъ uрпанаетъ, ЧТО ~HHHjl je)j~ Еvtпuстей НlIчегu 

iit' , что lIсторiя cepUCISi'U }ј 8Иl'(Ј ~ше CtНl гае'М-t 

lН·Ш\IНЈ.iНr.н в WIЪ страп 11 ЦЪ, ВХЪ U У it HU ваВи.1 Ш:I'fL 1;(1(:11 )iUЖ но 

, ТU.ii.lЮ ве c.,tJ.Yt'Th ОСТ8НЈНIТЬ !!Po6t.10BV. что6ы пе 

ЛЩ1W.1ОСЬ l18.чннать ШЈсать rпuва. (10-есп, не UU'IelJ;ilh ('Ы н 

\еГО, Ч1u ufBvitlell!t' ГоIIН:)iI къ пре .. н:тuвп 

ИII~'" си(,ъе НЈНСIНIUЙ \1)11 18.1IlfH.l- fIl'LJlЈ.јЩ'.!i) ''':НАьние 1:Iпе~аТАtнје 

locpe.1cr~o .. 1. ItIЈУОР{lИ MAHIlt:Тl'Ы ~ul'&Ј;аli.-,ТL l IsОИ )lнtпii, lliOT('Pbll: 

oll!'lы .~ Сlli!tюr1о Il}81R&TI!. CI,.';;.&: •• I!U l'3.CIJ~(raItIIl .1'):1:111.1(' C.1~);Il! ~;Of)l.A Х()Н"" 

o(,~.\a~н. r1!ti.&ВlI! (~). 
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на 8Cf() «{/Vl.CJ,lllIt1iil: j.il ~1~t.~a,~(!IIY)) - эту оош 1ЈГI!:Ю il~]1())lВУЮ 
сер60;УIО Dартiю. (.!Iја "rJ.Ja Г{Јт()на ПРОТВНУТЈ) РУl;У IJриvиревiн 
пnртiп :Nпппстrрсг.(ЈI1. OPf:lHbl' ел ПРГ~С1 а.1lll оппоппроваТL ,11'1)11. 
ствiаиъ мпнпстсрr.rва. !l3acTaвa:t отстапваЈа .ц ОСТОПIН'ТIЮ -ccp6cr.a
го ГОСУЈЈ.арз НОПРСБП вtнсг.I:;Ч'Ђ гnзета1lЪ, БОТОрЫn стаЈЈи-БЈЈ~10 НfI
IIЗЈ,ать на ЕЮIЗ:I :13 ТО, чтn онъ, при npot:J.llt черезъ BtHY, не 
прпвi;тстпова.1Ъ су.1тана. Та&овы БЫЈШ оБСТО8т,еJlЬСТВf\, БОI',!iД 
наСТУПU.10 ВР?)lЯ OTr.PUTi8 второn ОМ.1аДПВСБо(l Сf.УПЩIIПU.' 

Газета rСербiS!t нппечата..1а статью: «Предъ ОМ.1аДПUСf;ОЮ ссуп

ЩН ПО"!t. ВЪ нсА говuрп.'юсь, что спупщппа О)~Ј(П~-·јјiн~дста· 

впте:љ всего серБСБаго вари)l.8, что на Hel1 8В.lsется весь сербсnil1 

паро,lЪ, духовно обl,единенпыП. аСБупщпна об,..еДl1ненпоЙ серБСRоfl 
~))f.IЗ.l(Јпы»-е..1.пнствевпое иынt собранiе, fAt могутъ собира1ЬС8 
'l.1€HЫ народа Н:l1пего ilЗЪ вс11ЛЪ -Браев'Ђ - еДIJUСТВСнное собрапiе, 
nn J\OTOPO~Ъ напiопа;1ЫНI:Ј стреМ.1епiя 1foryn саМВО.1изпроватьсSl 11 

стать выраzевiС}IЪ еДlJнства п цt.10СТП вашегt} народа. ТУТ'Ћ 
нрпзыва.1l1СЬ сербы пзъ BCt.Xn праевъ и всtхъ COC.l0Bitt прitхать', 
на это hce-серБСf,ое с06ранје. НССМОТРI! на uрпмп[)пте.1LНLl8 отно
ш~нјlt паl'UДIJi:tI1 Ilартјн, )Јп-нпетерство серБСЕое страШIJJlОСЬ СRУП

ШПВЫ r RОО.lушев.1енвоl1 таr.~l~Ш )1'Ы('.'JI~If; ово 03\(1)Щ.1IО СЕУПЩПНУ 

ученur.о~ъ, а ВЫХ9ДП:Ю, ЧТU ЭТОQсе-сегБСБiI1 Б(НlГ'ресъ. И ~OT'Ђ, 
ПЋ офп[~iа.ЊНldХЪ .НовпВахъ- Пf'ЯВIJЈОСЬ ЗВЯВ.н·нiе (ппсапное, .го
f{UPRTh, rn6ствевпою }JYEol1 Г. llУf;lI':а) , '110 сеРИСЈ\Ое правптеЈЬ
tTBO ,\о:~во.tПјО СtУПШIIП}' ом "ЯЈ1.пнсг.ую, ПО.1aI'ВЯ по ПРОШ.10ГОД

неЛ ПРОl'рахt OM.1a.lDHbl, чтQ зто общестпо ЧПС'rо УЧЕ:'ное; но ОП(} 

11 1; ЕП t и:к'h обраЗО2l111 11(' 1tOitCTn ДОВ УСТI1Т1Ј hce-сер(iСliiй конгресъ 

('1. програ!iОЮ ПО.1ПТПЧССЕоI1. Къ Elо(ј'},С..1ПllсппоI1 ои.тЗ.lпнtЈ1, Е8';Ъ 

(јы.ю ('1;1\83BO раll ыпе, "рв MЫГa:H~Т1 весь )!(ЈС.1f1 щiil Ji.18CCn 1:1, 

l'РР(.СIЮ~'h паро..\t. О [Ја СО3Н8Ј.8, '1то cep(>CIi03lY пароду, стопущеиу 
llO.1Ъ BtMeLН~On ПЯЕоi1 в Typeur.ol1 "у.чавоn, веВОЗJl(ЈЖНО .11умаТlь 
о прuсв1;шенiп 11 образовnвiu, Il что его пеРВ8Я потррбuосrь

сво(юЈ.~ П е;t.ППСТВО; она BHJl1ua B~ Сегбiп опору, nъ праВiIте .. п. о 

C1St 6t.trP8.1.CEOM" (Е8&ое БУ ово Ш! бы .. 10) - ц('птръ, П:-i'Ђ ЕОТО 
r2fn ]ОЈжна ПСХОјПТЬ lВRгатr~ьпа~ СПЈR въ предстоnщrиъ At~t 

НСYsо,iо:r.lf'l1iя. 110 этu~ъ ПЈНl'll!1I8ЫЪ, она х:о'гt.1з, по,!,ъ nOl\pUBU)d'h 
:IТОГО I1РnВlJте.1ЬСТШ1! О~.l8;iПВС}iУЮ СIУПЩПIJУ об'Ь1IВIfТЬ все-сер('· 

CJ;nn J;OBГ~CO:КЪ. 11 равпте.ll)СТВО, созuаюшее свое првзвапiе JL 

...1ух'Ъ Щ){')I('ПП, ('1. распростерты:кп объятј~1)Нf нстрtтп.жо бы яс(', 

crr(~r.in EOHгpef'Ь - ваР01Ъ срр6СЕјii; во хы сtзза.1П, что cep(i .. 
rr.te »П!lUМ-РЫ совершевво не ПОНUХ8ЮТ'Ъ cep(kU['f) П:iРn.1.3. 
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Въ Прео6раженiе собра-lИСЬ въ Бt.Iградt lJре)(СТlIRlIте:ш {~~eгp 
серБСR;аго наРО.l.а въ .:tнцЋ О;\l.lадинсг.uЙ С6УШIЩВfЈ. IIредсtд.ате.IС;"-fЪ 
(,Ы.1lЪ н:>бранъ НОЖJI.l. сnупщпнu свзто-аllдрееВСБfн1 (18::>8 г.) ЕфРС~'П1 
!'рувчъ; въ tОlштет'ј; С&УUЩИllЫ ЯВВ.IRСЬ ..:!учшiе cep6cFiie .IЮ}Щ. 
ученые 11 ПО.1Ј1течеСЕiе )l,Ћ)iте.1lИ, меЖАУ ВИМ" БаШЕОВВЧЪ, Ba~ 
СНJlеввчъ, Сретыювпчъ. Бодьше шестп.з.еслтн Te.,el'pnblЂ 1I:~Ъ 

BetXlJ жраевъ сер6tБПХЪ ПРlIвtтствова..IИ СБ}"ПlДIНIУ; въ НIIХЪ 
иЫЈа О,.1.на 3IIblC.tb: свобода и едпнство да 6удутъ ваuшмъ :)II(~:\IC
нек,.,; счаСТ.1ИВЫI'i вамъ путr, I:Ъ этоl1 цt.111! Эгu бы .1<\ са~я.;Ј {)о.љ
шаs дсмuuстрацiа: ПрuТlIВЪ ПО.lI1ТIJIШ ~(ЈJlпстегснш, (СC.ilИ ~j();!)eTЋ 
назва ТLСЯ .;'Џl.УонстраI~iею ;)а>ЈВ.lеllје ВССI'О наРО;Ј,а), 11 оно ;Џ;, i ;"t; јј (1 

бьvю c'rapaTbCll BctMB сида>tН о :ЩЕрытill СНУПЩП п ЈЈ. СlJ.lUЮ :щ
tpыI.. ее иии не ОС)lt .. 1И.1ВСЬ, а uтобра.'IИ у -нел ~tCTU -1.111 CU

Gрапiа (ВЪ З}Lанill высшей Шlю .. 1Ы) и запреТИ_аИ СНОИМЪ н 0 .. 1 Ч 11-

неВНlПIЪ-Ј tI8щвис1t и ЧПВОВИЮ\аМЪ- У'Јаство.вать въ засt..18вiахъ 
СIiУПЩПIIСI\DХЪ, (ЈтговаРlIваась, будто скуащина ПрННR)Ја де:wои· 
СТР8тнвныl1 хараl\теР1>. l\fежду тtы,' СI'iУflЩП на, сознавая. CHUP 

IlРИ3Вiнiе, l1рОВОЗГ.13СIl.ilа, ХUТЯ п В1> формt, ДОЗВО.:1евноЙ CE"~lllIIНI~ 
U)jI.tЏ.НПСг.оn, ЧТО серGсиiй народъ, еин п раздt.1СНЪ тр~мя ВЂ
роuсповtдuнiЯМII в чеmырь.чя 10сударства.wu-все же наро..1Ъ едн
lIыА, ПРОНI1I;НУТЪ е.!l.ПНЫМЪ Jl.УХ(НIЪ, II C~Y слt.1уетъ и ОI1Ъ хо· 
четъ быть U eдHHыъъ .Tt .. 10Kn; да . .1tе, чти tер6СЕiй иарu.lI.Ъ Ч.lеН1) 
,зае.lПВЦЫD - федераD.lН ЮЖНО·СЈаВННСЕоl1; n8Е0нецъ,' что онъ 

Ч.1евъ B~.1Hlol1 с.емьп с.iаВ1tВСIЮЙ. ,Сер6скис мнннстерство, .1Rбы 
усtОРПТЬ за';РЫТlе сr.упщппы, стаЈЮ жанд,армами ПрОГОН8Т1. ('T;tt.1J,

Ј1ЫIЪ З8311.18..1НПСЕИ';'Ъ q-tеновъ 83Ъ 8встрiЙс}.;ихъ сер60НЪ. Сг.ПI-· 
ЩUН8, что6ы нз6t['вуть СТUЈ&новевiя съ праввте.-њстномъ, ЕО'то
рое .Iег&оыыс.lенпо XOTt.10 uрuпзвестu раздоръ въ ~apoAt въ та

lое сер~~звое BpeWI, ЕаЕОВО вв.сТОiщее, рtШriJlRСЬ З8СОНЧПТЬ СВО!! 
зa.ct,u.ЮI. Оставивъ поиЋ себв центра..њныЙ cep6ctlil1 IЮМl.петъ 
Ј;QТОРWЙ бw ВЫПО.lНВЈЪ сsупщпнсr.iЙ проеЕТЪ объ ОРl'анвзацi~ 
u6'ы.1.uвеиноЙ 01ll •• 21.18ВЫ, Сlупщина uБЪ88И.IR своп засtдапiя О&ОВ
'1еЈ1ВUIIIИ. СIУПЩDварв разОШJlВСh пос..tt четвертаго заC't)Ј,анiя съ 
URUJ4I: "8И88.18. Сер6јl!» 

Чnu oOc.rkJ.BiI страНВЦLl вовi;йmей сер6СIОЙ пcroрiн 
).o.ulllo п sauючеаiю: ' IJРН-

в,. Cepбil, с"ъ о.џюа стороаы, существуетъ наПр8.в..аевiе ЖI1Ю()
J80t то -ecn 1eC~ варсn cenJ..,. -Й ~ r"'IL , ПU.lВЫ.й пры I! вцеж,џ.i в'ь 

11 вn. саою 6у.1Уш.и()C"'f'Ь, ~уЮщii IJ.C'tI" уuоsiй, вуа;ВЫIЪ 
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)..'1 ЖЕ3ПВ О.ЏiОГО варо,а:а. -Онъ .заJlВ.l.8етъ прако п O~hl) Ч'{<r 
его не иогутъ биАtе YJ.oIi.leT80pIITb Hll&asia: иtры, KOTf.jjЬJ>i ;t;'!.1 

3а..1еР&аЈИ его в'ь переходпоuъ СОСТОlпiи Ј въ Ј;810МЪ АО {;НЈ(:Ь 
1I0РЪ оиъ 6ы.!ъ; овъ BIJpasaen, что ему нужна ПОАваа сtобод& 
п . е.l.ВВСТ80, а IЪ ЭТQJlУ Be,l.erъ ,.1вшь О)l.внъ путь - воl1на. съ 
Туvпiей! 
Съ АРУГОЙ ст~ропы: 'СТОИТЪ серБСRое npaBUтe.JM:::iBO J (;~.J.p~_., 

Щeecl ва ЕнgЗi, IОroрый играетъ С80еаl ПОПУЉSРР.:'~7i;J ---~,~7~a, 
ЕОТОРЫ своею кеЈЮЧВОЮ ПОЈIlТIНЮЙ .довма Сер6iю -АО тако го по-
.10:aeHiJl, что Турцiа, в'ь 1IИВУТ1 расuэ.дезl:i 0'1'1.. -:Ш;:-'р::I~:~1. ;е
во • .ноцiй, сиtетъ веув8,Ж8.ТЬ cep6csie '~асПОРТLJ,' У1IIерщв.жлть серб
СЕПх.'Ь стороzей на границt в серБСi\ИХ'Ъ ~раж)l.8.НЪ на австрiЙ· 
СЕВIЪ паРОХО,l8хъ-партiя, -кот-ораз сmнаfИ беSRовеЧВЫМИ,;l.ВП~IО
lIt8.твчееЕИХВ &о»бввацiSIlП, ННIЮГ,l.a неСlовчаеИЫlfИ п,рПГОТОВЈе

пisмв в ПУС1ЫIIИ 06tщанisии, обиавывsеть наро.и,ъ сер6сиiЙ. 
ИСПОЈНВТ'Ъ .ЈИ, шtlюпецъ, серБСlюе праввтe.lЬСТВО свою 068.

заввость? Оправдаетъ АН, Н8.ионецъ, fШSSЬ М8хаидъ громадное 
..1.ostpie. IOroPblM1> его оБАС!Ъ наро,l.Ъ? Это поsз.утъ ОЈиzаАrnil 
C06UTil. 

HQJ 

Отечественные записки, С.-Петербург 1867, иоя:брь, Т. CLXXV, ки. 2, 
стр. 307-327.91 



ПАРТИЈЕ У СРБИЈИ92 

Мислимо да данас нема Словена когаЈ не би занимало ис
точно питање. Од његовог решења зависи непосредно решење 

словенског питања. Сем тога, источно питање је једно од најваж
нијих питања која данас заокупљају европску дипломатију. 

у западној и руској штампи много се говори о великом зна
чају Србије у решавању источног питања, о положају који она, 
услед тога, треба да заузме у југословенству. Часописи наклоњени 
Србији, нарочито руски, чуде се што Србија или не уме или се 
двоуми да прими на себе улогу коју треба да игра; непријатељ
ске новине, претежно бечке, хвале Србију због њеног мудрог, ло
јалног држања, али иза те похвале провирује скривена радост и 
иронија. Руска штампа, која се озбиљно бави источним питањем 
и схвата сав велики значај Србије у њему, обратила је пажњу на 
унутрашње стање Србије мислећи да ту нађе узрок њене садашње 
неразумљиве политике. Руска штампа, уколико се изјаснила, у 

свему окривљује партије. Она истиче партије - у владиној сфери: 
француску, русоманску, аустријску и друге које највише ометају 
одређени правац српске политике; с друге стране, партије у са
мом народу: легитимну (обреновићевску), карађорђевићевску и 
партију црвених или републиканску, и др. Ове партије су узрок 
да српска влада не само што не може у одлучном моменту рачу

нати на уједињење снага читавог српског народа, него, напротив, 
мш-ке само да се прибојава унутрашњих немира. 

Имајући у виду интересе СРПСТiВа и Словенства, сматрамо за 
своју дужност да руској публици изнесемо кратак, али тачан прег
лед стања у Србији. 

у Србији има calMo две партије: владина партија - њој 
припадају сви старији чиновници и она се држи једино захваљу 
јући популарности кнеза; друга партија, опозициона - њој при
пада сав мислећи слој народа, њој је наклоњен читав народ. 
у овој, као и у првој партији, влада потпуна једнодушност. Прву 
(владину) састављају људи који су преживели своје време, људи 
потпуно неспособни да буду вође будуће Србије, штавише који 
су свесни своје неспособности, који својом пасивношћу парализу ју 
вољу и енергију родољубивог кнеза. Другу партију чине људи 
свесни народних потреба, свог задатка и своје снаге, које не кочи 
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кнез кога су они увек хтели да учине центром око којег би се 
груписали сви делови Српства; они су га увек признавали за вођу 
и чак су му се тиме наметали; баш они су му створили ту огромну 
популарност коју он сада ужива. При свему томе, 'К:нез подржава 
људе који нису у стању да схвате потребе српс~ог народа .. Да би 
се доказало пос"'Гојање ових - и само ових двеЈУ - парТИЈа и да 
би се јасно видело :љихово садашње стање довољно је прочитати 
последње странице из најновије српске историје. 

1) Београд је био бомбардован (5. јуна 1862). "Рат с Турцима 
је неизбежан" - говорили су сви Срби и сви су добровољно 
похрлили да организују војне одреде; призренска, босанска, ђачка 
легија појавиле су се за неколико дана. Из Војводине, Хрватске 
и чак из Крањске стизала су браћа у помоћ. Пробудили су се и 
Бугари, хајдучке чете појавиле су се на Балкану; у Београду се 
образовала бугарска легија93 о свом сопственом трошку. Српски 
војни одреди почели су се окупљати око тврђава У Србији и на 
српским границама. Одушевљење је било опште. "Ми ћемо обра
ђивати ваша поља, хранити ваше породице, платити све ваше 
порезе" - говорили су Срби који су остали код своје куће онима 
који су пошли у рат.* "Нема оружја" - објавила је влада, а народ, 
у свом одушевљењу, није ни питао зашто га раније нису припре
мили и пожурио је да приложи и последљу пару за наБЗЈВКУ 
оружја. Од народа је сабран прирез по два дуката, што је изнело 
преко 400.000 Дуката.94 Сва Србија је постала војни табор, свуда 
су се одржавале вежбе оружјем, деца** су се учила да Њ~Me 
рукују; у Београду су се побунили неки батаљони народне ВОЈске 
због тога што ништа није било предузето против тврђаве - толи
ко је било одушевљеље у читавом српском народу за рат с 

Турцима! 
А Турска? 
Већ 'годину и по дана 100.000 изабране турске војске ис~рпљи

вало се у борби против црногорског и херцеговачког .крша.9:Ј Шака 
Херцеговаца са кремењачама, без икакве артиљери]е, без спрем
љене муниције, сем оне коју су браћа Далматинци кришом од 
Аустрије дотурали, без средстаlва за лечеље болесника, а ::есто 
чак без хлеба, победоносно је одбијала нападе десет пута Јачег 
и неизмерно боље опремљеног непријатеља. "Сад. ћемо добити 
лекове за наше рањенике, хлеба за наше уморне Јунаке, а штО 
је најглавније, олова и барута за борбу против непријатеља" -
рекли су Црногорци и Херцеговци кад су дознали за бомбардо-
ваље Београда. 

Онај који зна да TYPclКa у то iВpeMe !Није имала на српској 
граници ни 10.000 концентрисане војске, ко познаје узбуђена 
стаље у Босни, Старој Србији и Бугарској, тај може да закључ.и 
какве би последице почетак ратних операција од стране .СрБИЈе 
имао за турску војску подељену на Херцеговину и АлбанИЈУ. Али 
у овом критичном моменту појавио се у српској престоници спа-

* изјава српских општина у службеним Српским новинама за 1862. 
** У Београду је кнез произвео за под официра једног дечака од 10-12 

година, усхићен тиме што су се деца толико одушевила за рат. 
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силац - ослободитељ Турске (тако су бар у то време писали сви 
европски часописи) у лицу сера Хенрија Вулвера.96 Српска влада 
дала се убедити од енглеског дипломате да српско питаље треба 
предати на реша:вање дипломатији. "Ми нисмо спремни за рат" 
- протурен је глас у народ. Да ли је то био изговор или убеђеље 
српске владе - на то питаље одговарају садашље чиљенице у 
Србији, наиме то да је 1866. година затекла Србију исто тако 
"неспрем.ном" као и 1862. ГО'ДiИне. 97 У ,ствари, 'српска влада смат
рала је себе недовољно јаком да са својих 60.000 војника, наору
жан их пушкама с изолученом цеви и приличном артиљеријом, 
ступи у борбу са исцрпљеном турском војском која толико време
на није била у стању да покори шаку Црногораца и Херцеговаца 

наоружаних најгорим оружјем и скоро без икаквих резерви. Она 
се није уздала у одушевљеље свог народа, које (о чему сведочи 
историја, а нарочито српска) често има много већи значај него 
најбоље резерве у Бојсци без одушевљења, каква је била турска 
војска; она се није уздала у снаге револуције хришћанског ста
новништва Турске, револуције која је била спремна да букне у 
читав ој Турској царевини при првом сигналу од стране Србије; 
она се није уздала у симпатије браће Словена, својих природних 
савезника. Сваки ко не познаје у танчине стаље ствари у Бео
граду морао би се дивити вештини енглеског дипломате који је 
у таквим теriобним околностима спасао интегритет Турске царе
вине. Само онај који је у оно време био у Београду 11 знао за 
догађаје у граду који су претходили бомбардовању могао би об
јаснити политику српске владе. Министар Гарашанин отишао је 
у Цариград да би код Високе порте издејствовао извршење хати
шерифа од 1830.98 Он није имао успеха. Одмах после љеговог 
повратка почели су ситни сукоби између Турака и Срба у Бео
граду: преобучени српски жандарми певали су у турским кафа
нама на Дорћолу* српске песме које су раздраживале Турке, 
две свађе српског жандарма с турским војницима на Стамбол
-капији и, најзад, познато читавом Београду, убиство црног чауша 
(подофицироки чин у турској војсци) у једном сокачићу Дорћо
ла** - све су то чиљенице које, додуше, нису дошле на зелени 

сто дипломатије, али које су се десиле пред очима свих Београ
ђана, Срба и Турака. И на једној и на другој страни духови су 
били узбуђени; Турци су са два катанца закључаlВали градске 
капије, *** обе CTpalНe су биле готове да ое сударе и сукоби се !Нису 
могли избећи. Срби су само чекали на повод од стране Турака. 
Турци су убили једног српског дечака99 - и то је било довољно. 
Ноћу 3. јуна Турке су изгнали из вароши у тврђаву. Сву ноћ су 
преобучени српски официри трчали на све стране подстичући 
народ да што пре заузме утврђене положаје Турака. Народ је 
хтео да навали на тврђаву. Гарашанин умало није погинуо одвра· 

'" Део града у којем су живели Турци и само врло мало Срба. 
** у Београду се отворено говорило да су га убила два српска жандар

ма по наређењу једног полицијског службеника. 
*** Треба знати да је у Београду око тзв. Старе вароши, где су живели 

Срби II Турци, био шанац на којем су биле капије за саобраћај између 
града и предграђа у којем су живели искључиво Срби. 
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ћајући га од тога. С највећим ТРУДОМ, благодарећи владином 
уверавању да ће се 11Врђаве заузети без борбе, народ се уздржао 
од напада. У рано јутро српски министри су појурили конзулима 
да би уз њихово посреДНИIIIТВО закључили примирје. Њихова 
жеља се успешно остварила. 

Ко на Гарашанина не би гледао као на наследника политике 
кнеза МИЛiQ'ша? То што jie овај учинио. 'оа шест окру:га,* Гара
шанин је хтео учинити са Београдом, тј. извршити покољ У граду, 
тиме га очистити од Турака и после свршеног чина изнети ствар 

пред европску дипломатију надајући се да ће она признати свршен 
чин, утолико пре што очишћењем града од Турака није урађено 
ништа друго него што је само испуњен хатишериф од 1830. За 
време прве владавине кнеза Милоша стање у Турској било је 
такво да се у турском Дивану ове могло постићи интригама, нов
цем и посредништвом великих држава. Кнез Милош умео је боље 
него ико од тадашњих Срба да искористи ова три средства да 
би садашњој српској кнежевини издејствовао независност; он је, 
заиста, свима тадашњим српским државницима био пример умног 
дипломате. Гарашанин, васпитник тога времена и те школе, сма
трао је TaKIВY политику за узор, чиме је показао да је неспособан 
за вођу у будућем препороду Србије. Као необразован човек он 
није био у стању да схвати да је прошло 30 година од времена 
када су се том политиком могли од Порте добити уступци, а да 
сада Турском управљају људи с другим, ширим погледима, који 
друкчије расуђују него они отпре 30 година; једном речју, он није 
смео ни да IПОМИСЛИ !на оДлучну борбу про'1.1li1В Турака која би 
довела до ослобођења свих хришћана потчињених Турској, него 
се дао на ситне интриге усмерене на извршење хатишерифа од 
1830. Турци су то схватили. На покољ они СУ трећи дан одгово
рили бомбардовањем Београда и паљењем Ужица и запретили 
ратом. Српска влада се узнемирила: она није рачунала с ратом 
и опет "није била спремна", а рат је страшна ствар! ("Ми смо 
могли да изгубимо и оно што су наши очеви стекли после 
тешке борбе" - ГОiВОРИЛИ су њихови званични органи пошто је 
мир био склопљен). Њима је преостало само то да се баце у 
наручје дипломатије, што су и учинили. Русија и Француска су 
се и раније залагале за хришћане на Истоку, оне су већ и раније 
помишљале на то како ће одобровољити Енглеску и сад су једва 
дочекале када се Енглеска сама понудила за посредника. И баш 
у ово време, када су се свим средствима трудиле да очувају мир 
с Турском, у Београду је "тајно" био наименован "бугарски вој
вода" и штампани су прогласи који су позивали бугарски народ 

на устанак. 1О1 Све је то имало за циљ да се изведе демонстрација 
против Турске и да се она приволи на уступке. Бугарски патриоти 

који су у то време боравили у Београду, видећи намере српске 
владе, протестовали су у име бугарског народног комитета про-

* ПО хатишерифу од 1830. Србија је добила независност1ОО на терито
рији коју данас заузима; али се Турци никако нису хтели иселити из шест 
округа; кнез Милош је ушао у ове округ е с војском и заузео их, а турска 
и европска дипломатија признале су свршен чин. 
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тив таквог небратског и неполитичког поступка, али министар 
унутрашњих послова наредио им је да за два дана напусте Бео
град. За то време дипломатија је радила свој посао, тј. одуго
влачила ствар колико се више могло. Црногорци и Херцеговци 

изнемогли су у борби и прихватили су услове мира које је пред
ложила Турска, а српски министри су за своју лојалност, наиме 
зато "што су пригушили симпатије овога народа према својој 
браnи"* и 'сл., 'добили тврђавице Ужице и Соко у :yiнутра,шњости 
Србије, које нису имале никаквог стратешког значаја, и постигли 
извршење хатишерифа по којем су се Турци иселили из Београ
да, Шапца и Смедерева;102 за то је требало да редовна војска за
поседне тврђаве, да Србија исплати 9 милиона пјастера, а Срби, 
као султанови верни поданици, да жртвују своје куће како би се 
проширио рејон београдске тврђаве. Званични органи су трубили 
да је та огромна тековина добијена по јевтину цену. Бедни људи 
и рачунџије! Заборавили су шта коштају порушене српске згра
де и ометена трговина; шта кошта то што је читав народ четири 
месеца био у ратном стању, то што су између Србије и Црне 
Горе настали непријатељски односи, то што су суседна браћа у 
Турској, поглавито Бугари, изгубили веру у Србију! 

Претрпевши такав пораз тамо где је сваки видео сигурну 
победу, Гарашанинова влада је испољила крајњу неспособност за 
сваки даљи рад. Јавно мнење српског народа почело је да отво
рено устаје против ње. 

Гарашанин и његова влада увиђали су своју неспособност да 
задовоље потребе српског народа и њима је преостајало или да 
даду оставку или да угуше јавно миење. Они су изабрали друго. 
Ова влада забранила је једини независан лист у Београду Трго
вачке новине ;103 забранила је примање Дневника1О4 из Аустрије, 
у коме је јавно мнење подигло свој глас против такве бесмислене 
политике; најзад, забранила је и Друштво српске словесности, 
једино књижевно друштво у Србији, јер су сви људи који су тада 
припадали том Друштву увидели истинске потребе свог народа и 
нису могли да иду истим путем с министрима, а окупљени у јед

ном друштву могли су за њих бити опасни. 105 Познато је да се у 
Србији скоро сви људи који се могу сматрати образованим на
лазе у државној служби; да би их поставили у пуну зависност 
миниатри су на своју руку издали закон по коме је чино'Вник 
могао бити истеран из службе административним путем, тј. без 
суда, по iНapeђeњy министра ::коме је ЧИНОIВНИК потчињен.** У ово 
време пада и завера, позната руској јавности, због које је био 
оптужен Велики суд с председником Јевремом Грујићем.1О7 Тешко 
је представити себи нешто што је било противречније од те оп
тужбе. Грујића су оптужили да је наклоњен људима који желе 
да предаду власт кнезу Карађорђевићу, мада је овога кнеза свр
гнула скупштина 1858, у којој је Грујић био главни актер у сме-

* Писмо кнеза Михаила Лејарду. 
** Овај је закон чиста министарска фабрикација, док су иначе у Србији 

правоснажни само закони које је издао Савет с одобрењем Скупштине или 
просто Скупштина.1ОG 
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њивању тага кнеза и у враћању на власт динас,'Тије Обренавића. 
А ка га а п тужу је? Они исти људи каје је паменута Скупштина 

асудила као присталице таг истаг кнеза! 

Приближавала се скупштина 1864. Та је била паследње места 
са кага се магла апелирати на јавно мнење и самасвест нарада. 
Министрима је била потребно да та спрече. Влада се решила на 
највећи злачин: да извитапери устав. Она - влада - обелода
нила је скупштински закон па l{1аме iНиједан Ч'И!НОiВник не може би
ти пасланик (каО' што СМО' већ рекли, чина'Вници су магли кри
тиковати поступке министарства); председника Скупштине имену
је кнез; Скупштина је овлашћена да претреса само ано шта јај 
паднесу министри, итд.l08 У страху да не изгубе власт, ани су пО
газили најсветије права српског народа; патчинили свам ћефу 
слабадну Нарадну скупштину - кантралу народа над владам. 
Рад Скупштине 1864, каја је пачела сваја заседања 15. августа, 
абјављен је у званичним НОВИНЮIЈа,109 а дацније га је влада пре
штампала у пасебнај књизиУО Из читаваг аваг извештаја iВИДИ се 
јасно да ниједан од скупштинара није имаО' ни најмањег пајма 
о задацима каје испуњава. То се магла ачекивати с обзирам на 
састав Скупштине, јер је из ње била искључена сва абразавана 
класа. у авај Скупштини, каја је заседала у таква озбиљно доба, 
уместО' претресања патреба земље и нарада, била су поднесена 
следећа питања: нпр., један посланик је предлажиа да се у гим
назијама паново уведу шибе (кратка време пре тага укинуте), и 
не сама у гимназијама негО' и у Великај шкали, наравнО' ради 
тага да би деца баље учила; други је апет предлагаО' влади да у 
Великој шкали атвари кафану пашта се, па његавим речима, у 
паследње време запажа да амладина честа иде у кафане; увађе
ње кафане у самај шкали требала би, па његавам мишљењу, да 
алакша надзар над младим људима; трећи је предлагаО' слобаду 
штампе, а у исто време заканску забрану правописа Вука Кара
џића, итд. Разуме се да таква Скупштина није магла бити израз 
ваље српског нарада. Она је патпуна супратнаст Скупштини из 

1858. Али таква Скупштина била је патребна министрима. Разу
ме се, пасле таквих дела влада се марала јаш више бајати апо
зиције, те је упатребила сва магућа средства да би адржала ред 
(какО' се ана изражавала); и ана је, вераватно у интересу реда, 
газила самауправу и древне српске славенске апштине даносећи 
закан кајим се апштина пастављала у патпуну зависнаст од 
владе.111 

Та су била сва дела и све припреме Гарашанинаве владе да 
1866. Пачеа је рат између Аустрије, с једне и Пруске с Итали
ј.ам, с друге стране. Време је била бурна, ускомешаа се читав 

српски народ. "Рат с Турскам 1" - била је апшта лазинка на 
Балканскам палуострву. Куцну а је час аслабађења хришћанског 
Истока. "ЗаштО' да Србија не пачне?" - питаО' је себе сваки 
пријатељ Српства и Славенства. "Нисмо спремни!" - биО' је ад
гавар владе. 

2) Сва дела српске владе до 1866. паказују да је међу њеним 
чланавима владала патпуна једнадушнО'ст. Остати на месту - биО' 

7S 

је праграм њене унутрашње палитике; ништа не предузимати шта. 
би магла нанети ударац интересима садашње кнежевине Србије 
__ биО' је праграм њене спаљне палитике. Види се такађе да ~e 
она први програм потпуно одредила и пречистила; та праВИРУЈе 
на сваком кораку ове палитике; други, напротив, сасвим је не
одређен, али се на делу врла јасна испаљиа: они су настајали да 
по могућству ништа не раде, али да чекају неадређена време и 
на неизвесне дагађаје. Ипак је очевидна да за све ово време ни
једна велика држава није имала искључив утицај на беаградски 
кабинет. Зар је и магла бити друкчије? Сви људи каји сачињава
ју садашњу владу били су Уlверени да Србија не треба да пре
дузима ништа шта би захтевала искључиву помаћ аве или оне 
велике државе и ани су гледали да придобију симпатије свих 
држава. Невераватна изгледа истина да је њихава палитика у там 
погледу прелазила у наивнаст. Ка је за паследње четири године 
читаО' званични Видовдан112 магаа се десетак пута намерити на 
ава: "Признајемо да су хришћани у Турскај неспасобни за са
мауправу" (речи западнаеврапских листава), "али -- rвидите ли 
- нема ни четрдесет гадина аткакО' се Србија аслабодила и већ 
је успела да васпита за самоуправу 1.000.000 бивших султанавих 
паданика и маже се сматрати патпуно цивилизованам државом. 
ЗаштО' се велике еврапске државе не би сагласиле да Србији 
даду на васпитање јаш један милиан хришћана?" (има се у виду 
Басна и Херцегавина). "Тим путем, мала помалО', ослабадиа би 
се сав Истак и биО' би укључен у еврапску цивилизацију без ика
квих патреса и без апаснасти да падне У руке Русији'l (ава па
следње треба, вераватна; да учини јачи утисак нарочитО' на Ен
глеску и Француску). У свајај наивности јадни Видовдан забара
виа је да каже сама једна: на каји начин да се ад Парте узму 
авих милиан паданика. Треба ли Еврапа да предузме крсташки 

паход пратив Турске? Али та је павезана с неким губитком за 
цивилизацију. Или пак Турска треба да дађе до убеђења да да
браваљно уступи Србији Басну и Херцегorвину, наравнО' апет у 

интересу еврапске цивилизације? Нећема да даказујема бесми
сленаст аве палитике; хаћема једино да покажемО' да је сама ова 
палитика таква да у ,српска м кабинету не маже бити никаквих 
партија, ни англамана ни русамана; у њему је сама један пра

вац: ништа не радити. 

з) Пагледајма партије у самам нараду. Нарадна скупштина 
из 1858. довела је на престО' српску династију Обренorвића. Ни
једна српска рука није се подигла да заштити престО' свргнутаг 

кнеза Карађарђевића. Прамена династије извршена је без иједне 
капи крви, талико је омражена била владавина свргнутаг кнеза. 
Старац, кнез Милаш, већ је, био једнам нагам у грабу. Сва се 
нада палагала у младог кнеза Михаила Обреновића. Главни ва
ђи Светоандрејске скупштине, доцније вађи либералне партије у 
Србији, Стаменкавић, Јеврем Грујић, Милаван Јанкавић, Јован 
IИлић и др., били су сви образовани људи и имали су у виду 
кнеза 1\1ихаила каО' чавека с еврапскам прасвећенашћу, који је 
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располагао вољом и енергијом да изведе ослобођење читавог срп
ског народа. 

Познато је да је Србија имала устав још 1839. Али овај устав 
није донела Народна скупштина, као што се захтевало, већ Пор
та. П,о овом уставу кнез је био зависан од Савета. У Савет је 
биран из сваког округа по један саветник на цео живот и он се 
није могао сменити без дозволе Порте. Србија се тек била осло
бодила од турског јарма. Појам слободе није се могао толико 
развити да би слобода постала државном основицом; али се сло
бодним сматрао онај који је имао неограничену 'власт. Зато први 
српоки саветници нису умели да схвате свој положај. ТУIесто да 
контролишу кнеза, они су хтели да са кнезом поделе неограни

чену власт, тј. да сами буду самовласни владаоци слично кнезу. 
Такво стање довело је непосредно до борбе између кнеза и Са
вета. Кнез Милош, предвиђајући исход ове борбе, дао је оставку 
чим је био уведен овај устав. Кнез Михаило је пао у борби са 
Саветом и 1842. морао је напустити Србију. Саветници су иза
брали кнеза Карађорђевића. Он је био неспособан да придобије 
љубав Hapo~a, заправо није ни тежио за тим, већ се потпуно пот
чинио Савету, а сам се задовољио празном титулом. Разуме се 
да се Савет ослањао на Турску и ако је хтео да се одржи морао 
је српске интересе жртвовати Турској; отуда је проистицала сва 

слабост владавине Карађорђевића. 

Свргнувши кнеза, напредни људи у Светоандрејској народној 
скупштини (1858) схватили су да ово свргнуће ни до чега неће 
довести ако се истовремено не измени систем који је породио све 
зло. Они су постигли да је Скупштина донела одлуку да се Тур
ска никако не сме мешати у унутрашњу управу Срба, да се На
родна скупштина састаје сваке три године са најширим правима 
која Скупштина уопште може да има, министри да буду одго
ворни пред Скупштином, слобода штампе, итд.11З 

Српски народ воли слободу, што је и својствено народу који 
је сопственом снагом свргнуо 400-годишње ропство; зато су и од

луке које му је донела његова Светоандрејска скупштина биле 
примљене са свеопштим одушевљењем. Али да би одлуке ушле у 
живот народа, потребна је не само љубав, него и разумевање; а 
за то је српски народ био исувише млад, тј. исувише мало научно 
обраЗ01ван. Већина посланика на Светоандрејској скупштини били 
су припрости људи који су се руководили здравим разумом; они 
су видели да је управљање Србијом рђаво и веровали су да је 
узрок томе колико кнежева неспособност, толико и неподобан 
систем; они су одобрили све идеје Грујића, ]анковића и др. Али 
друга је ствар 'Оонивање установа које би гарантовале начела 
утврђена на Светоандрејској скупштини. Ту гарантију они су на

шли у кнезу, коме су веровали. Због тога је либерална партија 
настојала да се та начела Уl1врде у одлукама, и мада је уживала 

симпатије народа, ипак је морала сама издржати борбу против 
заштитника старог поретка. Узрок, пак, што је она пала у тој 
борби у томе је што није била организ'Ована и што се није слу

жила интригама као њени противници. 

ЧЛАНЦИ 

Чим је кнез Милош стигао, либерална партија, добивши 
власт, почела је уводити реформе утврђене на Светоандрејској 
скупштини. За то јој је, пре свега, било потребно да све више 
положаје у управи заузму способни људи. Ту се испречила ве
лика сметња. Људи који су раније стајали на челу управе самим 
тим представљају неки ауторитет у држави, особито у таквој 
малој држави као што је Србија. С друге стране, људи који 
су били пријатељи кнеза Милоша за време његове прве вла
давине и рашији управљачи сматрали су (као, и у сваком ди
настичком преврату) да им по праву припада врховна упра
ва, иако је међу њима било чак и потпуно неписмених. 

Требало је одстранити и једне и друге, требало de, д шкл е, за
вацити се и с !једнима и 'с другима. У тај мах излази иза ку
лиса на позорницу онај исти господин Гарашанин. Његова ра
нија политичка репутација била је врло незавидна. Био је познат 
као вешт интригант и пријатељ Турске. Штавише, у њему су по

дозревали главног актера у познатом тријумвирату који је радио 
на томе да се Србија подели на неколико кајмакамија под по
кровитељс'гвом ТурскеУ4 Око њега се окупљала она партија чи
новника која се бојала да ће изгубити положаје у таквим превра
тима. Он је такође умео да убеди пријатеље кнеза Милоша, који 
су хтели ступити у управу, да се придруже првим како би за
једно оборили заједничког непријатеља - Либералну партију. 
Његовом иницијативом образовала се позната дружина дукато
ваца (названа тако по знаку под којим је писала) која је, корис
тећи се привременом слободом штампе, отворено писала у Ви
довдану да либерална партија хоће да приграби сву власт у своје 
руке и да затим позове на престо руског великог кнеза, а поред 

тога да хоће да прогласи републику, итд., и разне сличне бурги
је. Душа ове дружине био је Цукић, некад либерал и републи
канац, а сада министар, а њен вођ Матија Бан, који се просла
вио својом Одом султану.115 Али што је !Најглавније, г. Гарашанин 
са својом дружином умео је да престолонаследнику, каснијем срп
ском кнезу, тутне у главу да Либерална партија тежи за тим да 
у Србији оснује републику. Међутим, у овог престолонаследника 
је Либерална партија полагала све наде и свим снагама се тру
дила да га што више популарише у читавом српском народу. 

Власт либералне партије већ је почела да опада за време вла
давине кнеза Милоша. Кнез Милош је умро, а с њим и сав 
утицај либералне партије на управу. Састала се Скупштина 1861. 
За председника је изабран већином гласова Туцаковић116, члан 
Либералне партије. Али Скупштина, састављена под утицајем 
окружни:х начелника, махом чиновника старог режима, била је 
солидарна с г. Гарашанином, непријатељски расположена према 
либералима и доста јака. Либерали су подигли галаму и изашли 
из Скупштине. Кнез се умешао у свађу; он се позивао на пове
рење које му је дао народ кад је ступио на престо. Огромна по
пуларност коју је уживао произвела је своје дејство: после неко
лико дана проведених у забуни и очекивању, председник Туца
ковић је дао изјаву да због болести у својој породици мора на
пустити Скупштину; тако су поступили и неки други; за председ-
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ника је изабран човек одан гледиштима г. Гарашанина - Раден
КОlВић. Скупштина је одмах изменила члан устава тако да сам 
кнез именује и смењује саветнике, а, сем тога, да су министри 
одговорни кнезу, а кнез народу.117 ]едном речју, Србија је по
стала држава без устава. Гарашанинова дружина протурила је у 
Скупштини глас да предстоји рат и да сва власт треба да буде 
концентрисана у кнежевим рукама. Заиста, одмах после Скупшти
не, Гарашанин је упућен у Цариград да би постигао извршење 
хатишерифа од 1830.118 Турци су некако изврдали. Вративши се, 
Гарашанин је ускоро добио мандат за састав владе - игра је би
ла добијена. 

Гарашанин је заиста добио тешку игру. Постигавши да вла
да буде одговорна Юlезу, он је Либералној партији избио оружје 
из руку и за случај да се она јави у Скупштини; изменом члана 
устава о саветницима он је, у Iствари, задовољио народ, а што му 
је било најважније - задовољио је кнежево частољубље. С друге 
стране, учинивши кнеза одговорним пред народом, он га је при

морао да се сасвим баци у загрљај министрима. 

Последице Преобра:женске скупштине ускоро су се показа
ле. Српски либерали Милован ]анковић, Стојан Бошковић и Вла
димир ]овановићбили су окривљени да припремају буну против 
кнеза.119 Председник Савета, бивши председник Светоандрејске 
скупштине, лични пријатељ кнеза Милоша, морао је дати остав
ку јер је симпатисао Либералну партију.120 Либерална 'Влада, у 
којој су били ]еврем Грујић и Димитрије Матић, пала је.121 Баш 
у то време почео је устанак у Херцеговини,122 а ускоро затим 
Турска је отпочела рат с Црном Гором. Читав српски народ ,био 
је заокупљен тамошњим догађајима и нијеобраћао пажњу на 
промену владе у Србији пошто је у њој био кнез Михаило. Сами 
српски либерали, имајући у виду предстојећи рат, нису ни поку
шали да се успротиве реакцији како у народу не би дошло до 
расцепа у моменту када му је потребна сва његова снага. Затим 
је дошло бомбардовање Београда и они су још више сматрали 
за своју дужност да у свему помогну "српску владу/l. Догађаји из 
1862. познати су руској јавности. Гарашанин није био толикосре
ћне руке у дипломатији као у дворским интригама. Догађаји ко
ји су затим настали изложени су горе. Било би сувише дугачко 
пратити борбу између српске владе и опозиције - то није наш 
задатак; ми желимо само да одредимо партије у Србији и њи
хова стремљења. Ми ћемо ту борбу само укратко изнети. 

Српски либерали били су у Србији врло слаби; њих је било 
мало, они нису били организовани, а у Србији нису ни имали 
могућности да се организују.123 Најодлучнији међу њима, ]анко
вић и ]овановић, решили су да емигрирају. Они су нашли по
дршку код вође српског народа у Аустрији Милетића, а орган 
српских родољуба у Аустрији, новине Српски дневник, постао је 
и орган опозиције против владе у Србији. Њихов је програм био: 
"Хришћански народ на Балканском полуострву у стању је да се 
без мешања било које европске државе ослободи турског јарма; 
југослоrвенска федерација на основу принципа народности у коју 
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би ушле ~рчка, Румунија и Мађарска; солидарност са свима 
Словенима . У односу H~ кнежев.ину Србију они су тражили "ос
тварење закона од 1858 докаЗУЈући да су "све друге СКУпштине 
незаконит.е ~ошто су биле ограничене законом и указима о скуп
штини КОЈе Је. влада произвољно издавала". Оне су се мисли спро
водиле I25 органима: Дневник, Сло60да,124 а у последње време и у 
Застави. Мест? одговора ср.пска влада је забранила улаз ових 
ли?това у СрБИЈУ. Али зато Је либерална партија постала број
НИЈа. У њу су ступили СВИ који су сагледали штетне последице 
пасивности српске владе, а поглавито млади људи који су се шко
ловали у Русији, Н~мачкој и ФранцУСКОј. Мало-помало и сви ми
СЛ~ћи људи у СрБИЈИ почели су отворено испољавати своје симпа
ТИЈе према либераЛНОј партији. Свуда су се образовала друштва 
са циљ~м да буде самосвест српског народа, да спроводе мисао о 
њеГОВОЈ СЛ~боди и његовом јединству.126 

Такво Је било стање партија у Србији кад су почели прошло-. 
годишњи сукоби између Аустрије и Пруске. Сви мислећи људи у 
Српству в.идели су потребу да се окупе и посаветују о заједнич
ким Ю<ЦИЈ*ама. У ово озбиљно време. Тада је био објављен про
глас Зоре КОЈИМ се српска омладина позивала да се искупи у 
Новом Саду.127 Уочи 20. јуна у H~BOM Саду се сабрало преко 500 
представника из ~вих српских краЈева. Била је отворена прва срп
ска скупштина УЈедињене омладине српске.128 

Омладинска скупштина је појава од неоцењивог значаја за 
читаво Словенство; зато треба тачно знати: шта је Уједињена ом
ладина српска. 

Уједињена омладина српска не састоји се само од студентске 
омладине, као што то изгледа на први поглед. Читалац је могао 
из претходног излагања запазити како се она развила. Она се 
раз~ила из самог Живота Србије и Срба. Већ на првој омладин
еко] скупштини били су представници читаве мислеће масе срп
ског народа и она је већ онда, на првом заседању, реШила "да се 
чланом Српске омладине сматра сваки Србин, млад (не по го
динама) срцем и душом, који тежи народном напретку" Поли
тичк~ околности У којима се налази ,српс~и народ до~еле су 
углавном до тога д.а . се "српска омладина УЈединила",129 али исте 
те околности нису ЈОЈ дозволиле да у свој акциони програм ишта 
ун~сешто би носило ПОЛИтички карактер. Она се исто тако при
бо]авала. београдске као и аустријске владе; зато је морала огла
сити. СВОЈ циљ за чисто научни. "Радити на интелектуалном и ма
теРИЈалном напретку народа, будити народни ЖИВОт у свим ње
говим огранцима" - написала је Уједињена омладина на својој 
застави. 13О А пошто се о напретку у српском народу тешко МОгло 
Мислити без слободе и јединства, Уједињена омладина то није 
мо~ла заборавити. Заврши!Вши своја заседања, Омладина је као 
СВОЈ орган изабрала Заставу изјавивши да је програм Заставе са
гласан са њеним циљем. У погледу српског народа та је чињени
ца зато. важна што је Омладина тиме, иако ca..7I,10 узгред изре
кла да Је буђење свих грана народног живота исто што ~ спро-

* Српско књижевно друштво у Бечу. 
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вођење идеје о јединству и слободи читавог српског народа (јер 
је то био и програм Заставе). У погледу Кнежевине Србије ова 
је чињеница важна јер се њом сва мислећа маса у српском на
роду очигледно изјаснила за програм опозиције против српске 
владе. На тај начин опозициона или Либерална партија добијала 
је други вид. 

У међувремену немири у Турској постајали су све јачи. Га
рашанинова влада је увидела да мора изићи из своје пасивности 
ако не жели да коначно изгуби поверење и код народа и код 
кнеза; она се обратила султану с молбом да се Србији препу<.,'Те 
тврђаве, а уједно је у Пожаревцу одржавала маневре ПОЗЋате 

руској јавности. Али Турска, познајући добро људе с којима је 
имала посла, то је одбила. Затим је дошао устанак на Криту, по
крет у Епиру и Тесалији.131 Грчка је претила ратом. Турска се на
лазила у притешњеном положају, а Гарашанинова влада тако је 
слабо СXlватила своје позиције да се није осмелила да поново 
тражи тврђаве. О томе сведочи свој еручно кнежево писмо Ј ова
ну Ристићу, српском представнику у Цариграду, оштампано у 

званичним Српским новинама у јуну; у том пиому кнез Михаило, 

израЗЈ1!ВШИ свюjrе ПРИЗiНање Јовану Ристићу, пите: "Посед.ањ.е твр
ђава је ваше дело", а на другом месту: "У томе сте ми били де
сна рука".132 Сем тога, прича се да је Гарашанин, када је кнез 
Михаило у Савету читао Ристићево писмо у коме овај каже да 
је наступио подесан тренутак да се од Турске енергично затраже 
тшрђаве, узнемирено узвикнуо: "То значи објавити рат Турци
ма!" Благодарећи Ристићевој упорности, министри су се најзад 
сагласили да у понизној молби султану пред оче корист, како за 
Србију тако и за Турску, ако се тврђаве предаду на чување кнезу 
Михаилу. Уједно су, разуме се, употребили сва средства за што 
јачи ПРИТИСC1lк на П,орту. Пронеле су се вести да је у Србију уве
зено 50.000 острагуша, да је изливено 50 батерија нових топова 
с изолученом цеви; ове вести потицале су из владиних кругова, 

што се позитивно знало. У исто време оТ!ворене су у Београду и 
Крагујевцу школе за старешине народне војске. Сви су сматрали 
да је тражење тврђава само изговор и да се заправо мислило на 
рат с Турском. Опозиција у почетку није одобравала поступке 
српске владе штитећи интересе и част српског народа. Она је пи
сала у Застави: српски народ, као и сваки други, има право да 
живи и зато има право на услове без којих му је немогуће да 
постоји; сад није моменат да се измоли неколико тврђава; ми 
пропуштамо драгоцено време у коме се може постићи много ви
ше; српска влада нема права да унижава достојанство свог на
рода: она може да захтева од Порте тврђаве, али никако да мо
ли; најзад, Србија треба да тражи савезнике код своје словенске 
браће, код хришћана у Турској и код моћне Русије;* да је сра
мота за српског достојанственика који се удостојио части да седи 
за једним столом с руским царем да са капом под мишком моли 
неку милост у предсобљу Бајста и да је недостојно и неполитич
ки да српски кнез, владар "будуће српске државе", клекне пред 

* Низ чланака у Застави: Русија, Србија и ]ужна славенства. 
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султаном.* Међутим, званичне Српске новине су писале да је 1'0 

клеветање владе и кнеза и да српски народ може бити само за
хвалан Гарашаниновој мудрој политици која му је без борбе да
ла тврђаве, што је то~оже донело огромне користи читавом срп
?ком народу. Зас!ава Је била забрањена у Србији. У исто време 
Је. народна паРТИЈ~134 и у ли~ту Србија,135 који је ПОчео излазити 
по:етком 1867, ИЗЈавила да Је Шумадија врло незнатан део Ср
БИЈе И да су T~pђaBe врло посредан добитак за Србију; али ако 
су влади ТI-:ме ЈОШ и везане руке за даље акције, онда поседање 
TBpђ~:Ba Н:ИЈе донело никакве користи. Очекујући да ли ће опо
ЗИЦИЈа. наЈзад ,Умукнути, ~арашанинова влада је у Напретку136 (ли
сту КОЈИ доБИЈа субвеНЦИЈУ од српске владе, а излази у Аустрији) 
отворено изразила своје уверење да Србија није спремна за рат 
с Турском; при првом покушају Србије да запоседне тврђаве, го
ворило се у Напретку, турска војска би навалила на читав ом про
CT~PY ~д ушћа Дрине до ~шћа Тимока, а. откуд Србији та сила 
КОЈОМ ои могла сузбити наЈезду. И влада Је сада опет лансирала 
гласове :да Србија ни издалека није тако наоружаЋа као што се 
то Р~НИЈе говорило, желећи тиме подшући мудрост своје дипло
маТИЈе. Народна партија указала је на сву бесмисленост и непа
триотичност тих изјава и политике коју је водила влада. Српоки 
H~POД, упознавши пре 50 година своју снагу, устао је да с ору
ЖЈем у руци извојује слободу и од тога времена никада га није 
напустила вера у себе и своју снагу; српска влада, насупрот то
ме, место да јача у народу ово самопоуздање, гуши га истичући 
надмоћност Турака над Србијом. О "неспремности" Србије за ис
тупање против Турака народна партија је говорила: расцепкано'ст 
турске силе има кудикамо већи значај за победу Срба него 50.000 
српских ?страгуша, а српска влада, дајући Турцима времена, по
ступила Је тако да ће против сваке своје острагуше имати три 
турске. Једном речју, Гарашанино!ва политика је својим мољака
њем и поседањем тврђава дала Турцима могућност да добију у 
времену !1 претрпела је по други пут одлучан пораз; овај пораз 
утолико Је већи од пораза из 1862. што се Турска данас налази 
у горем положају и што је садашње стање у Европи повољније 
за решавање источног питања него 1862. 

. Посл~дице су потпуно оправдале мишљење Народне пар
ТИЈе да Је српока влада поседањем тврђава свршила сав свој 
посао. Архимандрит Дучић, који је био посредник између бео
градске и цетињске 'владе, морао је напустити Цетиње; два се
кретара кнеза Николе, чинов'Ници из Србије, нарочито по,ставље
ни. на ове положаје ради одржавања сталне везе између Србије 
и Црне Горе, вратили су се у Србију ;137 добри односи са Црном 
Гором нарушени су. у то време избио је устанак у Бугарској.il.3В 
Гараша~ин, верни слуга лојалности и умерености, не само да ни
чим НИЈе хтео помоћи устанак, него није хтео ни да пусти из 

,. Чланак у Застави: Београд или српства.133 
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Београда познатог бугарског војводу Иљу*; када му се Иља обра
тиоса захтевом да га пусти, Гарашанин му је једноставно од
говорио: "Српски интереси не дозвољавају нарушавање добрих 
односа с Портом у време кад смо се тек помирили". На српској 
граници скупило се 500-600 добровољаца који још нису успели 
да пређу границу; више од 20 њих су затворени у Књажевцу; за
јечарског председника општине су сменили са ДУ?I<НОСТИ јер је 
помагао добровољцима при прелазу границе. ЛОЈално'ст српске 
владе била је бескрајна. Познати бугарски родољуб Каравел?в 
хтео је да у Београду издаје новине на бугарском и српском Је
зику под насловом Братски савез, с програмом ко'ји је одговарао 
називу. Српска влада није му дозволила ни да штампа оглас јер 
је - као што је рекла - назив тенденциозан у односу на Турску. 
Ове чињенице још јасније карактеришу Гарашанинову политику. 

Он је потпуно неспособан да сагледа истински положај Турске, 
као и задатак Србије и њену снагу у догађајима који се разви
јају на Истоку; он је веран застарелој Милошевој политици; CB~ 
његова политика усмерена је на то да изнуди или измоли бар наЈ
ситније уступке од Турске сэ.мо да (по његовом схватаљу) ништа 
не ризикује. Због тога није нимало чудновато што су користи од 

добијених уступака толико мале да се у поређељу с оним што је 
требало добити у ствари морају сматрати губицима. ** . 

Кнез МИХCliило ј<е отпутовао у iИНОСТРCliНСТВQ.139 Zukunft, Је 
објавила да је циљ к'нежева путовања да замоли европске дворо
ве за посредовање код Турске да му уступи Босну и Херцегови
ну као вазалне земље. У Бечу га је поздравила депутација Зоре 
у име Уједињене омладине српске; честитајући му добијање гра
дова, омладинска депутација му је у исто време изјавила да је 
тај добитак веома незнатан у поређељу са оним !llTa од љега 
очекује српски народ.140 Кнез је одговорио депутацИЈИ да призна
је да поседањем градова ништа није урађено, да историја српског 
народа има још много неиспуњених страница, њих треба што пре 
испунити, само се не смеју остављати празнине да се не би мо
рало писати изнова (тј. да не изгубимо и оно што имамо). Кне
жево пријатељско држање према представницима Уједиљене омла
дине учинило је јак утисак на сву Уједињену омладину, ову мно
гобројну народну српску партију. Она је била спремна да се по
мири са владином партијом. Њени органи престали су са опО· 
зиционим ставом према владиној политици. Застава је бранила 
достојанство српског владара против бечких НQ!вина које су већ 
почеле нападати кнеза зато што он на пролазу кроз Беч није 

поздравио султана. Таква је била ситуација уочи отварања друге 
омладинске скупштине.141 

Лист "Србија" објавио је чланак Пред омладинску скупшти
ну;142 У њему се говорило да је омладинска скупштина представ-

* О њему СУ сада већ неколико пута саопштили У новинама да се 
тобоже налази У балканским планинама, док се он у ствари налази у Бео-
граду под надзором српских власти. .. 

** Лист у коме министри износе она своја мишљења КОЈа не смеЈУ 
признати као своја или кроз који пуштају лажне гласове кад хоће да оБМZШУ 
јавност. 

ЧЛАНЦИ 

ник читавог српског народа, да се на њој појављује читав српски 
народ духовно уједињен: "Омладинска је скупштина данас једини 
скуп на коме могу чланови народа нашег из свију крајева да се 
искупе, једини скуп у коме може да се символише и израза да 

добије једнина и целовитост народа нашег"; у чланку су се по
зивали Срби из свих крајева и из свих сталежа да дођу на овај 
свесрпски скуп. Упркос помирљивог држања Народне партије 
српска ,влада 'је Iстрах!Овала ОДСКУiПштине прожете таквим мисли
ма; она је очекивала ђачку скупштину, а испало је да је то све
српски конгрес. И ево, у званичним Новинама се појавила изјава143 

(коју је, како говоре, сопственом руком написао г. Цукић) да је 
српска влада дозволила омладинску скупштину претпостављајући, 
на основу прошлогодишњег програма Омладине, да је то чисто 

научно друштво, али да она никако не може дозволити свесрпски 

конгрес с политичким програмом. Уједињеној омладини, као што 
је било раније речено, пришла је сва мислећа класа у српском 
народу. Она је свесна тога да српски народ који стење под аус
тријском батином и турским буздованом не може ни мислити 
на просвету и образовање и да је његова прва потреба - слобода 
и јединство; она је у Србији гледала свој ослонац, а у београдској 
влади (ма каква она била) - центар из кога треба да проистекне 
покретачка снага у предстојећем ослобођењу. Из ових разлога она 
је хтела да под окриљем ове владе омладинску скупштину огласи 
свесрпским конгресом; влада која је свесна свог позива и духа 
времена раширених руку би дочекала свесрпски конгрес - српски 
народ. Али, као што смо рекли, српски министри уопште не схва
тају СРПСКЕ народ. 

На Преображење скупили су се у Београду представници 

читавог српског народа у лицу омладинске скупштине. За пред

ceдHиKa био је изабран вођ Светоандрејске скупштине (1858) Јев
рем Грујић; у скупштинском одбору појавили су се најбољи 
Срби, научници и политичари, међу њима Бошковић, Басиљевић, 
Срећковић. Више од шездесет телеграма из свих српских крајева 

поздравили су скупштину; у њима је била једна мисао: "Слободэ 
и јединство нека буду ваша застава; срећан вам пут ка овом 

циљу!" То је била најкрупнија демонстрација против владине по

литике (ако се изјава воље читавог народа може назвати демон
страцијом) и ьлада је морала свим силама настојати да скупштину 
ликвидира. Није се осмелила да је насилно растури, него јој је 

одузела просторије за заседања (у згради Велике школе) и својим 

потчиљеним - ђацима и чиновницима - забранила да учествују 

на скупштинским седницама изговарајући се да је скупштина 

тобоже примила демонстративан карактер. Међутим, скупштина, 
свесна свог позива, објавила је, и то у форми дозвољеној омла

динокој скупштини, да је српски народ, иако подељен на три 
вероисповести и на четири државе, ипак јединствен, прожет је

динственим духом, и да има право и жели да буде јединствен и 

телом; даље, да 'је српски народ члан заједнице - јужнословенске 

федерације; најзад да је члан велике словенске породице. 
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Да би убрзала распуштаље скупштине, српска влада је поче~а 
помоћу жандарма гонити поједине омладинце, Србе из АУСТРИЈе. 
Скупштина је решила да оконча своја заседаља како би избегла 
сукобе с владом која је лакоумно хтела да посеје раздор у на
роду у такво озбиљно време као што је садашње. Оставивши после 
себе Централни српски одбор144 који би имао да оствари скупш
тински предлог о организацији Уједиљене омладине, скупштина је 
објавила своје заседаље завршеним. Скупштинари су се разишли 
после четврте седнице с поклицима: "Живела Србија!" 

* 

Читајући последље странице најновије српске историје до
лазимо до закључка: 

У Србији постоји, с једне стране, народни правац, тј. чит~в 
српски народ, пун вере и наде у себе и у своју будућност, КОЈИ 
за себе тражи све услове потребне за живот једног народа; он 
отворено и омело изјављује да га више не могу задовољити ни
какве мере које би га задржале у прелазном стаљу у којем се он 
досад налазио; он изјављује да му је потребна пуна слобода и 
пуно јединство, а томе води само један пут - рат с ТУРОКОМ! 

На другој страни стоји српска влада која се ослаља на кнеза, 
који шпекулише својом популарношћу - партија која је својом 
ситничарском политиком довела Србију у такав положај да тур
ска, у моменту свог распадаља услед унутрашљих реВОЛУЦИЈаЈ 
сме да не поштује српске пасоше, да убија српске стражаре ~a 
граници и српске грађане на аустријским пароброд~а,145 парТИЈа 
која својим бесконачним дипломатским комбинаЦИЈама, вечитО 
незавршеним припремама и празним обећањима обмаљује српски 
народ. 

Хоће ли, најзад, српска влада испунити своју обавезу? Хоће 
ли, најзад, кнез Михаило оправдати огромно повереље које му 
је народ поклонио? То ће показати наредни догађаји. 

Из Београда. 

Отечественные записки, С. Петербург, 1867, новембар, т. CLXXV, књига 2, 
стр. 307-327. 

[ПЕТРОГРАД, 22. НОВЕМБРА 1867] 

+ Петроград 22. новембра.14б У последље време руски листови 
почели су озбиљније него обично пратити догађаје на Истоку, 
и нарочито што се тиче одношаја Србије са Турском. "Застави" 
поклаља се особита пажља као независном органу србском. "Го
лос" и "Москва" беху пуни дописа: о оном грозном убијству на 
"Германији",о !скуrпштини у Крагујевцу, а да непомињем "во
сточни вопрос" што је свакидаљи задатак сваком томе листу. 
Овде се юю извесно сматра, да је куцну о последљи час ИСТОЧНОг 
питаља. Да оставим на страну последљу дипломатску изјаву кнеза 
Горчакова, и званичн~' листове који ту изјаву тумаче као доказ, 
да Русија искрено ради за олакшаље положаја и судбине источних 
Хришћана, да оставим то на страну, па да вам кажем, да се и 
јавно мишљеље почиље у Русији отвореније и чистије изјављивати 
за братски савез са осталим Сла'Венима. Нема више оних славено
филских сањареља о стопљиваљу свију Славена у једну велику 
гомилу под крилима руског орла; већ се на све стране буди свест 
о савезу са самосталном слободном државом славенском на Бал
канском полуострву. 

у Петрограду се оснива једна дружина у жељи, да упозна 
што боље Русе са Славенима. Та дружина скупљаће и новчане 
прилоге за помоћ потребитим Славенима и ради љихове одбране 
од непријатеља. Међу члановима дружине има и Срба. Дружина 
ће давати јавна предавања: О ђеографији, статистики, етногра
фији и политици; чланови Срби предаваће о Србском народу. 

Кад се овде чуло, да је Ристић на место Гарашанина постав
љен за министра спољашљих послова,147 поздрављена је та новост 
као знак, да је једном учиљен крај досадањој оклевајућој, неод
важној и убитачној политики у Београду. )Кељно се очекује да 
се Ристић на делу види. 

"Голос"148 пишући о догађајима на "МИХОЉСКОј скупштини" 
у Крагујевцу,149 вели, да је :жалосно, што у овако критичном по
ложају министри у Србији немају поверења код народа; ал шта 
ће се, додаје l1ГОЛОС", кад су ти министри сами криви томе, јер 
су овојом страшивом и шепртљанском политиком довели Србију 
у тако заборављен полож:ај, да се она спомињала у Европи само 
"въ учебниках Географии". 
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Пре неколико дана донесоше Московски листови вест: да 
г. Суботић,150 пошто је изгубио службу, принуђен је сад тражити 
леба у својој књижевној радњи; и зато је послао неке од својих 
драма у Москву, да би се на руски превеле и у театру играле. 

Застава, бр. 109 ОД 3. ХН 1867. 

ИЗ ПЕТРОГРАДА 8. ЈАН. 1868.151 

Највећу пажњу овдашњег света побудило је скупљање руских 
посланика у Петроград. Овде се у публици· проноси глас, да су 
они дошли да већају: о м:иру или рату на пролеће, и веле да је 
цариградски посланик Игњатијев за рат и да ратна страна пре
овлађује. Против кога? питаћете. То нико и непита овде, доста 
је само да се каже с особитим изразом и шапћући: Игњатијев 
је за рат и онда је сваки убеђен да зна - једну државну тајну. 
Да ли су ти гласови истинити ја нејамчим; него да ратњ може 
бити, треба се само опоменути тона већине руских званичних 
журнала од пр. године: О галичанским Русима, о кокетирању 

барона Бајста са Пољацима и о мис:ији, коју Русија има да извр
ши у југу.152 Тиме се може објаснити овај ратни дух у руској 
публици. Забадава руски званични листови уверавају и стране 
дипломате и своју публику да је Русија заУЗЕта унутарњим рефор
мама; да она неће рата; да су нова рекрутирања обично попу
њавање војске; да сабрани корпус на граници галичанској нема 
друге цељи ДО: да одржава мир у Пољској, док траје рекрутација 
и т. д. Особито је јака раздраженост, од како почеше западни 
листови проповедати против Русије крстоносну војну и од кад 
се поче говорити о тројном савезу против Русије. 153 Истина листо
ви руски продужавају по пређашњему да убеђују западне дипло
мате, да је руска политика досада само доказивала како је одр
жање мира европског, одржањем целокупности турске царевине, 

ствар немогућа и да је дужност хришћанских влада да морално 
заступају хришћа:не у Турској, а ако то није могуће онда да они 
оставе Турску њеној судби. Зато се у приватним круговима сав 

Јед излива на француску вла:ду, кюја води систематично неприја
тељство против Русије и ова пламти жељом, да се једанпут нап

лати са своим старим непријатељем. Ја бијах ономад у једном 
кругу руских публициста где се говори о данашњем положају 
у Европи и он ми се чини истинит. Пре свега, говораше један 
од ЊИХ, савез међу Пруском и Француском измишљотина је. 

Бисмарк је истина монархиста но он је уједно и мудар политичар 
па зна шта би метуо на коцку кад би повео војну против Русије. 
Русија није Аустрија па да после какве Садове154 остане бесилна, 
а Прусији би брзо дошло да води војну с Француском за једин-
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ство Немачке. Што се тиче Енглеске, она је рашчепљена са своим 
фенијанима,155 с абисинском екопедицијом156 да и још са својим 
рачунима с Америком.157 О Италији не треба ни говорити на чијој 
би страни била после Ментане. 158 Остаје један Наполеон. Него 
сигурно ни он не би баш ДОЗiВОЛИО да Прусија још једанпут 
изигра ролу лисице у борби лава са медведом.159 

Треба да вам споменем нешто, што је овде направило више 
ларме него ли и ноте.16О У "Патрији" биле су коресподенције 
Евжена д' Арно из Београда у којима је казивао његов разговор 
с неким високим лицима о српској политици на истоку, коју су 
они карактерисали са 3 речи: "Ми умемо ч е кати " . Те су речи из 
IIПатрије" послане по телеграфу у све овдашње новине а затим 
и цела коресподенција, која вам је сигурно позната. Руске новине 
тумачише и још тумаче шта то значи: Србија уме чекати. 

На реду је да вам кажем о да:вно-очекиваном "словенском 
комитету". Њега је већ одобрио министар просвете (преко њега 
иде јер се рачуна за просветну цељ) и до који дан изићиће ре
шење и од цара. Цељ је љегова да ради на з6лижавању и духов
ном уједињавању са словенским комитетима, који треба да се 
јаве у свим словенским крајевима, да раде на истој цељи. Прва 
седница његова биће до који дан у сали овдашњег универзитета 
и тада ћу вам јавити о њему опширније. 

у исто време овде се устројава "словенски клуб". Његова је 
цељ да упознаје руску публику са другим Словенима и да раз
вија у њој идеју словенства т.ј. да разјасни шта ДопринОси сло
венство као духовна целина сваком поједином Словенину; шта 
доприноси појединим племенима словенским, а шта доприноси 
човечанству. Ту разуме се не рачунам таку господу као н. пр. Г. 
Ламанског, којима је то згодна прилика, да убеђују руску пуб
лику: како Словени чезну да их Руси покоре. Већина из вођа 
словенског движења убеђена је: да је за словенско јединство 
нужна братска љубав l\'Ieby словенским племенима а то се никако 
неможе одомаћити, где влада једно племе над другим. 

Ја вам каза да је овде публика јако одушевљена за рат, а 
особито је заузета руска омладина. Овдашња је младеж тврдо 
убеђена, да ће се ове године решити судба јужних Словена. Млоги 
се уче српском језику и да владају оружјем, па и руске патријот" 
ке примају свесрдно учешће у IIсло,венском движењуl(, већ се 
спремају милосрдне "сестре", што ће да надгледају рањенике. У 
том радном "одушевљењу" словенски је клуб увео у своја пра
вила: гимнастику и борење. Ми смо Словени били заиста дуго 
негри изобра.:жене Европе, па ако сами брат брату непомолнемо, 
бели се ненађе никаквих севераца да нас избаве из политичког, 
духовног И економског ропства. А шта ради наша омладина? 
Спрема ли се и она? или још "прелива из пустог у празноl(, што 
веле браћа Руси, т.ј. једна половина излази из ко:ж:е због каквог 
новог видовданског "погледа по свету" ;161 а друга развија укус 
српске публике по сликама париске моде г-ђе Данице162 и васпи
тава младе српкиње: својим бездарним, неморалним и безмисле· 
'Ним песмицама и новелицама ... 
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Благодарећи словенском одбору ми Срби петроградски до
бисмо могућност да добијемо српске журнале т.ј. цензура је доз
волила готово свим јужно-словенским листовима долазак у ру
сију. И тако нећемо бити више осуђени да нас руске новине 
госте са изводима из "Н ... " и "Св ... " или "В ... "163 

Србија, бр. 7 ОД 24. 1 1868. 



у ПЕТРОГРАДУ 19. ФЕБР. 1868.164 

Ономад тек добисмо последња три листа Србије т. ј. послед
ње које ми треба да добијемо. Прочитах у 7 NQ мој допис из 
Петрограда и немого да га познам. Ни почетка, - ни свршетка; 

све нешто "запрпуљено", "замрмуљено". А-а - сетих се напослет
ку. Мора бит да сам нешто "несолидно" написао. Само ми беше 
криво, што немогох да се досетим, шта је тамо било "несолид
ног" т. ј. сувише либералног или сувише скандалозног па ће се 
може бит, морати опет исправљати моје погрешке; а то ми је као 
добром хришћанину врло тешко, а немогу никако да се отре

сем те несрећне страсти, да "политичарим". 

Четворни савез против Русије распаде се и исчезну онако 
као што је и постао т. ј. У прасци новинарској. Пошто је Прусија 
званичним путем изјавила, да она није имала никаква учешћа у 
"тројној" ноти отправљеној Србији :165 западне новине престадоше 
да трубе, како је мир европски обезбеђен, од руских пансловен
ских намера, јер је - веле - сва западна ]европа сложна, да 

се томе одупре. Место тога сад се одпоче још ужаонија вика на 
руску агитацију на истоку, на руске рубље и чете наоружане 
руским златом. Али ове то има сад друго значење но што имаше 
пре пруске изјаве. По свим круговима овде су убеђени, да та 
вика означава неспокојства и страх, т. ј. да западњаци немају 
силе, да уздрже постојећи поредак на истоку, као што су хтели. 
Само стараље, да се одржи мир у ово време, кад је то немогуће, 
већ показује, да њима ово време није згодно за војну. Јер шта 
би значила посета Филиповића барона Црној гори,166 шта би 
значило, што Француска поклања олучене топове Грчкој? То зна
чи да савеза HeNia, а кад би било, онда би они радили далеко 
енергичније, но ШТО је пуста вика новинарска и ноте Србији, 
гледали би још да изазову Русију и војну, па да јој даду шах 
мат, као и на Криму.167 Овде то објашњавају врло простим узро
ком: Европа зна врло добро, да народи на балканском полу
острву, сами не желе, да буду ни под чијом туђом влашћу; Пру
сија је хтела, да и овом приликом изигра ролу лисице у басни 
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"лава и медведа" као што је у lIисточној војни", а Француска 
која је главна снага тројној алијанцији, постављена да бира из
међу "Германске монархије" од 70 милиона и независне југосло
венске државе - ма и пријатељске Русији - није се никако 
могла, да реши на прво. Но данашње Биржевне ВЂдом168 доносе 
из енглеских новина Evening Star,169 да сами интереси Француски 
и Енглески нису такви да би међу њима могла суштаствовати 
таква братска љубав, као што престављаху неки њихови листови. 
Познато је суревновање међу Енглеском и Француском у Египту, 
што је и главни повод енглеске експедиције у Абисинију. Разуме 
се да то Француској није било најпријатније. По реченим нови
нама, мешање египетског вице-краља у војну енглеско-абисинску, 
дело је Француске која оће да смете Енглеску, како ова не би 
успела у Абисинији религијозну војну и увукла Енглеску у војну 
с целим народом, којој се крај не може предвидети и Енглеска 
је већ опремила своју флоту у Александрију, да се ослободи од 
незваног савезника. За истину ових речи јамче речене новине; но 
све су околности такве, да то врло лако може бити. 

Словенски комитет17О - не потврди се. Беше се глас прочуо 
да је одобрен министром просвете 11 да ће га цар потврдити и као 
извесно већ назначише и дан ~дaд ће бити прва скупштина и то у 
универзитету. Наједаред казаше, да је потврђење одложено - "на 
неопредељено време". Разно се говори о узроцима, зашто се то 

тако догодило. Неки веле, да је то политика кнеза Горчакова, јер 
он неће да се излази тако далеко са словенском идејом тим пре: 
што Русији још нису готове нове пушке, што су наручене и на 
страни и у домаћим фабрикама. Други веле да је то обустављање 
изишло просто на предлог министра унутарњих дела (што је по 
мом мњењу највероватније). 

Не сматрајући на то што комитет Словена није одобрен овде, 
"словенски покретfI иде ПО пређашњем т. ј. увеличава се све више 
и више. Све ОБдашње новине пуне су извештаја из словенских зе
маља, а особито из наших крајева. Данас јавише скоро све новине 
о "централном бугарском комитетуfl уп У "Голосуl{ је препечатано 
из бугарских новина ,.Народностl{, што излазе у Букурешту, (б:иће 
велим-сигурно-познато) цело устројство централног комитета с 
његовим органима (главни комитети и комитетска одељења) с 
цељу и начином радње. Данас опет изађе Евжен д' Арно с његовим 
коресподенцијама у Патрији. "Голос" је препечатао целу готово 
без икаквих коментара, да покаже до какве се лажи могу пони
зити најамне слуге цивилизоване Европе. Све што се ради у Тур
ској против госпотства Турака то је све масло Русије, - по ње

говим речима. У Београду просто влада руски конзул (објашњава 
г. д' Арно); устанак у Бугарској, то су разбојничке чете послане 
из Русије; па и у самој несрећНОј Кандији сва та борба није ништа 

као што се то представља Европи, јер све те извештаје пише руски 

конзул у Канд:ији; сама славна пропаст намастира Аркадиона -

ЧЛАНЦИ 93 

измишљотина је руска . .. It Ја нећу да вам набрајам све лажи које 
су у тој коресподенцији, из ових се већ види како су оне грдне. 
Српски, бугарски и грчки листови дужни су да одговарају на такав 
нечувен без ... (опрости поштоваони читаоче за овакву реч, јер 
у оваквој ствари престаје сваки разговор о "књижевном достојан
ству"). Не треба притом заборавити, да је Патрија полузванични 

лист. 

МОРаЈУТ још наПОСЈlетку да вам кажем, како сам ја награисао 
с мојом политиком. 

Овдашње новине препуне су неког наоружавања и Србије и 
Турске и неке узрујаности у Турској царевини. Ја с почетка не 
веровах, ама кад већ почеше да говоре, какО' из Влашке и Србије 
пролазе чете својевољачке и како сусе већ у Албанији потукли 
Хришћани и Турци а тако исто и у Дробњацима и како Србија 
тек што није објавила војну Турској: ја поверова нешто - па се 
реших да запитам неке моје пријатеље у Београду: шта је? кад 
ћемо на војну? Они ме исмејаше. Ни пет ни шест - већ просто 
и кратко: да сам ја полудио. У Србији и око Србије, све је мирно 
и тијо, па нико на војну и не мисли. 

Србија, бр. 15 ОД 21. II 1868. 



ИЗВЕШТАЈ О ГЛАВНОЈ ГОДИШЊОЈ СКУПШТИНИ 
"СРПСКЕ ОПШТИНЕ" У ПЕТРОГРАДУ. 

На нову годину била је главна годишња скупштина, на којој 
се излаже рачун о радњи општинској за прошлу годину.172 Но 
на овогодишњој скупштини, требало је да се реши оће ли да 
"српска" општина прими своје назвање на "југословенска". За
то се на скупштини виђаше међу члановима општине, већина 
овдашњих Бугара, који беху дошли да већају о устројству општи
не југославенске. Ево кратак извод из извештаја, које су на скуп
штини читали председник, касир и перо вођа одбора, и ток целе 
радње скупштин::же. 

Спрва се читаш е одељени извештаји о члановима и каси опш

тинској. Чланова је прошле године било 35 од којих 8 трговаца 
и занаџија, 13 ђака, 5 војених, 4 духовних (два на наукама), 2 
учитеља, 1 инжинир-технологи 1 кондуктер на жељезници. У 
Петрограду живело је 7 трг. и зан., 7 ђака и 2 војен. 

у касу општинску поступило је свега за 2 године свега 443 
руб. Сви ти новци скупљени су добровољним прилозима чланова, 
од којих је већина сирамашног стања. (Права вели наша посло
вица да "зрно по зрно прави погачу".) Од тих новаца потрошено 
је свега 148 рубаља и 73 канића173 за две године, а за прошлу 
годину потрошено је 122 и 10 к. И тако у каси је остало готових 
новаца 294 р. и 27 к. Већина новаца потрошена на помагање своим 
члановима и другим Србима, који се налазе у нужДи а достајни 
су апштинске памо:hи (схадна уставу), што показују следеће циф
ре: Члану Б. ђаку на масковском универзитету па 5 р. месечна 
и у време балести ванредна памаћ 10 р.; за два сиромашна Срби
на, каји су у Русију дашли ради науке плаћано је 14 р. за ра:н:у; 
једнам Србину који је морао да се лечи у балници 6 р., свега 90 
р. Претплату на "За:ста!ву" и "Змаја"174 71/2 р. Осталих 24 р. и 50 
к. патрашено је на друге апштинске трашкаве, асабита на ко
респаденције. 

Како се види из гарњег рачуна та цељ апштине: "помагање 
сваим члановима у нужди и болести и оним сиромашним Србима 
који се у Русији налазе ради науке/( (точка устава)175 вршила се 
- по силама општине - доста суштаствена. На осим тога оп
штински фонд служија [је] чланавима општине и касам позајми
цом, из које је сваки члан каји [је] имаО' нужДу привремена 
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могао да узајми без интереса на лични кредит ("једног јемца: 
Бога истинога; другаг јемца: божју веру тврду" нпр.). Који зна 
стање наших ђака особито на страни - где се то залаже капут 
и сат за неколико фарината, под велики интерес, то продају 
ствари у бесцење, само да се подмири нека привремена потреба: 
тај може разумети, у колико је та помоћ општине била суштас
твена.176 Општински рачуни показују, да је таким начином било 
у обрту 230 р. 

Напослетку је читао извештај председник одбора у колико 
је 1I0пштина" постигла своју главну цељ: да ради на зближавању 
Срба живећих у Русији177 и упознаје руску публику са српским 
народом (точка устава).178 Ради постизавања прве своје цељи опш
тина је положила центрум око кога би се групирали сви чланови 
општински, нешто што је овима опште, а то је: љубав к отаџбини. 
Зато се општина старала, да одржава непрекидну свезу с отаџ
бином. у том јој је млого сметало, што није могла да добија ни 
један од српских листова и морала се старати да накнади при
ватном преписком, шта је врло тешко. При свем том општина је 
била у стању да прати све важније политичке и социјалне дога
ђаје у српским земљаl\1а. Ту председник спомену свезу са "Зором", 
са "Преадницом"179 и са појединим честитим Србима; путовање 
општинских чланова Дучића, Груића и Марковића у српске земље 
и учеСТНОВlање ОiПШТ1Ине при организацији "уједињенесрпоке омла
дине".18О Та жива свеза с отаџбином одржавала је и развијала 
је сазнавање ИСТ:ИНИ'I1QГ патриотизма код чланова и 1'.0 је главни 
узрок, шта је у општини остварено савршена зближење међу 
члановима - братска љубав. Председник наведе изјаву у "Га
лосу" једног брата Руса, који је бијо на једнај из општиноких 
седница: lIУдивијо ме је однашај међу члановима у српској опш
тини: што код њих савршено не суштаствује разлика међу стале
жима, једно ад највећих наших зала; но осим тога богат трговац 
и сирома кухмистер (амчија), .официр и ђак, људи и разног по
ложаја у друштву и разног степена развића, савршено су равни 
међу собоlVI обраћају се друг другу искрено и братски као чланави 
једне парад.ице јер све њи везује једна општа мисао: слабада. 
атаџбине". 

Шта се тиче друге цељи, ту апштина није магла да ради као 
једна целина, једно због свог састава а друго збаг свог положаја 
у Русији, него она је то радила отварајући врата својих зборова 
свакому брату Русу, који је сачуствовао цељи општине (по уставу: 
пријатељи општине)181 приватним саобраћајем и литературном 
радњом појединих чланова. Разуме се да се неможе измерити 
укалика је општина ту цељ постигла, него да је имала неког 
успеха сведочанство је то: што је општина позвана да учествује 
при YCTPOjC'l1BY словенског клуба у Петрограду. Осим тога општина 
је радила по моryћству и на заједници апште-словенској. Тако је 
још у априлу месецу ступила у свезу са авдашњим Чесима, који 
су желели да српска општи на на толико рашири своју програму, 

да постане "словенска беседа". Општина се саглашавала да се 
међу Чесима и Србима и др. Слав. образује друштва, но да у 
њему учествују славенска племена као поједине групе и зато је 
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предложила Чесима, да се они групирају, шта су они и учинили. 
Но како су скоро за тим Руси почели радити да устроје "сло
венски клуб", који као домаћин у својој кући имају на то и више 
права и сретстава, то је договарање о устројству сл. беседе пре
кинута. 

Напослетку председник пређе на радњу апштинску да се она 
преобрази у општину југославенску и пошто је заказао старање 
одбора, да Бугари дођу у апштину (Хрват је ,само један у Петро
граду - известан обштини - и тај је њен члан, већ неколикО' 
месеци, а Словенца нема ниједног) заврши свај извештај речима: 
Из свију славенских народа за нас Србо-Хрвате, Бугари су и Сло
венци понајважнији па свом географском положају и језику, с 
тога је одбор општински вазда био тог мишљења, да су они, ма 
где били - у интересу своје лепше будућности дужни тежити 
к споразумљењу и братској заједници. Одбор је вазда мислијо 
да они тек на темељу братског сајуза - равноправног јединства 
- могу исчекивати човечанску слободу. За петовечног робовања 
под тиранскам азијатоком и псевдоапостолском владом, судба је 
њима у награду наменула дивно Балканско полуострво... Нес
носно је туторство сувише трајало и крајње је време за ]угосла
вене, да ступе под општу заставу за право и човечанску слобо
ду . .. Нека нас иеплаше претње које 'се бесавесно осИ!пљу из 
неЮ1Х турскофил:ских кабинета. Њима нека је на част чалма, 
којој се на измаку деветнајестог века диче, а ми ћемо руку за 
руку без страха поћи у свети бој - уздајући се "у се и у своје 
кљусеtl , какО' вели НZlша пословица. Бурно живијо! одазвало се 
на његову реч. 

Тиме је завршио одБОРСЋОЈ извештај ;и српска општина своје 
двогодишњесушаствовање" 

После по часа одмора, започе се већање о устројству општи
не југославенске. Прва точка што опредељаваше принцип општи
не југославенске: ,,Југословенска је општина друштво, које је 
поникло на сазнаљу, да је за слободу ]угасловена имено Срба, 
Бугара, Хрвата и Словенаца нужно равноправно јединство", беше 
примљено с најживљим одобравањем. Затим се претресао "устав" 
југословенске општине, који је бијо готово исти што и српске 
општине, само што се распростирао на све југословене живеће 
у Русији. Измена је била у томе: да у одбору буду ДЋа деловође 
Србин или Хрват и Бугарин, почем су језици српски, хрватски и 
бугарски равноправни; потоме, да ое залисници воде на оба 
језика а у преписци, да се пише језиком оног племена коме при
пада тај коме се пише. Затим се пређе на договор о имаљу 
општинском. Српска је општина, која је пређе суштаствовала, 
имала своју касу и књижницу, а Бугари којих је било 16 скупили 
су 133 рубље. И ту КаО што се требало надати међу браћом, би 
погодба брзо свршена. ] сдногласно се реши: да сви ти новци 
састављаiу фонд општине југословенске; да се при давању по
моћи југославенину, ма ког племена, необраћа пажња ни на што 
друго: до на услове, које устав општински опредељаiва (или да 
је члан општински, или да се налази у Русији ради науке), да 
књижница српске општине буде имање апштине југословенске. 
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"Југословенока општина" би утврђена и затим се изабра од
бор за југословенску општину. Изабрани бише: Сава Ј анковић, 
трг., Србин; Стача Димитријевић, Кухмистер Бугарин; доктор 
Кировић и Кеојако'В., официр, Бугари; Дучић и I\ilарковић ђаци, 
Срби. 

Затим је била вечера општинска (ревена) на којој је било 
неколико и браће Руса, који су дошли на главну скупштину срп
ске општине. 

ДСЛОБођа на ГQдишњој "ОПШТИНСКОј" скупштини 

МарковиП. 

Застава, бр. 19 и 20 ОД 7. и 10. III 1868. 

[РУСКЕ ПАРТИЈЕГ82 

[1.] 

0.183 Петроград З. марта. (Руске партије.)184 Сигурно сте чули 
доста пута о "руским Немцима", "руским славенофилима, руским 
нигилистима",185 ама је тешко определити мњења појединих пар
тија у земљи, где нема јавности, где нема парламентарних дебата, 
где нема слободе IIIтампе. Ту треба све самом видети сопственим 
очима, па и то не можеш казати да ли си баш добро видео.186 

Еле како му драго, тек боље ишта него ништа и ја ћу да вам 
укратко нацртам партије у Русији и њихова мњења (разуме се по 
мојој увиђавности). 

Погрешно се говори у Европи да Немци у Русији састављају 
прогресивну партију, но тако исто погрешно је и то да сво злО 
у Русији произлази од Немаца и да су они једини заковани ретро

гради - конзерватовци, непријатељи словенске руске ЦИlВилиза
ције. 187 

Московски бој.ари, велика властела руска васпитана под 
игом монголским по дворовима руских првих царева, који су 

били тако исто неограничени господари као и ханови монголски188 

- била је изненада принуђена реформама Петра великог да се 
цивилизира. Шта су они могли примити од цивилизације осим 
голе форме (наш почетак образовања томе је најбољи пример).189 
Ништа се није могло лакше догодити до ТО: ШТО деца бојарска 
- разма:ж:ена служењем и УЛ;1гивањем робова код своје куће -
послана Петром у Европу да се уче, доведоше у своју отаџбину 
сэ.лонске бадаваџије и улизице, место истино учених људи; а ме
сто изображења - донесоше нове моде. Но тако исто је истина 
да Петар велики није у Русију донео само голе форме. Он је 
Русију довео у непосредну свезу с Европом и тиме је отворио 
врата европској науци - она је морала уhи у Русију. Живе l\1ИСЛИ 

нашле су живе љу де. Од тог тренутка започела се у Русији тројна 
борба (не двојна - као што се обично говори).190 Надри-цивили
зација са својим формама и новим модама борила се против 
конзервативне старине, која као свето чуваше све своје монгол
еко насљедство заједно са кореним руским словенским обичсьји
ма. С друге стране живе мисли - истинска цивилизација -
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ступале су пола:ко и страшљиво у Русију и почеле своју подземну 
војну против оба споменута противника, који новог борца, нису 
дуго и дуго l1римећивали - чак до последњих времена. 1 о су 
три главна правца у Русији. Разуме се у дугој б?рби дугим Bp~Me
ном неки су од противника попустили од СВОЈИХ првих идеЈа и 

примили противникове; неке су се партије разд~лиле и. образо
вале оделења :к:оја 'су у неколико ближе к ДРУГОЈ парТИЈИ - но 
у главноме та три правца и данас сушта ствуј у . . 

Прва партија зове се немачка. Но неМОЈте мислити да у ЊОЈ 
већину састављају Немци. Огромну iВећину у њој састављају Руси, 
јер њој принадлежи већина руск;их "дворјана" и богаташа (треба 
само прочитати имена руски велики сановника). Немачка зове се 
по тому што Немаца у 71:РУГИМ партијама нема (а неможе их ни 
бити, кад се само погледа на определење тих партија). Она је 
давно ПРОJIграла свој први значај, као да она 'заступа "прог?еС

Il 

против консерватизма, па је и оставила све шупље фразе, КОЈима 
је то доказивала. Сад она нема ниш~а на својој застави. осим 
"државног поретка". Значи та се парТИЈа бори просто за СВОЈ лич
ни интерес, за своје суштаствовање. Та је партија за сада влада
јућа. 

Друга партија -- то су Славено-фили или како они опе да се 
назову: руска народна партија. Њу састављају сами чисто Руси; 
њој принадлежи огромна већина књижевника и она већ има врло 
важних чланова међу лицима "управљајућим." И они су истина 
у млогоме отишли у напред од првих својих принципа (тако н. 
пр. од монголског насљедства нема ни спомена), али још они под 
именом "СЛО1венског-руског" заштићавају давно преживеле идеје 
које су опште свима неизображеним народима. Они се неборе за 
слободу свог народа, него за "руско државно јединство

ll

• (У "Отеч. 
записка:vrа" био је у новембру чланак "Руска народна странка

ll 

где су се ја'Вно признала та начела.) На њиховој застави непише 
"прогрес" већ: "Православије, самодржавије и народност." (Не
гледајуhи, што правосл. и самодрж. неиде заједно с принципом 
народности.) Појмљиво је после тога: зашто они непризнају на
родност мало-русима и зашто терају руску владу, да употреби све 
мере како би се уништили Пољаци. Они траже слободу само у 
колико то није од штете за "руско државно јединство", т. ј. траже 
је само за себе. У сопственом словенском питању они се деле на 
двоје. Већина под маском Словенства жели да рашири руску др
жаву. Њима је православије желудац, што превару је у Русе; они 
би дали "Чешку Немцима само да добију Галицију"191 (њине 0016-

ствене речи); они доказују руском народу и влади, како "Словени 
чезну, да их Руси покоре." Мањина Славено-фила то су истини 
заштитници славенске наде, премда се јединство Словена код њих 
врло често изводи не из природних интереса свију Словена а из 

неких сврјестаствених "крвних и религијозних'l симпатија. 
Трећа партија то су руске "Нигилисте." Они су примили 

(њима је то име с почетка било "издевено") то име зато, што 
они заиста уништавају - одричу мњења и једне и друге руске 
партије. Они одбацују и празне форме европске надрицивилиза
ције, и лажну нацијоналност Сљавено-фила. Место тога они усва· 
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ЈаЈУ живе мисли европске науке и раде с том ПОМ?ћу на разви~ 
- прогресу - сопственог народа. Они одобраваЈУ словенско Је
динство само на так'Им о сновима, који би осигурали развитак свим 
народима словенским; они теже за ујединењем словенским, из 

сазнања што се тиме уједињашају све њихове умне и материјалне 
силе за општу сарадњу, како би се што пре догнали остали обра
зовани народи. Они сматрају ујединење и слободу Словена (као и 
ујединење и слобода сваке друге народности) као корак к утвр
ђењу братства и љубави међу појединим народима, као неопходно 
средство за осигурање мира међу људима. То су истина - свесни 
Словени - то је руска омладина. Та се партија дели на више 
части, но оне се све слажу у општим принципима у "нигилизмуll. 
Она нема никаква уплива на власт. 

[II.] 

О. - ПетрOl оад. Они који радише да оснују "славјански КО
_1\1итет" у Петрограду,192 па им то за руком неизиђе, придружили 
су се "славјанском комитету" у Москви, и тако је овај десетином 
чланова умножен. Др. Нолит у своме чланку: "Русија и њени не
мачки господари" жаљаше, што се "славјански комитетiI неможе 
саставити у Петрограду. Али ваља знати, да у овом случају та 
жалост није толика, да се прегорети неможе. Помислите само, 
на чело "славјанског комитета", који се у Петрогра\ду саставити 
хтео, био [се] истурао господ. В. Л-ски, онај исти, кој!И је на јед
ном збору, и у присуству Срба рекао: "Славени сами желе да их 
Русија завојује"; и који је ,другом приликом казао: да би Немцима 
дао Чешку у замену за Галицију. Уосталом члarнак дра Полита 
OIBiCl:lМiQ је добро дюшао; ,само штета, што у њему није Т()чније озна
чена "славеlНофилска партија." Што' j1e у Т()М ЧЛаЈНКУ речено о 
Немцима и о "немачким Русима", то је само потврђено што су 
Московске новине у томе погледу и у препирци са "Петрб. Цтг" 
лане исказале; али је то ипак добродошло, и речи "словенског 
госта"193 тумаче овде меродавни кругови за себе овако: "Очистите 
ое најiпре сами од грехона и !НеВО.ље, па онда имајте претензије на 
главенство у славенским стварима; и онда ће вам се веровати, да 
сте способни да задовољите наде Славена; иначе ви хоћете да 
имате само више солдати којима ће раополагати Немци и Немачки 
Руси." Тако се овде тумачи Политов чланак, и могу 'вам казати, 
да није остао без последица. Али је питање, како су Срби разу
мели тај чланак. Напредњачка (прогресивна) странка руска заме
ра, што су у истоме чланку органи славенофила препоручени као 
органи руске народне странке. Нетреба заборавити, да је ова 
последња (напредњачка странка) после последњег устанка Пољске 
била изложена гонењу оно'ликом ИС'Iюм од Политове "руске пар
тије", колико и од владе или "немачких Руса". За "словенске 
госте" напредњачка странка руска наравно да је нешто неизвес
но;194 јер чланови њени неучествО'ваху у оним овацијама и масним 
ручковима што се даваху о познатој изложби у Москви,195 и при 
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чему "словенски гости" могоше пред руском публиком играти 
само ролу ]апанаца (по речима једног органа напредњачке стран
ке руске). Заиста, ако "словенски гости" суде о Руоији по ономе 
"што су чули и видели", онда ће мало истине бити у њиховим 
причама. Руски напр'ещњаци немњсле, да је пут ка Bacкp~~ СЛ~
венског духа у Русији; то тако мисле само "словенофили КОЈИ 
проповедају пропа(,'Т Европе и рачунају, да ће за сто година сва 
Европа проговорити руским језиком. - Што је др. Полит о "сон
дербунду" рекао, могло се без тога у његовом чланку проћи.196 

Н1е'велим, да СЛ3lвени немају за шта бити у прИ!јатељству са зва
ничном Русијом, али њима треба желити и веровати у будућност 
нарадне Русије. Коликю нео'доlбравам претњу оа " сондербу:ндом" , 
још мање могу одобрити онај адгавор "Маскавским Вједамасти
ма" услед чла:нка дра Полита.197 Доста је било знати, да и Руси 
сами признају, да др. Полит у главноме има право; дуљити и 

преко тога разговор, и давати нове опомене онде, где је признање 
учињено: то бар овде није примљено најбоље.. . 

"Обштина југаславенска" у Петрограду закључила Је, као 
што дознадох, предложити годишњем одбору уједињене омлади
не србске, да се идућа скупштина исте амладине сазове у Панче
ва; или ако ту сметње буде, онда у Нави Сад. Међу члановима 
обштине била су двојица за Кикинду, и опет тројица за Цетиње 
као за место у које би идућу окупштину омладинску сазвати тре

бало.198 

Застава, бр. 26 и 32 ОД 31. IП и 21. IV 1868. 

CPIICKOJ ОМЛАДИНИ 

(МЕСТО ОДГОВОРА НЕКИМ ОМЛАДИНОКИМ ДРУШТВИМА) 

од српске "општине" из Петрограда. 

Ми нисмо људи, - ми Срби нисмо. 

Јакшић.199 

Српска ОПШТИiНа у Петрограду (од нове године "југословен
ска") добила је неколико позива за беседе од разних омладинских 
ДРУШТаЈва.2ОО Због своје удаљености ми им се не могосмо одазвати 
на време кад је требало, а с авим одговарамо им свима од једа
ред.201 Уважавајући саму мисао беседе у опште, а ТaIro исто И цели 
ради којих су даване поменуте беседе: ми не можемо да не ка
жемо неколико речи о томе: шта треба да буду беседе у ово 
доба, а с тиме шта треба да ради сад омладина. 

О цељи беседе у опште доста је говорено и ми мислимо да 
је она сваком позната т.ј. да је то српска весеље, а у исто време 
и братски дагавар а сувременим нашим патребама. По нашем 
мнењу ово друго треба да буде главна цељ беседе. То је мњење 
и свију омладинских чланова који су ГOiворили јавно о беседама. 
Али и до данас огромна већина беседа које се дају по разним 
местима српским служе само весељу па често и не српском. Ми 
нисмо против B~ceљa, ама кад беседама постане исюьучива цељ 
весеље, а то значи изазива:ње на одмор, на нерад, на раскош: 

онда се беседе ни најмање не разликују од лутрија на корист 
сиротиње, што с једне стране помогну неколиким сиромасима, а 
с друге стране развијајући у људма страст за коцкањем и левен
товањем стварају још веће гомиле безкућника. И ако нађосмо у 
беседама по неку озбиљну ствар, та је изчезавала у гомили игара 
и песама: "четворака", "валцера", "полака", "листова", "мај'ер
бера" и других неспоменутих представника "српства" и цивили
зације. Ми нећемо да кривимо омладину што није стала томе на 
пут - тим пре што је то и наша сопствена кривица, - него ћемо 
просто да кажемо наше мњење: које су наше сувремене потребе? 
-- па нека омладина сама потврди наше речи живим доказима. 

Нек погледа омладина свуда око себе, чуће вазда тужбе: како 
"материјално" и "моралноlI пропадамо. Млого се говорило: КО 
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је крив том нашем злу? Наши листови набрајаше владе под ко
јима се наш народ налази: што не сазнају народне потребе; 
духовнишwо што жртвује народне користи својОј себичности; 
управа што се још држи старога бирократског начина, и напослет
ку наша сопствена немарност за изображењем, - за бољим живо
том. Ово последње нарочито је имала у виду уједињена омладина 
када је решила да уједини све своје силе, па да ради за просвету 
и слободу народну. Омладина имала је потпуно право када је 
наумила да путем просвете - путем науке - најпре васпита себе 
саму т.ј. млади српски нараштај, па тако да у будућем српству 
нестане зала што га сада једу. Али омладина не треба да заборави 
ту важну научну истину да човека васпитава carв живот у коме се 

он налази; и по томе да се васпита један нараштај: треба уништи
ти услове који су створили овако стање т. ј. изменити прилике 
од којих зависи и влада и духовништво и народно изображење.202 

Ми нећемо да се пуштамо у научно разлагање како је то сасвим 
природно по законима историјским, -- што су К!од нас таке 
околности у К!ојима живимо; наша је цељ и дужност да кажемо 
да сваку зграду морамо почети од темеља, а иначе нећемо имати 
ништа, до ваздушне куле. Прво што нам треба за наше васпитање 
то је народ слободни од туђих уплива. Без тога сва ће наша сред
ства бити узалудна да "ујединимо све младе силе за слободу и 
просветуll. Ето то је наша прва сувремена потреба. Она је тако 
важна, да поред ње све друге исчезавају, јер све зависе од њеног 
извршења; она је тако o-rромна да на њу - у ово доба - треба 
да обратимо сву нашу пажњу; све наше умне и материјалне силе. 

Можда ће нам ко пребацити што дајемо "лекцију" омладини, 
као да она ту српску потребу не сазнаје. - МИ ОМО видели знаке 
тог сазнања. Кояико пута чусмо у песмама младих српских де
лија да ће погинути "за крст и слободуll, ама се те заклетве 
изгубише у "облацима од љубавних уздисаја", од којих потав
неше и сунце и месец (ваљда од срамоте за таки м размаженим 
српчетом). Колико пута јекну ватрени клик у китњастим двора
нама: "... Оставте села нек гори плам! Бацаdте сами у огањ 
децу! .. . 11,203 ама ти клици исчезоше у првим звуцима "Валцера'f 
или "Даницеll и ниједна се слободна српска рука не подиже да 
помогне својој браћи: да бар згаришта њихових домова и крв 
њихове деце остане њихова сопственост !204 

Ми смо казали јасно шта је наша сувремена потреба. Српска 
омладина која претставља народну свест треба да сазна ту пот
ребу, треба да се увери да све омладинске силе треба да иду на 
ту потребу. Нека нам је у томе пример омладина грчка и тали
јанска. Онај који није готов да [се] за сваки атом својих убе1)ења 
жртвује - нек се не зове претставником народне мисли. Српске 
беседе то су наши митинзи и наши парламенти - оне треба у 
ово доба да бу ду проводници тих нде/а. 

Српска браћо! Баците на тренутак "светлост у појезији" (и 
подобне ствари)! Кад се ослободимо, разбираћемо шта је истини
та светлост и: појезија а шта лажни призрак. Оставите деклама
цију о мукама српским! Кад се ослободимо декламоваћемо див-
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није песме о ослобођењу и препорођењу српства. А сад прикуп
љајте снагу за тешка времена! Дижите успавани српски дух! Учите 
се наукама што помажу да се сломије сила непријатељева! Веџ
бајте се оружју да вас не застане непреправни суђен час. 

Српске сестре! Оста.вите за тренута.к успављујуће "опере и 
фантазије" а певајте песме што буде срце у јунаку! Оставте слике 
париских мода2О5 (и подобне ствари), којима вас ваша браћа вас
питавају, а читајте како се негују болесници, како се превијају 
ране од куршума и сабаља! Нек вам је пример сестра ваша "ко
совка дјевојка"! А кад вам неки "бледиll и "увели" Душанов 
потомак стане шапутати -- лучету молованом - о вашим црним 

или плавим очима, о пољупцу што пали - (како но' веле наше 
појете?) кажите му да је за Србина стидно у ово време да се 
забавља таким 6еспослицама. А зато вам јамчимо српском чашћу 
да ће доћи лепше време, па нећете бити "луче моловано" - већ 
достојне српске жене с човечанским правима и дужностима. 

Српска омладино! Погледај на сужну рају. Њеним грудима 
заустављена је страховита бујица која је топила све нас, -- њеном 
крвљу купљена је цела слобода којом се ти користиш. Погледај 
на твоју "слободну" 6раћу што морају крвавим знојем да зарађују 
харач, "порције" и "прирезе

ll 

и још да теби даду сретства да се 
изображаваш. Српско омладинче треба да у истој руци држи и 
мач и перо - кад је за што време. Ради и спремај се! Па кад 
се разда клик: "ко је витез"!? да потечеш и тада међ првима 
са сабљом у руци, као што си сад с пером, да ти не каже 
сиротиња раја, као што је говорила српској господи у првом 
устанку: 

Ко је вама рува покројио? 
Ко ли вам је сковао оружје? 
Разма једна сиротиња раја. 
Па с Турцима рају завадисте, 
Завадис'ге - па је продадосте. 
I11та чините, - да вас Бог убије! 
Ш та чините - тер се не бијете! ?206 

Из "Општине" 
у Петрограду 

Србија, бр. 27 и 28 ОД 3. и 6. IV 1868. 

П epoLВoђа 

С. МарковиП. 
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Копија прве странице Марковићевог рукописа Српској омладини 207 

ЛИТЕРАТУРНИ ВЕЧЕР.2О8 

"Литературни вечерll у Петрограду, то је што код нас "бе
седа". Разлика је само та што код нас ни једна беседа не бива 
без игранке, а код Руса све литературне вечери бивају без иг
ра:нке. 

Јуче у вече држао се један такав "вечерll у корист једне 
асоцијације, коју су основале неке шваље у Петрограду.209 Скуп 
је био у великом салону у "клубу художничком". Прво ШТО ми 
паде у очи у том збору беше - грдна разлика између тих људи 
и оних, што долазе на наше беседе. На наше беседе долазе сви 
мушки у балским црним аљинама, с белим рука'вица:ма и клази
раним ципелама, а женске у белим аљинама с отвореним грудима 
и напудреном главом, да паднеш у несвест! Разуме се сви долазе 

на игранку, па зато се често дешава да ,оне што говоре, и не

слушају. Овде мушки беху у својим обичним аљинама, но на
рочито ме удивише жењске. Никад не видох толики број женскиња 
скромно 06учених. Огромна веhина беше у црним, мрким И сивим 
аљинама закопчаним до грла. Међу њима виђаху се неке, којих 
се одело одликоваше особитом простоhом. Црно вунено, без КЈри
нолина. То беху све с потсеченом косом а неке и са плавим или, 
зеленим наочарима. То су - руске нихилистке. То су женске 
што се отказаше мушког туторства па се решише, да сопственим 

рукама зарађују себи леб. И оне нађоше, у сопственом изобра
жењу и развиhу средине у којој се налазе (руска омладина), 
више гаранције свом поштењу него у ма каквом туторсТ1ВУ, што 
је неразделно скопчано с "к:урисањем" и "ашиковањемll • То су 
те - што оснивају асоцијације, да ослободе своје руке од туђег 
капитала; то су те - што показаше свету, како човечанство не

употребљава целу половину своје умне снаге. (Први женски док
тор у Русији гђа Суслова издржала је пре неколико месеца испит 
из медицине, хирургије и бабичлука у Цириху) ;210 то су веснице 
новог века. 

А како је код нас? То ми беше прва мисао кад погледах на 
ове свете женске. на које се још по неки блатом баца1ју зато што 
не ће да буду играчке NlУШКИМ hудима. 

у програму беседе беше читање " стихова", певање и читање 
у прози. 
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Димитрије Иванович Писзрев (1840-1868) 

Из 'Појезијебеше ДЋ:а КОМС1Щiа, оба из сувременог руског друш
тва. У првом "вампиру" беше престављена чиновничка жена, која 
својом лепотом - својим поштељем - купује за свог мужа место 
1)Д поквареног великаша - старца ("вампира/() и руско друштво, 
које сматра ту жену као мученицу, а она је просто покварена 
женска. У другом "маюкарадуil беше претстављена ИСКiВареност 
сувременог руског високог друштва. Као пример да вам споменем 
једну анегдоту, К!оју споменуше у тим стиховима (а тај се догађај 
За!И'ста н,е да!вно деlOијо у Петрогрщцу). Великаш се ОПКл'адијо 'са 
својим друговима, да ће их частити ручком и да ће донети такО 
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јело како се никад нигде није подносило. Заиста после свега ручка 
и шапањског, донесоше слуге на грдној чинији са стакленим зак
ланцем - нагу француску актерку (која се на то сагласила за 
36.000 руб.) и опклада беше добивена. 

у осталом ови стихови код Руса немају Tarкe врлине :к;ао што 
би - можда - ко помислијо, судећи по садржају. Код Руса је то 
"стара песма", код њи суштаствује већ цела библијотека "обличи
телне литературе" у овом роду. Њу саму већ су исмејали знаме
нити људи из младе руске партије као Доброљубов, Чернишевски 
и др., јер је она сувише мајушна и шепртљанска, па удара на 

злоупотребе појединих лица, на исквареност појединих класа, а 
нема храбрости да удари на саму систему државну, што је узрок 
свему том злу. Осим тог руска је публика имала такве геније у 
литератури тог рода (као Гогољ), да је сад тешко задовољити 
ма с чим. 

Од предмета чита,них у 'ПРОЗИ био је најинтереснији: Хен
рих Хајне, што га је читао један познати писац из руске омладине 
г. Писарев. Он говорашс с почетка врло опште, какав уплив има 
неваљала влада на Рсtзвитак народа и наведе за пример француске 
владе, што су разориле фран. народ и изазвале револуцију. После 
гorвораше о упливу које има друштво за развитак појединих људи 
и о томе какво је било друштво у коме се васпитао Хајне. У 
време Хајне-а владала је реакција у Европи. Једини људи који су 
протестирали против тог поретка били су "либерали/( (либерала 
је насмешљиво име у Русији) т.ј. људи који су само либерално 
мислили и говорили (као што је то развито код Руса и сад код 
нас), а који нису били кадри да створе ниШта либералног, па 
зато су називали сваку тежњу, да се пође штогод напред -
празном утопијом, а сваки покушај радље - узалудним губље
њем силе. И најпосле између осталога рече и то како људи као 
што је Бајрон и Хајне, својим умом далеко су излазили из реда 
либералаца па зато су и презирали празни либераЛИЗaLVI, као год 
што су мрзили р еакцијонерство. То су "Титани", рече г. Писарев, 
који цео век проводе у очајничкој борби с целим човечанством. 
Њима је борба живот и наслада, јер тек у борби забораве ниш
тавило света, што их је принудило, да се пусте у борбу. 

Србија, бр. 29 од 10. IV 1868. 



КАКО СУ НАС ВАСПИТАВАЛИ 

(исповест једног "правитељственог питомца' ') .211 

Ја сам оставио скамије в. школе у то време кад чувени шта
пови, цилиндри и огртачи великошколаца Достигоше свој вршак, 

кад све каване у околини 'В. ШI<оле беху напуњене "правницима" 
(философи и техничари нису били тако чувени београдској пуб
лици); сви астали за картање беху заузети ђацима, а на биљару 
нико не могаше добити реда од великошколаца. То време добро 
је познато београђанима и оним мојим друговима - што се учи
ше у то доба. То је време изазвало пословицу: "ђака и солдата 
у кућу не пуштај!" Ја се с грозом сећам таг времена. Већа поло
ВИiНа учеhе се омладине у нел. школи ПРОВlOђаше 1/з свог времена 
у диму каванск:ом; осниваше се дружине не с цељу изабражења, 
'Већ д:а ое посеhују "Мiaј'д:ани"* ; најбољи таленти кюји би у другим 
приликама били од вајде и себи и своме роду, умираху умна 
и физички у тој смрадној атмосфери. Срећан случај избавио ме 
ј,е из те угушљивесреде и довео на чистибож!ив:аздух. Моја ПРОiШ
лост, моје јадно васпитање и учење дође ми као рђав сан. Доц
није, кад стадох јасније сазнавати све узроке каји су давели мене 
и моје другове до тог стања, - унерих се да је узрок свему томе 
наше ~аспитање или боље: систематичњо утлупљаВ'ање наших ни
жих шкала. Тада се реших да напишем исповест а таме: "како, 
су нас васпитавали". Ја сам је назвао, испавешhу једнаг прави
телственаг питамца; али ја с потпуним убеђењем магу казати да 
је то само једна варијација од исповести једнаг целог српског 
колена. 

Ј а се нећу дуго бавити с описивањем како су нас учили у 
основним школама, не по томе - што оно није била важно за 

наше образовање, већ па томе, шта врла мала памтим из тог 
живота, а наумио сам да пишем исповест. 

Прва 2 разреда ја сам учио, у селу.212 Био сам "госпацки син", 
па још у селу - разуме се да је учитељ абрhао са мнам другче 
но с асталим мојим другавима, те тако нисам имао прилике да 
изучим методу којом су учили младеж првим знањима: читању, 
писању и рачунању. Памтим само како је учитељ долазио код маг 

* Израз који је познат само ђацима београдским и неким београђа
нима који су с њима бивали у блиском додиру. 
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оца (он је био срески старешина) и жалијо се како тај и тај неће 
да шиље свог сина у школу. Мој отац дозивао је кмета и сапзето

вао се с њиме шта да се ради. Дозвали су ђака и његовог оца 
у ср. канцеларију, мој отац са ве то/вао је о()ВОIЋ: ка.кю је ,сваки 

родитељ дужан да васпитава своју децу и т.Д. Сељак се изговарао 
тиме што је за кућу више вајде да његов син чува овце него да 
пере учитељкине судове. Разуме се, да су његови разлози били 
слабији него разлози капетана (јер је овај бијо старији); ствар се 
свршава тиме што је сељак морао да плати штроф213 (који је 
законом одређен) и да шиље опет свог сина у школу. - Ја тада 
нисам разумевао ту ствар, но доцније, кад сам почео читати по 
новинама пребацивања родитељима што не шиљу своју децу у 
школу, долазијо ми је често на памет мудри разлогсеља.ка да 
није никаква штета ако његов син не пере учитељкине судове, јер 
тог "изображења" има и :к:од куће довољно, а у другом чему 
заиста је била мала вајда од наши селски школа. - Мене су учи
ли код куће да читам и пишем мимо школе и кад сам свршијо 
други разред, могао сам да читам мом оцу новине (тада је била 
кримска војна); то је вазда производило велику сензацију међу 
сељацима а особито међу мојим друговима који су веhином чи
тали на пола сричуhи само своје чита.нке, часловце и псалтире 
и учитељ је често корео са мном оне који су били у трећем 
класу. Кад се узме још и то у рачун да ђак кад сврши 3 разреда 
у селу и тамо остане, нема никакви књига (а ни воље) да чита, 
врло је појмљиво да се он за годину дана савршено разучава 

читању. Писање поглавито ишту родитељи ОД своје деце и ту они 
заиста осећају потребност, јер сваком долази да прави уговоре, 
да пише писма, да се парничи по суду и т.д. где би му добро 
дошло да уме писати, и да уме разабрати оно што је написано; 
али могу смело казати да из наших селских школа излази из 

педесет један који уме читати и писати како ваља. 

Кад сам већ био у вароши214 у 3ћем разреду, "учитељ" нам 
је долазио вазда пијан, постављао једнога да "слишава", а дру
гог да "пази", а он сам преспокојно метао главу на астал и спа
вао. РеДОВНО,оваког дана "учитељ" је питао ко незна и ко Је 
био немиран; неки су били постављени да "клече", неки су били 
бијени у потпуној форми а други су само добивали "пацкеll , т. ј. 
по рукама; неки су опет постављени у "апс", а кад је учитељ био 
у особитом расположењу, онда је (сигурно зарад разнообразности) 
постављао да "стојиll • Код нас је то била најтежа казна и била 
је одређена само за велике грешнике. У нашем разреду висио је 
конопац од звонцета међу 2 дирека; грешника су Iвезивали ко

нопцем за један дирек и заповедали му да стоји на једној нози 
па му се још давала тестија, пуна воде, да је држи пред собом 
докле год се "не пусти" школа. Разуме се да је физички немо
гуће да се дете одржи дуго у том положају. Руке и ноге су ма

лаксавале, зато га је учитељ ПOiчастио батинама и кад Ice таким 
начином одморио принуђавао га Ije опет да заузме пређашњу 
позу.215 у осталом ТаЈј је учитељ имао и својих оригинала, које нам 

је и оставио у насљедство; тако он је имао обичај да нас псује 
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пола маџарски пола немачки и од њега смо ми научили знаме

ниту реч маџарску која се у књижевности не преводи, - ~ рас: 
прострли по вароши. (У осталом морам да приметим да Је таЈ 
учитељ доцније био истеран из службе и умро у том звању с' ко
јим је и започео своју каријеру.) У шкољ~ је један дан пролаз~о 
као и други: сваког дана раван број КОЈИ ни су знали леКЦИЈУ, 
раван број немирних; а тако исто батина и псовки. Кад сам 
овршио 4 разреда читао сам врљо добро, писао сам доста рђаво и 
с' тешком муком могао сам разабрати писма (по "класифика
цији" ја сам у томе био 12-ти, а било нас је CBeг~ око 50), и зн~о 
сам 4 вида рачунаЊ1а; ја сам био јl{~!ДаЈН од наЈбољи раЧУ;НЏИЈа 
у школи, а огромна већина знала је само сабирање и одузимањ~; 
То је био резултат 4-годишњих трудова. Остала "прва знања 
што смо изучил:и за то време никад нисам ни имао дуже у глави, 

но само док сам био у школи. Чим сам излазио на врата и она 
су излазила из главе. А другче није могло ни бити, кад се само 
представи како се то све учило. Ја сам Beћ~HOM "слишава~li у 4 
разреду, па знам врло добро сву ту ИСТОРИЈУ. Учитељ ме Је пr;:
таю вазда: колико погрешака? и ()iД броја !ПiQlгре1шака зависило Је 
зна ли ђак лекцију или не. То п:итање најбоље карактерише ме
тоду по којој су нас учили. Што но веле овако ,,:и" што ~ије ка
зато као што је у књизи - ма да мисао ни НајЈмање НИЈе била 
потврђена, - рачунало се као једна погрешка, - тако исто: 
једна изостављена или промењена реч која је ,савршено мењала 
ИJIIИ У:НlИштавала ,смисао 'и !Која јесвеДОЧИJllа ~a ђ'ак IсаIJ3РШ'СХ;I? не
зна шта говори - све се то рачунало као "Једна погрешка. . Ра
зуме се да се је сваки старао да одговори без погрешке т. Ј. ста
рао се да запамти гомилу речи за 2 сахата, па их је изчегртао 
као воденица, па после 2 сахата чист као од мајке рођен. 
Еле као ШТО рекох кад 'сам свршијо 4 разредаооновних школа, 
ја daM знао само читати, писати и рачунати а остало је било све 
остављено гимназији. 

Ја сам ступио у једну од наших полугимназија.216 Та полу
гимназија - као и све по Србији - зове се класична (тако их 
бар зову наши заштитници класицизма). Ми, к:оји смо се учили 
у тим гимназијама, нисмо ни сањали како знаменито "прилага·· 

телноll носи наша шк:ола, а сада морам да Ice увек крст-им што НО 
ка,жу - И левом 11 десном, кад читам оне филипике у заштиту 
класицизма т. ј. грчког И латинског језика, што се писаше код 
нас. Тамо се говорило, како се само изучавањем класика - изу

чавањем врлина старих Грка и Римљана - може изобразити M~a
до колено, да из њега изиђу свесни и ваљани грађани, СУДИЈе, 
учитељи и т.Д. Ја незн~ам 'где нађО'ше ОIНИ у нашим ШКОЛiам~ да 
су се кад год изучавали класици да су се у нашим гимнаЗИЈама 

изучавали живот и врлине каквог народа и да су у сљедству 

тога из наших гимназија излазили свесни грађани, класички изО
бражене судије и учитељи народни и т. д. И не само то већ нека 
ми покажу бар и~ога ~оdи би бlИјо у њиховlQм \смислу к;;~сично из?
бражен, (а нека се не заборarви да наше "класичке гимназИЈе 
суштаствују преко 30 година). - КлаС11ЦИЗам и у нау.ци и у ли
тератури и у васпитању био је у моди (а и сада КОЈе где) и у 
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запаДlНој Е<вропи. КШ®у и колику је К1QРИ\СТ ОН донео - то је 
предмет историје, а чему оу нао училе наше "класичнеli гимназије 
- ја ћу се постарати да верно представим у следећим врстама. -

У 4 разреда полугимназије учили су се тада ови предмети: 
закон божи, српска граматика и синтакса одељено ("словосочине
нијеll ), слоненски, латински и немачки језик, јестаственица, зооло
гија, ботаника и минералогија, географија', српска историја, ра
чуница, алгебра, геометрија и риторика. Као што се види из тог 
реда, и јестаствене и класичне науке биле су заступљене, упоредо 
се читала математика и Р11торика, јестаственица и латински је
зик Види се да се с тим устројством нишанило на "свестрану" 
образованост. Ја немам намере да излажем садржину тих пред
мета. Зато треба да се они озбиљно с наУЧlНе стране раза6еру; а 
шта се у њима налази ја не памтим, јер их (морам да признам 
грех) нисам узимао више у руку, чим сам из ког издржао испит. 
Но довољно је да се само изложи начин којим се је све то пре
давало, па да се види како се из свију тих књига није могло 
ама баш ништа научити, па ма шта се у њима садржавала. 

Пређе свега метода предавања. Она је била иста што и у 
основним школама т. ј. професор је задавао: одавде довде, и на 
идућој лекцији сваки је био дужан да зна и то је било из свих 
предмета осим математике и латинског језика (и то чак у 4-том 
класу).217 Математику је професор тумачијо доста ваљано и да 
није било његове онаке нарави - о чему ћу доцније причати -
она би се учила доста добро. Професор латинског језика био је 
добричина, он нам је лепо преводио све и ми смо још лепше 
превод изучили напамет и потом смо преводили незнајући шта 
која реч значи. При такој методи какво је знање могао изнети 
ђак н. пр. из јестаственице, где су нам се задавала један или два 
листа птица, риба или минерала, које ми никад нисмо видели, 
- и то све IИзучити на памет юд речи до речи: :юака!В је кљун у 
птице, каква су јој перја, к:акво је лишће у др!Вета илик;олико 
има у цвету прашних кончића, тучкова, једном речи: избубати 
сву јестаственицу покојног В. Маринковића218 просто папагајски. 
Мора човек постати глуп као идијот док запамти таку масу речи. 
Или н. пр. из риторике УЧИТИ: дух И фантазију, тропу и мета
фору у то време, кад је дете савршено неопособно да мисли о 
таким одлучним предметима. Разуме се да при такој методи про
фесор није тражио од ђака да зна предмет већ 'само да га ИЗгО
вори на памет и отуда је излазило н. пр. да је ђак из 7-0Г раз
реда говорио да је лонац глагол; или је опет други неки сиромах 
из алгебре и геометрије научио сва писмена и формуле напа
мет, па кад би му професор променио писмена изводио таке 
формуле какве ваљда професор није у сну сањао. Но ја ћу вам 
представити неколико слика, из којих ће се најјасније видети ме
тода нашег обучавања. 

Долази на прилику у школу професор немачког језика. У 
школи је по обичају велика вика (а где ће деца од 10-15 година 
бити филозофи?) Бре! Џукеле! (том је речи обично грдио ђаке). 
KalKa ј,е т;о ларма бре П.? Оlбраћао ceolН цензору, који ларма? Но 
П. је био честит друг и обично није никога казивао (за што је 
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сирома често трпео грдње) и одговарао је обично: не знам госпо
дине, -- али се господин није задовољавао тим OДГOIВOPOM и тра
жио је енергично ко је био немиран и П. морао је да каже: сви 
су господине говорили па нисам могао да приметим (или тако 
што-год). Е то је и требало професору. Он је сад опет почиња~: 
научићу ја вас и т. д. И изводио сваког трећег или петог да БИЈе 
(може бити неће :кю веровати, али је света истина), а може бити 
тај баш није био ни крив ни дужан. Сад ми пада на памет пи
тање: да ли су мислили што-год ти људи кад су тако били без 
разлога? Да ли су они заиста мислили да исправе младеж бати
нама? Ј а мислим да нису. А мислим с' тога што да су они имали 
таке мисли, они би пазили на резултате својих дела и нашли би 
сасвим напротив: да су оном професор'у ђаци највише пакостили, 
који је с њима тирански поступао и да су код њега најмање 
учили и знали (ја ту под знањем не разумем бубање на пам.ет -
код њих су највише бубали). Тукли су они просто из обичаЈа, из 
рутине а често ис' тога што нису имали шта да раде у школи. 
Но да се \вратим нашем причању. -- После таког увода започи
њала се лекција. Она је код тог профеоора била двојака, што је 
зависило од тога да ли је хтео да задаје лекцију или да слишава. 
У првом случају изводио је троицу који су били његови изабрани 
(међу којима сам био и ја) на средину \Да читају идућу лекцију, 
да "анализирају" као што се то називало т. ј. МИ смо читали 
какво правило и затим одма примењивали га и објашњавали, 
преводећи с' немачког на српски и са орпског на немачки, а дру
ги су то морали да записују. У колико ја разумем, то је ?ило 
рацијонално: што се ту све учило мислећи, и разуме се да Је ту 
много више остајало у глави а<К:о не баш и све, и што смо даље 
учили то се све више упражња13ао наш ум и био је способнији 
за даљи развитак. И заиста ми троје имали смо корист од тог 
учења и професор је сам 'Го приметио, јер посл~ неког Bpe~eHa 
он је престао да нас слишава, а стављао нам Је вазда ч:аЈвећу 
белешку. Зашто он није ту своју методу применио на све ђаке -
бот би га свети знао; али он ,се није за њих старао већ им је он 
с тога омразио немачки језик да га савршено нико није хтео да 
учи. А омразио им га је поглавито овојим слишавањем; но пре 
но што почнем да говорим о њему, да кажем о неким епизода

ма које су вазда готово опроводиле његову лекциЈУ. У последње 
2 скамије седели су највећи у нашем разреду. С њима је он вазда 
имао посла да их шиље које где: да му цепају дрва; носе воду; 
\Траже ћурке и прасиће и т. д. а кад им није мо'гао наћи посла 
онда их је про'сто терао из школе: ви си брате ... идите си ку
ћи! (он је имао обичај да употребљава личну заменицу иза сваке 
треће речи). Учитељ испраћао је оне које је требало да учи, с ре
чима које су неприличне у сваком приличном друштву и У Iсва
кој породици. Но најстрашније је било за ђаке његово слишава
ње. Он је изводио одједаред целу школу напоље (около 60 ђака), 
поређао их је све једног за другим низ зид око скамија, завео је 
К'руг око астал:а IИ онај Iкюји O'д]roB:apa ,ст,ајйiO је управо пред њим. 

Сваки који чита о'ве врсте, пристаће са мном да је ту слишавање 
билО' само форма, јер где се може видети знање 60 ђака за ма-
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ње од 1/2 сахата? (једва му је и толико времена остајало после 
свију његових епизода). Тако је заиста и 'било. Сви су ђаци били 
подељени на рангове. Осим нас троице било је још 5 или 6 који 
су добијали по случају З или 4, Iсви остали варирали су међу 1 
и 2 1/2 савршено по њего(вом ћефу (он им је често говорио да 
ће узети лењир и да ће покрај свију њихових имена повући једну 
црту, па то да им буде белешка). Излазио је н. пр. ђак пред њега 
да говори; а он, упрвши очи У њега: "овај си брат не зна ... је 
ли бре!? кажи право, је ли да не знаш?" - Сирома дечко био 
је већ ни 'жив ни мртав, јер је знао шта га чека и одговарао је 
дршћућим гласом: "знам, господине." - "Не знаш бре псето! 
нб знаш... знам ја тебе". Разуме се да после тога дете није 
знало, јер није знало ни где стоји, и почињало је муцати: "м ... 
м. .. М ... " "Иди си, бре, међу грешнике! даћу ја теби!" Греш
ници, т. ј. они што су пре њега таким истим начином отерани, би
ли су сви у једном углу. Кад је грешника било много професор је 
устајао и :гурао је да се збију у ћошак, да се могу сместити и 
остали. Кад се свршила расправа, онда је сљедовало закључење. 
Професор се обраћао цензору да донесе штапове и затим је иш
ЛО: "Скини ми, бре, Фуксле (панталоне)!" или "загрни му, бре, 
сукњу (антерију)!" почињала се праска и јаук, а професор је 
правио \Вицеве и принуђавао је сваког кад је ишао на место да га 
љуби у руку "за науку". У мени се мути крв кад се сетим на то 
нечовечно по ступ aiЊ е ; и у то време, кад год се свршавала та про
цедура, ја сам затварао уши и сакривао главу под скамију; али 
већина мојих другова били су већ васпитани у духу наших учи
теља, - они су налазили, да је кривљење сиромака кога су ту
кли сметно. 

Ј а сам описао професора који се може рачунати идеалом 
професора те сорте, који су долазили у школу: да зададу лекци
ју, да ,,'слиша!ју" и да истуку, а нису никад лymали главу :да ДOBiЊa
ду: зашто долазе та деца у школу и зашто је он ту постављен; 

због чега их он слишава и због чега туче. Други после њега био 
је одма професор математике. И сад ми се преставља овирепо 
лице тог човека, од кога је дрктала сва полугимназија. Излазио 
је ђак код њега да говори, а већ је дрктао, као у грозници. Само 
је требало да мало запне или да се где год помете, - а то је 
бивало врло често, јер већина, из грдног страха пред професо
ром, старала се да математику просто избуба на памет. Сасвим 
природно требало би да професор увиди због чега ђак запиње, 
да му објасни у чему је ствар а тако исто да му објасни како Ће
ваља изучавати гомилу речи не разумевајући их, али наш профе
сор сасвим је другче радио. Он је обично устајао с места, пре

кршћао руке и гледао непомично на ђака (а поглед му је био 
заиста страшан) који се од страха све више збуњивао; требало је 
само несрећнику да изрекне KaКlBY бесмислицу и професор је до
лазио у јарост, што 'Но кажу - као да му је онај оца убио; он 

се бацио на њега, бијо га је шамарима, чупао га је за косе, лу
шю му главу о даску, а врло често исповрћао је креду и разби

јао је о главу детета, а после свега сљедовао је "официјалниll 
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број. Како је могао човек !Да се та!Ко зверски бесмислено ражљу
ти и то на дете које је дошло да се учи код њега: ја то не могу 
да разумем, а да то 'НиЈе било ништа друго до срџба, и то нај
бесмисленија, ја ћу показати овим фактом. Био сам у четвртом 
разреду и рачунао сам се као један од најбољих математичара 
(и: професор сам ме је тако држао). Једаред била нам је лекција 
,,0 дељењу степених количина". Он ме је извео на даску и задао 
да разделим два многочлана - но пре но што ћу решавати за
датак он ме је запитао: "како се деле {,"Гепене количине"? Ја сам 
мешао назвања "сачинитељиli и "изложитељи" (што је врло лако 
смешати, јер сваки ко зна математику, знаће да ни једно ни дру
го \не казу ј е оно што представља) :и нисам могао да се сетим 
"изложитеља", него сам замуцкиво неколико пута и одго\Ворио: 
треба одузети " с ачинитељаи , али, као што рекох, погрешка је би
ла само у речи (сад немам никаква узрока да лажем, а памтим 
као да је јуче било), али мој професор просто се згрануо; скочио 
је са столице и загрмио на мене: "На место лоло; остаћеш три 
дана у апсу". Ја сам стругнуо испод 'скамије на место, а он је 
ходао у највећој љутини по соби и мумљао кроз зубе: "даћу ја 
теби". Требало је ,само да ми каже: е па уради што си казао, да 
види разумем ли ја шта говорим и тада му неби ништа остало 
но да ми каже: ОВО се зове изложитељ а не сачинитељ, али то 

је за њега била 'ствар немогућа. 
Ја нисам могао никад да заборавим ту неправду која ми је 

учињена, али сам био слаба карактера па сам је отрпео, а би
вало је моих другова који због подобне неправде нису хтели ни
како да долазе на часове тог професора (из тих су доцније из
лазили најчеститији и најтврђи карактери). Имали су посла и ба
тине и директор и родитељи док су таког грешника довели у ста

ри јарам. 

Ј а мислим да није нужно да ређам више слике. Надам се 
да су и ове довољне да се покаже општи правац образовања у 
нашим полугимназијама. Наши професори Rисусавршено ра
зумевали свога посла. Место тога да се старају да развију наш 
ум, да 'Нас побуде да мислимо и тиме да пробуде у нама љубо
питство за знањем, они су IHac терали да учимо гомилу речи, ко
јима смисла нисмо разумевали. Ствар је била немогућа, и по то
ме, уопште узевши, ђаци су одговарали траљаво. Професори, 
место да увиде шта је у ствари, сматрали су то као језични инат 
и терали су нас батинама да се учимо. Сад се заиста рађао и 
инат (известан ђачки израз: "нећу да му учимlI ) али још више 
стра; и сваки који није могао да научи, старао се да превари: да 

бежи с' час ова и да се јавља на час само онда кад је лекција 
лака; ако је био превод, он га је написао на књизи; или, ако је 
говорио с' места, он је гледао да чита све из књиге свог друга 

који је седео пред њим. Професори су ватали та војена лукав
ства,сматрали су то као заверу против ;себе и били су чисто 
из освете. Тако се развијало непријатељство и рила провала међу 
професорима и ђацима. Ђаци су се свуда старали да преваре 

професоре, а ови да их У1вате па казне. Овај род војне сушта-
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ствовао је у свима гимназијама и свима класама (а већином су
штаст.вује и сада); место љубави, у сљедству тога у ђацима се 
раЗВИЈало подличење и у професорима тиранство. Мрзост на 
професора дете није могло да разликује од мрзости на науку 
коју је онај предавао, - него је мрзило и на њу.* 

Наши професори искварили су нас и углупили, па су се по
сле тужили како смо глупи, како смо искварени, KCI!KO нећемо да 
учимо, и исправљали су нас - батинама. 

Свршивши полугимназију, ступио сам у београдоку гимнази
ју219 у "класу човечности", као што су се тада називали V, VI и 
VI~ разр~ди. Овде су царовали класицизам и сколастика у потпу
НОЈ СВОЈОЈ СИЛИ: грчки И латински језик, риторика, појезија; њи
масе придружила још и догматика, општа историја и историја 
српске литературе, који се, у суштини, нису нимало разликовали 

од риторике и појезије. Од јестаствених предмета читала се фи
зика и нешто налик на физичку географију; напосљетку матема
тика и географија. 

Били смо у класи човечности! Значи, сматрали су нас за од
расле и предавали су нам науке које су требале да нас развију, 
да нас спреме за свесне грађане. Само је још остајало питање: да 
ли су те науке заиста могле служити за наше развиће? и ако су 
могле: да ли смо били спремни да их слушамо? То ће се видети 
из даљег причања. 

. Ја сам показао, у пређашњим врстама, какви су се одноша
ЈИ развили међу ђацима и професорима у прва 4 разреда. Ђаци 
не само да нису били ни најмање развити - нису умели да ми
сле, већ су сматрали професоре као овоје непријатеље, а науку, 
као нешто, што им се намеће силом. Ступајући у V разред, ми 
смо већ разбирали 'Који је професор љут, а који слаб: против 
првих нужна је била тактика, а други одма првих дана постаја:ли 
су наше жртве. Ми смо им мазали кредом место где су седели; 
доносили у шк~лу пасуља и стављали под ноге и кад је професор 
почињао леКЦИЈУ, подизали таку шкрипу, да савршено ништа није 

могло да се чује шта професор говори и т.Д. Ти професори ни
су умел.и да задобију уважења .кощ ђака и, како ови, по својој 
нераЗВИЈености, нису умели да разликују науку од професора, то 
се неуважење преносило и lНa науку. Извесно је сваком ђаку из 
тог времена, да се најгоре у школи учио немачки и грчки језик. 
Други опет професори били су савршено друге сорте. Дошао је 
н. пр. професор физичке географије да објашњава помрачење 
сунца .. Он j~ ватао главу I~ајближег ђака и постављао је круто: 
"HeK~ Је ТВОЈа глава сунце ; затим је узимао главу другог и став
љао J~ на место земље; но највише је добијао несрећни месец. 
ЊefГa J1e узимао из друге IСКаЈМлије, ватаю га 3'а уши и вукао преко 

* Па~тим један карактеристичан анекдот: Кад сам издржао испит из 
не~ачког Језика у II разреду, прво ми је дело било то што сам искалио 
МОЈУ мрзост на немачкој граматици (и ако сам из ње бијо одличан). Кад 
сам ишао купи, морао сам да пређем преко воде. На пуприји поцепао 
сам све, u;rTO се учило У II класи, искидао на комаде и бацијо У воду. 
Вепина МОЈИХ другова сљедовали су мом примеру. 
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скамлијiе дотле док није помрачијо сунце, док су њему све свет
лаци Ј1етели пред очима. Кад је 'опет била реч 'Како се која 
звезда зове и где <одприлике стоји, 'онда је рекао коме од ђака: е 
дела ми кажи где је од прилике велики медвед? Онда је ђак по
\казао на тавану од прилике где је, па ако не ПО1ГОДИ, онда се 

iИЗ1деtpе на њ: Тlи 'си Iвелики меlД!ВеlД! 'Није ту? ~а:кю другоме: 'Ги ои 
Ма)ли медвед и т. д. Тако се издевала имена и ја и данас пам

тим једног злеудног петичара који још носи име оне велике звез
де што се зове велики медвед. Та велика звезда чини ми се да 
је отшетаЈ1а "преко" као правитељ, благодејанац. Како је тај про
феоор сматрао изображавање ђака у класи "човечности"? 

Није ми лако да набрајам манире свих професора при пре
даваљу - прво 'с' тога што су ТО ЛИЧНОСти извесне, а друго -
што и наша штампа није у таком положају, да се свака истина 
може обелоданити; зато ћу ја нацртати, описати преглед преда
вања 

Узимљем с' почетка риторику и појезију, као предмете који 
су се у то време сматрали као понајважнији јер су се и разреди 
називали по тим предметима. Садржину тих предмета оценио је 
Г. Васиљевиh у својим критикама, а безполезност и шта више 
шко:дљивост њиховог предаваља у опште доказали су у Европи 

људи науке као 2 + 2 = 4, * зато ја ћу само да споменем какав је 
резултат био код нас од тог предавања. ј а сад мало памтим шта 
сам учио, али у то доба знам добро да сам изучавао та правила 
и (,Ца сам их Пlр!ИlМiељ~ar.в:аlO cBYIД:a где ГOiд ,сам мю:г.аю: 6ИЛi() тю у 
писму матери, било то у лекцији опште историје (професор опште 
историје страшнО' је волео iискиhене фразе, дугачке перијоде и 
веште прелазе.** Ми, који смо знали ту његову страст, имали смо 
вазда код њега по 5. 

Риторика се предавала, као и веhина предмета, у старијим 
класама гимназије. Свака се лекција прочитала једар'ед у школи 
и протумачило се и колико се могу протумачити правила за гО

ворење и читање. Затим су се задавале разне теме: с' почетка 
лаке н. пр. описати астал. То је ишло и којекако; али затим је 
наступала описивање Београда или, што је још горе: Како је Да
рије храбријо своју војску пред битком с Александром. Шта је 
стало до тога што је тек 20-ти имао појма о битци и храбрости 
па по 'Гоме остали нису могли имати ни једне мисли да храбре 
војску. Али ту није ни требало мисли. Требало је ту само "уво
да", "расправе" и "закључеља" и свуда, где је нужно риторски 
"прелаз" и ствар је свршена, а томе је учила риторика до најма-

* У Русији, где су готово све гимназије класичне, избачени су давно 
ти предмети. 

** '" Једаред била је лекција из старе историје о Милцијаду и Те
мистоклу. Требало је некоме да каже како је место Милцијада заузео 
својим врлинама Темистокло. Но то се није могло казати ПРОСТО: "дошао 
је", или "заузео је место" и троици је професор казао: "нећу - дошао 
је", - "нећу - заузео је" и ставијо им је 1. Прозвао је мене. Ја сам знао 
његове прелазе и одма сам запевао: "Место славног Милцијада заступијО 
је по своим врлинама не мање знаменити Темистокло" ... Даље ми није 
дао да говорим. "То је лепо - то је красно. Седи! имаш пет." 
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њих ситница ... Тако описивање "ножа", "астала", "Београда"22О 

израдило је њих неколико и то да те Бог сачува, па онда смо 

по том истом калупу преписивали сви један од другог. 

Појезија је била силно у моди. Знали смо ми и шта је исто
рија и шта је роман и шта је новела и шта балада, газела и кан
цона и шта ти ја знам - и то све на изуст. јер 3/4 од мојих дру
гова нису ништа читали од свега тога. ј а знам и таких ђака који 
су чак у великој школи читали први пут романе Видаковиhа, а 
бар једна треhина мојих другова 'били оу такви који осим својих 
предмета, политичких новина и гдекојег календара слепца јере

мије,221 - нису ништа читали, па на жалост и сад их има у ве
ликој школи који сад тек почињу читати и то прво с тим старим 
издрпаним романима као: Силоан и Милена222 или Развалине 
Друденштајна.223 Ако не верујете загледајте у протоколу народне 
библиотеке и читаонице 'београдске. - Гутали 'смо ми лепе и ду
гачке перијоде г. М ... ,224 па смо :после пред професором проли
вали "потоке красноречија", а кад је међу тим ДИ1ВНИМ перијо·· 
дама попадо K3IKaB божанствени безконачни перијод Хеглов, ту 
професор није допуштао да се измени ни једна јота (да не оскр
нави Хегла): "не умеш ти то боље казати, бубо једна! то су Хе-
глове речи", и преступник је смерно опуштао главу. '. Нарушијо 
је светињу... Много су нам добра донели риторика и појезија. 
Саздале су нам оне романисте и новелисте, који су писали ро
мане и новеле из народног живота а нису нимало знали народ. 

Али зато су они знали: како треба изабрати "фабулу", како устро
јити "заплет" и како га размршивати и т.д. Саздали су нам по
јете, који су певали о љубави коју нису осеhали; певали о крви 
и о јатаганима - једном речи о свему што нису знали. Али зато 
су знали - шта је то фигура, шта тропа и шта метафора; шта 
су јамби и шта хО'реи, и :које су строФе с' каквимсликовима 
"најблагозвучније". 

у то време, кад 'сам ја био у београдској гимназији, било је 
управо завладало неко лудило међу гимназистима. Сваки је пи
сао, који је ијоле могао, и то - или песму или новелу. (Ја 'сам 
се био договоријо с' једним мојим другом да направимо драму 
од "Чича Томине колибе", 225 но незнам због чега се то поквари
ло). Наша старија браhа "лицејици" давали су нам у томе диван 
пример. " "Даница" од тих година и три "Лицејке"226 споменик 
су ОД тог 'Времена, у то време одала је по Београду пословица: 

"Поводи се као пијан лицејац". 

Историја се у нас читала као "причање знаменитих догађа
ја". Ми смо учили догађаје и сопствена имена људи, вароши, гра
дова и т.д. Само нисмо учили живота људског - суштине исто
рије. И не само то, већ нисмо знали ниједног живог човека 
с' његовим мислима, жељама и страстима и с' његовим делима. 

Учили смо да је Камбиз бијо син КИРОБ, да је освојијо Египат и 
тако у том роду. Ми смо ти онда славно учили историју, па смо 

ти је и знали! ! . " у VII разреду што смо учили то нам је и 
остало у глави, али тадашњи наш проф.227 Бошковиh није тражио 
да му бубамо папагајски. Млого је чинило и то што се је вазда 
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лепо понашао према нама и што нам је озбиљно и својски при
чао, па од таког предаваља мора ти остати IIITO у глави. Пре 
тога цела 1И(""ГОрија из,гледаше нам коо прю;сте баоне. 

Историје српске литературе у правом смислу ми нисмо учи

ли, а учили смо нешто - ђаво га знао шта. С' почетка је нали
чило на увод у историју српског језика, * а после, незнам каквим 
начином, прелазило се на бројаље имена српских писаца и љихо
вих дела. Спомиљало се притом: така му је фантазија; слог му 
је такав и такав; - ту је још долазијо "полет у мислима", звуч
ност стиха и подобне ствари и ми смо знали о тим писцима ко
лико и пре т.ј. готово ништа. А како се је развијала "српска ми
сао" у свези са развитком историјским? који се људи јављају као 
преставници те мисли? у колико су разумели своје време? како 
су га преставили и Ka'I(iBe су нове истине они одкрили - У I(iОЛИ

ко ,су <они покреНУaI!И IИ У1наiПipедlИЛИ српску М'исаю. Ове то Нiије 
спадало у предмет историје српске литературе - која се нама 

предавала. 

Прелазим на знаменити у свој Европи латински језик Ја сам 
га rоставио нарочито на посљетку, што сам lНaYMaH да прогово

римо о љему опширније. Кад се код нас повела реч о изучаваљу 

природних наука, усљедству кога је изишло преустројство наших 
гимназија и укинут грчки језик,229 подигао се протест против та
квог неуважаваља класицизма. Протесџије су доказивали, да ће
мо, изучаlвајуhи природне науке 'Имати: ИН ЏИiН И Р а, ДOKТIOpa - јед
ном речи заначија разне сорте, но нећемо имати људи т.ј. свест
них и ваљаних грађана. Да се изобразе таки људи, треба изуча·· 
вати класичну кљижевност и класичну историју, а зато су НУЖНИ 
грчки И лаТИНОЮ1 језик ЗашТlO баш клаоичка кљижевност икла
сичка ис'ГОрија имају 1iO искључиво овюјствю (а lНe Iи [ca]BpeMeiНe кљи
жевности и историје), да развијају младе умове, то г.г. заштит
ници класицизма нису објашљавали, о високим фразама које 
кад би ice превеле на наш обични језик - неби значиле ништа. 
Борба међу :класицизмом и реализмом, т.ј. борба међу назад
љаштвом и напретком још траје; у целој Европи су заштитници 
класицизма доказивали, да само изучаваље класичких језика раз
вија ум боље но и каква друга наука. Код нас и сами заштит
ници класичких језика признавали су их, као јсредство за изу

чаваље историје и кљижевности. Тиме су они у неколико призна

вали основу реалиста, који су порицали саiВршено корист класич

ких језика, а пристајали на то, да је осим изучаваља јестастве
них наука нужно изучавати и општу историју (разуме се -- не 
причаље знаменитих догађаја) и кљижевност (но не једино на
брајаље имена): И то су они доказивали, да ће то изучаваље при
нети тим више вајде, што се буде обратило више времена на изу
чаваље сувременог људског друштва с' љеговим мислима, и же

љама, јер то су наше мисли, наше невоље и наше потребности 
т.ј. треба што више изучаlВати најновију историју и сувремену 
књижевност, а нарочито историју, литературу, географију и шта-

* Тако куријозно мешање историје језика и историје литературе пока
зао је Г. С. Новаковић у свом Прегледу историје српске литературе.228 
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тистику свог народа. А то је и природно. Да ко постане српским 
Демостеном, треба, осим природних способности, да је такав па
тријот у ,својој земљи Кiao што је Демостен био у ,својој И, што је 
најважније, да тако зна сувремено стање српског народа и ње
гове потре6ности, као што је то знао Демостен у Грчкој. А то 
знаље недаје ни грчки ни ма који други језик. Господа, која су 
заштиhавали грч:к:и и Л!атиiНОК'И ј>език, имајуhи 'у ВИ7Ј;У :изуча:вање 
љихове историје и језика, ,сигурно ни 'су з'агледали шта се учи ло 
у нашим гимназијама. 

Ја 'сам причао како се учијо латински језик у тој полугимна
зији, где сам се ја учио -- ми нисмо учили ништа. У v. разреду 
већ су се читали класици а ми нисмо знали ни елементарне про
мене именица. Та је болест била код ђака из свију полугимнази
ја и љима ,су .одма поставили "шедаторе",* даl их уче граматици. 
Београдски ђаци нису имали шедаторе, јер су учили код истих 
професора и у нижим разредима, но доцније резултати показали 
су, да они нису знали латински ни мало више но ми из других 

полугимназија. Изучcuвајуhи mensa, mensae ми смо почели да чи
тамо клаоике! Разуме се да никоме није било никакве вајде од 
тог читаља, јер није знао ни речи ни граматике, па потоме није 
ни разумевао ништа. Још је ту дошло анализираље т.ј. наhи асси
sativus си-уn infinitivo, разрешити aыtivuss absolutus, преобра
зити gerundivum у gerundi'LLm и подобне граматичке форме, које 
огромна веhина ђака савршено није разумевала и није могла ни
како да изучи. Због чега? То ће ваљда знати боље професори 
латинског језика, а моје је мишљеље - што никога није интере
сирало па није ни лупао главу да разуме. По гимназији београд
ској ВУЮIИ су се од незапамhених времена некакви стари прево
ди латинског језика и сви осим 3-4 ђака учили <'-')7 те преводе 
напамет или, још боље надписивалису превод ситним писмени
ма над латинским текстом. Тако исто све аблативе абсолуте, ге
РУНДИlве и т.д. надписивали су над текстом. Тако наоружан ђак 
излазио је пред професора и читао Корнелија Непота, Курција 
Руфа и друге велике људе у гимназији и учио је из љих - да 
чита латински. Ђаци (,.')7 варали професора. Благодареhи одноша
јима, који су ,се развили међу ђацима и професорима у нижим 
разредима, они нису никад ни мислили да је то непоштено. Сви 
оу то сматрали као законито сретство у обрани, као Бојено лу
кавство у битци. - Да нам је професор излагао мисли класичких 
писаца; да нас је колико толико заинтересовао животом старих 
Грка и Римљана и љиховима великим људима: ми би, може би
ти, и учили латински. Овако, наш ум био је савршено притупљен. 
Ми у изговараљу латинског језика нисмо видели никакве друге 
цели до: знати акузативе кум инфинитњве и подобне ствари, и 
зато ко би могао да жртвује своје красно време које се могло 
употребити - но о том доцније. То, што сам казао о латинском 
језику, односи се на ~CBe ђаке и у свима разредима. Бивало је 

'" Шедатор се називао ђак који је узимао на се обвезност да учи 
2-3 ђака из ког предмета, и у ствари је излазило да му задаје лекцију, 
да га егзаменује и да јавља резултате професору. 
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заиста у сваком разреду по 3-4 (особито сиромаха који су да
вали кондиције), који су знали граматику добро и преводили су 
сами сваку лекцију, али сви без изузетка читали су из свију ЮIa
сичких писаца само оно што 'су морали знати у школи за испит, 

а чим су остављали гимназију - бацали .су све класике под 
астал и никад их више узимали у руке нису (осим тих, који су 
се доцније занимали историјом и филолођијом). Ја сам вазда 
имао 4 или 5 из латинског језика а нисам знао ништа. По реду, 
који смо ми ђаци знали међу собом, ry знању латинског језика ја 
сам бијо одма за оном тројицо.м који су заиста нешто знали, а 
професор латинског језика једва ни мене није рачунао за paiB
ног њима. Кад сам свршавао седму гимназију, пала ми је на испи
ту нека туђа књига, где нису били преводи надписани. Требало 
је да преведем неку Хорацијеву оду. Ја нисам могао. Професор 
није могао да представи да ја незнам. Помагао ми је ·свим си
лама. :л 'ја прве две строфе и којекако, а после баш јок У љу
тини 0'Н .ми је дао реченицу да преведем на латински: неки ђаци 
- што старији све горе уче. Ј а сам потпуно оправдао његово 
мнење о мени јер нисам могао да преведем ту реченицу на ла

тински. То је бијо резултат седмогодишњег учења латинског је
зика. Остали ђаци, осим поменуте троице, сви су знали мање од 
мене. А класичка историја и књижевност? А класичко изображе
ње? То је све - па како вам је воља ... 

Ј а нисам нигде спомињао како су се предавале математика 

и физика у гимназији београдској; требало би подробног разго
вора, што је мени сада с' неруке. Могу казати само то, да је све 
то што се предавало из физике и математике, било чиста паро
дија на физику и математику (цео курс физике свршавао се без 
и једног експеримента). Ни једног професора нису се ђаци више 
бојали него овога господина,230 који је заиста био човек што уме 
омилити науку а нарочито математику. Никад он не дође у шко
лу другче него као да му је сваки крвник кога год види, одма 
нас све орловим погледом испресеца. Седне за катедру, лупи пес
ницом, прозове, па како ђак муцне: ти незнаш! марш! ђак-знам 
а он: куш! остаћеш ми у апс и т.д. Зато је имао и асне, у оно 
време, имао је приличан број ђака на кондицији, како ли је сад? 
За пример, како се безконачно мало знало из тих предмета, да 
наведем ово. Кад смо већ били у вел. школи држали смо испит 

из алгебре. Један господин добио је задатак {··=i =? Он се је 
мучијо дуго, напослетку Г. Н.231 да му објасни шта значи 'ГО: 

наћи корен квадратни за пример написао му је 14=2. Али ђак 
није имао појма ни о алгебри ни о {, па је писао V =-1 = У 4. 
подобни случај десио се је из физике. Дато је једном г. пупчасто 
сочиво. Он је нацртао праву линију (1). Казали су му да је то 
беСIУI!ИСЛlИlЦа. Он се је поправијо и нацртао круг. Како је морало 
бити предавање тих предмета, кад су биле могуће таке идијо
тичке бесмислице, - то нек реши сам читаоц. 

Општи, грдни недостатак у свим предметима, који су се нама 
предавали, бијо је тај: што у њима није било ничега, што би мог
ло пробудити наш ум, који је био савршено успаван системом 
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васпитавања у нижим разредима. Кога је могла да побуди на 
мишљење риторика и појезија с ЊИХОВОм сувопарном сколасти

ком; или пребрајања "фантазије", "слога" и "полета" у српској 
литератури; или набрајање имена и година у општој историји. 
Наш мозак није био употребљаван. Е па шта је природније и МОг
ло бити, но да је остао савршено неразвит! Заиста, у годинама, 

кад је требало да је сваки сазнао цену и потребност науке и да 
се са младићском ватром лати посла, - у тим годинама ми нисмо 
имали ни најмање појма о науци и њеној примени у животу. 
Ишли смо у школу, излазили из ње, слишавали смо се, држали 

испите и прелазили из разреда у разред, као од беде, из дугог 
времена, с' тога што нисмо имали другог посла, а иначе морали 

би бити на каквом занату или у трговини. Ни једном од наших 
професора није долазило у главу да су то будући српски гpa~ 
ђани, који треба да изиђу из гимназије већ толико развити, да 

умеду определити своје грађанске дужности и према томе: који 
треба да умеду изабрати специјално изображење, које се даје у 
вишим школама. Ником није ни за један секунд покренуло мозак 
питање: у шта проводи та младеж своје златно време? Нико није 
увидео ту страшну болест, која је све нас разједала а то је: савр
шено отсуство мишљења - савршена беспосленост у годинама 
кад треба да је највише воље и рада. Међу професорима и ђа
цима остајала је постојано она провал.а, која је била изривена још 
у нижим класама. Професори не само да нису прикупљали око 
себе своје ученике, но ђак није смео да се појави на јавном месту 
где је бијо професор, јер за то је одма следовао укор а често 
и казна и пизма од стране професора. Ако су се ђак и професор 
и срели где у приватном друштву (само не у кући професора) то 
је ђак морао да буде смирен и тих; да сеосмехује на сваку 
фразу свог професора и да сматра за највећу срећу ако се про
фесор смилује да га запита шт.о'год. ЈБДНОМ речи УЧИi(} 'се ула
гивању и подличењу, чега данас чак и у великој школи има 
доста - ако му се то није допадало, имао је пуно право да иде 
кући. Ј а не кривим у томе наше професоре. То је било њихово 
убеђење, јер и њих су васпитавали по истој методи. Крива је била 
сама метода. Но ствар је у томе да је савршено зависило од 
случаја оће ли који од нас изићи лола, бекрија или уредан човек; 
оће ли изићи подлац или поштен; учен или неучен; шта више -
оће ли свршити школе или умрети од јектике. То је био општи 
закон, а ради примера, ја ћу показати резултате које је та метода 
оставила на мени и мојим друговима. 

Кад сам ступио у београдску гимназију, донео сам у сведо
чанству "одличан из свију/l.232 Бијосам што се звало добар ђак. 
Добрих ђака било је у сваком разреду по неколико. Они су се 
одликовали тим од других ђака, што су вазда знали лекцију, до
бијали су већином 5, аљи управо међу њима је било свакојаких 
- од најспособнијих људи до најгорих глупана. Него то се тек 
показивало доцније, кад су били већ људи, а у школи су они зна
ли подједнако - врло мало. Управо сви су се ђаци у вишим раз
редима делили на две главне половине. Једни су остајали и у 
вишим разредима велика деца. Они су учили лекције, да .добију 
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добру белешку, да добију наклоност професора и на испиту "књи
гу" или "похвзлителни лист"; а најглавнија је побуда била она 
прва т.ј. добра белешкС1, да пређу из разреда у разред - да 
сврше школу. Друга је половина учила такође да добије добру 
белешку, али из суревновања. Сваки се у тој половинистарао да 
превазиђе другог, да постане "први ђак". Ово суревновање наро
чито су потстицали наши професори и они су га потстицали свим 
сретствима, као: ласкањем, наградама, давањем власти над дру_. 

гима (цензори шедатори) и т.Д. Кад сам ја поднео директору моје 
сведочанство из полугимназије, он је уокликнуо: "Бе аферим од 
Добоја' Мујо!, И ми коња за трку имамо". Сравнење деце са ко
њима у том случају било је потпуни израз његовог погледа на 
дечије суревновање. Таким начином почињала се још у детету 
жеља да буде пред другим. Доцније, кад је требало у младићу да 
влада жеља за науком из сазнања он је тежио да се истакне пред 
другим ма којим начином: постајао је злобљив и ломијо врат 
другоме. Из тих су излазили највећи подлаци. Изузетак из свију 
били су таки који су били у изванредно срећним околностима те 
или ни 'су имали прилике или ни су имали IВpeм,e.нa да 'се иокваре. 

(Таки су н. пр. били у нижем разреду поменута три, што су жи
вели од кондиција. Они су морали све, што су учили, да знаду, 
јер су то морали казивати другоме. Природно је да су се они 
развили раније од свију а у последњим разредима они су већ 
учили и трудили се за себе и за науку). 

Као што рекох, био сам добар ђак Учио сам у нижим раз
редима из страха од професора; кад сам ступио у београдску 
гимнасију233 учио сам већ и за част - да однесем кошију, на 
што ме је потстакао ]. М.234 Али то није трајало дуто. У то 
време ја сам већ читао млого књига - све старе романе и драме 
Видаковића, Евстатија Михајловића и других, којима сам имена 
одавно заборавијо. Кад сам дошао у Београд, почео сам већ чи
тати и скаске Хаклендера и романе Ла-Фонтен:а. Но скоро се је 
за мене откријо прави мајдан кљига. У VI разреду било нам је 
дозвољено да узимамо књиге из библиотеке.* Узимао сам ја све 
од реда што ми је папало под руку: старе Подунавке, Седмице 
и Шумадинке ;235 романе )Корж-Сандове и Евжена Сија, заједно 
са Развалином Друденстајна; Шилера, Леоинга и драме у роду 
Сљетствија Злодјејствија,236 Смрт Цара Уроша,237 и Шескпира238 

и оде Ј. Хаџића. У то време било је доста од мојих другова који 
су узимали књиге и читали; и да смо били остављени сопственој 
памети, може бити да би што год и изишло, али на несрећу нас 
;:,у учили риторики И појезији. Ми смо имали главе пуне неких 
теорија о томе шта је драма, шта роман, шта је висока слота 
и шта полет у мислима. Место тога да тражимо у драмама живе 
људе са мислима и осећањима, ми смо тражили: заплет, фабулу 
и тенденцију239 - знаменита три јединства; замршај и размршаје; 
"громопуцателне" (израз Брата Каравелова)240 фразе и "срцераз-

* у то време готово су први пут почели ђаци да узимљу књиге из 
државне библијотеке и чини ми се да је још те године било разрешено 
то право за све, почињући од IV разреда. 
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дирателне" театралне сцене. Монте-Христо бијо је код нас идеа
лом савршенства у роману.241 Старе Шумадинке, Подунавке, Сед
мице и стари Летописи242 били су пуни новела, налик на новеле 
Павла Феваља и Октава Фељета, које и сада украшавају странице 
11 Виле"151 и "Данице",* - и МИ смо гутали из њих заплете и 
љубавне оцене и пунили главу којекаквим шљамом. У мом разреду 
ја сам највише читао и мој ум и укуо у књигама бијо је највише 
искварен. Кад сам бијо у VII разреду узео сам једаред да читам 
неку немачку збирку страних изабраних писаца. У првим свеска
ма била су два романа Ч. Дикенса и Текереја243 (чини ми се 
Давид Коперфилд првог писца и Артур Пенденис другог). У њима 
се описивао истински живот људски просто и природно, чиме се 

нарочито одликују поменути писци. Ј а сам тако бијо навикао 
на интриге, на љубавне догађаје и ефектне сцене, да нисам бијО 
у стању да прочитам ни прву свеску и вратијо сам је тако. Затим 

је следо:вала Историја једне пролетаријатске фамилије Е. Сија. И 
она је била за мене рђава, и она је отишла непрочитана, даље 
нисам !их :ни уз!Имао. Заro IcaM Монте-Христа прочитао неколи
ко пута. 

У то време јавио се је нови елемент за наше развиће: "прав
љење стихова" -- као што је неки крстио. 

Тај се елемент пренео нама од наше старије браће лицејаца 
који су у то време пунили новине својим поменутим "цртама из 
народног живота". ** Вино и љубњв били су елементи таД'aIшље 
поезије (као и данашње). То је семе код нас нашло плодну зем
љу. Већина из те половине који су били најхрабрији т.ј. који су 
најмање учили, бацили су књиге са свим и почели да живе по 
новоме - појетично. Ј а сам се донде рачунао једним из најбо
љих ђака, а саlН сам добијо укор за недолажење у школу и то из 
уважења за "пређашње заслуге" а други су одлежали апс.246 Али 
то није помогло ништа. Запрећен плод још је слађи ... Наши про
фесори гледали су са ужасом како се младеж развраћа, али то је 
било логично сљедст1ВО нашег васпитавања. Ја сам рекао једаред 
да је зависило сасвим од случаја шта ће бити од нас. Ми смо 
били неразвити, забављењи сколастичним предавањем и професор
ским деспотизмо'М, стешњени и угњетени тутор:ствюм.*** Ми нисмо 

умели ништа да оценимо зрело и смишљено, а желели смо сло

боде. Сад нам се показала прилика. Упоредо с' појезијом било је 
позориште, покрај позоришта била је кавана in persona et nа
tura. 247 С нашим "образовањемlt и појетским чувствима, разуме 
се, да је кавана брзо заменила позориште, а кад смо били већ. у 
кавани, тада су карте и билијар без сваке муке ступили упоредо 

* То се односи ,.Вили" и ,,даници" до 1868 год, а за ову годину ја их 
нисам читао. 

** И дотле смо ми којешта примали од њих. Тако, код нас су се од 
V разреда водили безконачни спори о ј и ъ,244 И О томе - да ли се може 
више научити у карловачкој и новосадској гимназији (одатле су већином 
излазиле знамените појете из "Преоднице")245 или у Петроградском уни
верзитету. За први спор извесно је да је к' нама прешао из лицеја. 

*** Нисмо смели да идемо ни у какво јавно место, нисмо смели да 
пушимо; морали смо сваком старијему да одајемо "чест" и Т.Д. 



СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ: ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА, 1 

с' појезијом, љубављу и вином.248 Опомињем се на једног мог 
друга 'Који Iје такође од моде правио стихове, па тако смо му 
једном украли једну песму у којој пева некој еанћим љубазној, 
па умешао ту и Минерву, па тако на крају изишло му Минерве, 
а он није знао-како ће да нађе слик него мете неколико тачака 
и онда напише перве те му изиђе Минерве перве! Таки смо ти 
били песници или овако: 

"Шта оћеш, душо? 
Зар хоћеш жи,вот? 

Зар ти је малОЈ 

мог срца кинот!" 

с' муком смо трпели ми који смо ишли у каване то што 

морамо да се кријемо од професора. Но још су и жељније чекали 
они који су сво време провuдили у покорности И пузењу пред 

профеСОРИ.\1а. Сваки је у06рюкавао тај блажен час кад ће се 
ослобидити ОД јарма, IClД ће он смело пролазити покрај профе
оора из 'Гимназије и lњескидати му капу; кад ће слобощно ићи 
у кавану, пити, пушити, играти карте и билијара - уживати сав 
тај запрећен плод који је већ био познат многима. С' таким мис
лима ост&вљали су ГИlVIнаЗЈ'!ју Orp01'.1Ha пећина ученика и ступали 
у велику школу да изучавају "струку"! А каква су основна знања 
изнели из гимназије, без којих је нсмогуће изучавати "струку"? 
Никаква - ни су умели мислити. Па шта ће бити из тог вајног 
стручног изучавања у вел. школи? Ја ћу кратко испричати моје 
трогодишње бављење у вел. 'школи.249 

Прва појава, која сваком београђану пада у очи та је - да 
ђаци из велике школе у грдњој множини од јутра до вечера и до 
поноћи седе по каванама. Да. не мисли ко, да сам се ја сад 
"умудрио", па оћу да чи~ам коме правила наравствености. Сачу
вај ме Господе од тога. Ј а само оћу да потврдим то да ђаке у 
великој школи не интересира наука. А то није иначе ни могла 
бити, кад се само помисли на њихово васпитање у гимназијама. 
Учио је сваки ЗајТО што је знао да га по свршетку шкоље чека 
служба. Нико тада није ни мислио да се он учи да буде образован 
човек, да он по том може бити поштеним грађанином ма у 
каквој радљи. Зато слабо се ко старао, да заиста изучава своју 
струку. Ја знам целе разреде у правној струци, ђаци су свршили 
школу И добили службу а ниједан од њих није прочитао ниједног 
писца по својој струци, осим оног - по коме се је читало. Читао 

је наприлику професор250 о томе коме припада власт у држави 
одприлике овако: - "Русо је подигао питање коме припада 
власт у држави, монарху или народу? Дуго су спорили о том 
разни писци (не наводи ниједног), но ми измирујемо тај спор 
тиме: што у републици власт припада народу, а у монархији -
~ладару." у каквом европском универзитету професора би исме
Јали за тако измирење, па би се нашло таквих јунака који би га 
изазвали на јавни спор у новинама, али код нас нико није ни 
мислио на такво велико дело. 2-3 само су се насмешили, а остали 
су пошли да запишу и то као и све остало; а је ли то истина 
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или не, то сирома правник у вел. школи није могао да зна, јер 

за то би требало ю"шти свог мишљења (ја говорим за 19 од 20). 
У техничком и филозофском факултету било је у неколико 

боље, јер су тамо ступали понајбољи ђаци, али код свију ђака на 
свим факултетима било је то опште, што су сви они учили за 
:ИСПИТ. ~Ta то значи учи.ти за испит - то зна сваки, који је учио 
у СрБИЈИ а за незнање Ја ћу навести речи руса Писарева. "Ћак, 
кад учи за испит неки предмет, ОН задржава у глави из тог 

Портрет Светозара Марковића из времена студија 
на Великој школи у Београду 
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предмета за неколико дана, кад издржи испит - те слике исче~ 

завају и замењују се другима, и тако редом до последњега испита. 
Кад би наприлику ђаци издржали испит из Зоологије па дошли 
да држе испит из математике, па кад би им се нешто ,објавило да 
су они дужни опет да држе испит из Зоољогије: ТО ја сам уверен да 
би они, који су знали за 5 на првом испиту, били сад задовољни 
са 3, а они који ICY слабије знали, сад савршено неби знали н!иш
та. Тако се мењају слике у глави."251 - Заиста, који год је држао 
испите зна да је у његовој глави пролазила таква панорама и да 
је напослетку, после 5 или 6 предмета, била таква заврзлама у 
глави, да је неко на испиту одговарао да су чувства у птица у 

ногама, и подобне бесмислице. ј' 

Колико је вредило то знање за испит показало се најбоље < 

на нама који смо одлазили преко. Ми сви, који смо одлазили 
у стране земље из последњих класа велике школе знали смо то

лико колико зна један ђак, који је свршио тамошње гимназије са 
средњим успехом, а било их је и далеко неразвитијих! 

Ј а знам ђака из техничког факултета за кога су сви профе
сори говорили да је један од највреднијих ђака, који је отишао 
на страну пошто је свршијо 3 фак. в. школе, па је тамо ступио 
у ту класу у коју ступају ђаци из гимназије (не из реалке) и тај 
ђак готово није смео да каже да је учијо механику, геодезију 
и нацртну гсометрију. 

Требало би много да се каже о узроцима зашто велика школа 
није могла да поправи недостатке које смо донели из гимназије? 
Ј ер заиста она не само да их није поправила, већ их је довела 
до :крајних предела. Узроци су !Многи ма у О'вакюм чланку не
могу се сви поређати. Нека се погледа само овлаш на устројство 
велике школе. Шта је њена цељ? Да спреми специјалисте? Не. -
н. пр. Правни факултет GпреlНд чиновнике за све струке и за 
судску и за ,административну и за просветну и за ФинаIНСИСКУ. 
А је л' то могуће? Опису учили и правне науке IИ административне 
и финансијске и на:послетку природне и то све за 4 године. Ра
зуме се да се то све није могло знати. Али нико није тражијо 
да се то зна. Ћак није имао ни права ни свести да избере једну 
науку па да је изучава. Он није бијо познат ни с' њеним правци
ма, а професори нису налазили да је то нужно њиховим ђацима. 
Па још било је и таких професора који су просто преводили как
вог автора (обично оног, код кога су сами учили), па још нису 
хтели ни да кажу ђацима кога преводе - јер онда не би имали 
шта да предају. Било је и таких професора, који нису ни трпели 
да ђак има свог мишљења, који су јавно говорили да ће неког 
ђака питати оно што сами незнају, само да га оборе, а другима 
су стављали Еајвеће белешке само зато што су му шпијонили, што 
i{оји ђак говори: о њима, а овамо су признавали пред другима 
да је тај ђак глупак и да незна iНишта. Шта је остало ђаку да 
ради који је дошао из гимназије без свести и жеље за науком, 

* Ја врло добро памтим како је пре две године један филозоф на 
испиту из опште историје рекао да је стара Картага у Европи. А другом 
опет приликом питао у друштву' "Шта је то источно питање 1'/ 
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који је у iB. школи видео ccы"vIo пут кюјим се долази до чинов!Нич
ког меСТа? Он је видео да ако оће да добије добро место треба 
да има добре белешке и препоруке. А зато му је требало: добро 
бубање напамет и добро улагивање, а не наука, па наука се 
није ни учила. нн З};iала. 1\1и имамо толико чиновника "право

слова" из бившег "лицеја" и из правног факултета "велике шкО
ле", а колико имамо научењака? 

Правни факултет код нас је најважнији, јер је он најстарији 
и има највише ђака, па кад је он такав, онда што се може рећи 
о другим; имам само да речем неколико речи о техничком фа
култету (и ја сам "техничар"). Технички факултет такав какав 
је данас у Србији савршено је некористан. Он недаје никаквог 
специјалног знања. Из њега неизлазе ни инжинири, ни маши
нисте, ни архитекти ни хемичари - нико. У нашој школи нити 
има професора за специјалне техничке предмете нити има нуж
них справа, а без тога неможе бити ни специјалног изображења. 
Па неможесе изучити ниједна ,наука н. пр. З>ООЈюгија, физика, 
хемија, математика, бар колико је нужно да се човек спреми за 
професора те науке, једно с' тога што се те науке непредају 
опширно колико би требало, нешто због нагомиланости предмета, 
а нешто 'и због других узрока, а главно с' тога што ђак: мора 
да зна све предмете, који ,се тамо предају т.ј. осуђен је да незна 
ни један. 

2\1и нисмо учили ништа да знамо, јер нисмо били спремљени 
за то. Како су страшно неразвити ђаци у великој школи, може 
се свако уверити ако само погледа у протоколе "народне библи
јотеке". Ђаци из велике школе узимљу Бертолда,252 Силоана и 
Милену, Осв060жденије славнаго града Ј ерусалима и подобне 
књиге а ретко ће се наћи (из сто један случај) ко да узме какву 
озбиљну или специјалну књигу. Они професори који су заиста 
с' вољом и као што ваља предавали своје предмете слабо су нам 
помагали. Они су требали најпре да нас убеде да ми треба да 
их слушамо, да нас спреме да их можемо разумети, па тек онда 

да нам предају. А овако они су само лили воду у решето. Ево 
шта се радило у в. школи. 

Ј едни су ишли у школу, записивали оно што је професор 
говори:јо, преписивали на чисто код куће и остављали у архив 
ДО испита (то су били добри ђаци, од њих су највише шиљали 
"преко"), а мислили о том ни су ништа. То су били најограниче
нији људи и доцније бирократе. Остало празно време ти су или 
обијали сокаке и кривили вратове под туђим прозорима, или 
су провоДили време у кавани за картама. Други су мислили да 

се за испит може научити тако исто кад се не иде као и кад се 

иде у школу и У томе су они били савршено прави;253 али место 
да седе код куће па да сами уче што год, они су проводили сво 
време у кавани. MeB"IT љима је било и врло способних људи, који 
су понешто и читали и учили, али кужна атмосфера до тога их 
је оку:жилада нису били у стању да се избаве од тог живог 
трулења. Било је и таких, који су били заиста зрели људи и који 
су се занимаЛЈ1 с вољом и спешћу, но таки х ја сам знао у сва З 
ФаКУЛТt:та за 3 године само 4. 
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Тако се васпитавала једна половина српске омладине за биро
крате а друга за лоле и скитнице или за гроб. Наши филозофи 
и техничари ни су још ТО потврдили опитом (бар ја сам отишао 
из Србије и не знам), али наши правници то су сјајно доказали. 
Погледајте на нашег правника после 2-3 године кад сврши шко
лу. Чиме се он одликује од оног чиновника - што није свршио 
права? Баш ничим. Само што вам он сам изгледа заковрченији, 
углађенији, сушти искривљен глупи параграф! ... Тиме што уме 
брже и лакше да нађе параграф, под који се подводи извесно 
дело; што уме да напише пресуду, па сељак, кад му је прочитају, 
пита: шта вели Бога ти?; што брже а'Ванџирају; што се жене бо
љим партијама. И још чим? Е, ако оћете да издајем домаће тајне: 
што чешће лумпују; што вештије играју фарбла и биљарда; што 
чешће обијају испод туђих прозора и т.Д. и т.Д. 

Ј а сам НЈ.писао о;зу исповест с' цељу да покажем суштину 
и методу нашег васпитања, написао сам је као протест у име 
свију оних који су саранили своју здраву памет, у gеrundiuт-има 
или и аЫаtivus-има; у РИТОр'ичким фразама и параграфима -
који су саранили своје српско поштење и: своје здравље у кава
нама и бурдељима београдским. А имао сам права на то, јер су 
и мене гушали и давили, јер сам се само срећним случајем спасао. 

Сад кад се води реч о преустројству наших школа254 било 
би места да кажем и ја коју о томе. Но ја мислим да сам довољно 
јасно казао - шта треба да се уништи код нас, а чиме да се 
замени - ја остављам до прве прилике. 

Св. Марковић 

Србија, бр. 44-49, 51, 55-57 и 59 ОД 3. VI-9. VII 1868. 
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Прва страна рукописа Светозара Марковиtiа за редиговани чланак Како 
су нас васпитавали 
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(Исповест једног "правитељственог питомца") 

Ја сам оставио скамије в. школе кад чувени штапови, цилин
дри и огртачи великошколаца достигоше до вршка, кад све ка·· 

ване у околини в. школе беху напуњене правницима (философи 
и техничари нису били такю познати београдској публици), сви 
астали за картање беху заузети ђацима, а на биљару нико немо
гаше добити реда од њих. То је време добро познато београђа
нима и оним мојим друговима што се учиш е у то доба. То је 
време изазвало пословицу: "Ђака и солдата гу кућу ие пуштај". Ја 
се 'с грозомсећам 'Гога времена. Већи део омладине учаше, про
вођаше трећину свог времена у диму каванском; осниваху се дру
жине не зарад какног учења и обавештавања, већ да се посећују 
"мајдани" (израз који је познат ђацима београдским и неким бео
грађанима,који су с љима бивали у блиском додиру); најбољи та
ланти који би у другим приликама били ОД вајде и себи и: своме 
роду умираху умно и телесно у том кужном ваздуху. Срећан случај 
избавио ме је из те угушљиве ,среде и извео на чисти:ну. М,оја про
шлост, моје јадно учење и васпитање дође ми као рђав сан. Кад 
стадох јасније сазнавати како смо ја и моји другови дошли ДО 
тог стања, уверих се да је главни и управо одсудни узрок свему 

томе наше васпитање или боље: систематично углупљавање на
ших школа. * Тада се реших да напишем исповест о томе: "Како 
су нас васпитавали". Ја C3.J.V1 је назвао исповешћу једног "прави
тељственог питомца", али с тврдим уверењем могу казати да је 
то calVIO једна варијација од исповести једног целог српског ко
лена. 

* Кад су ови чланци први пут п~чатани256 примећено ми је са више 
страна да је на васпитање деце утицала не само школа већ толико исто 
домаће васпитање ил управо оскудица домаћег васпитања, на што ја 
нисам нимало обратио пажњу, већ сам сву кривицу свалио на школу. то 
је заиста праведно пребацивање, што се тиче мога рада т. ј. ја нисам 
разабрао све што је утицало на наше васпитавање 11 у толико је моје 
разлагање о васпитању непотпуно. Али ово ниуколико не оправдава нашу 

~школу. Она је онака иста како сам је ја описао. Код нас је још тако 
просветно стање да ми не можемо никако ни рачунати на какво паметно 

Jl;OMahe васпитање. Школа баш треба код нас да спреми будуће људе, који 
ће кадри бити да даду својој деци "домаће васпитање". У колико је дакле 
домаће васпитање лошије у толико је већ дужност школе да га замени 
или надокнади. 



136 СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ: ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА, 1 

YKpaTK~O ћу казати како су нас васпитавали у основним шко

лама. Из тога живота памтим веома мало, а наумио сам да пи

шем исповест т. ј. само оно што сам лично дознао и испитао. 

Прва два разреда учио сам у селу. Био сам "госпоцки син(/, 
па још у селу! Разуме се да је се учитељ понашао спрам мене 

другче но спрам осталих ђака. С тога нисам имао прилике да 
изучим метод по коме је он учио младеж првим знањима: чита

њу, писању и рачунању. Памтим само какО' је учитељ далазиа коТЈ; 

мага аца, каји је био срески старешина, и жалиО' се какО' тај 11 

тај неће да шиље сваг оина у шкалу. Мој атац дозиваа је кмета 
и саветовао се с њим шта да се ради. Дазивали су ђака и њега
вог аца (или рођака) у среску канцеларију и ту је мој отац па
чињаа да caIВeTyje родитеља шта неће да ваопитава сваје дете. 
Сељак се изговараО' тиме што је за кућу више вајде да његав син 
11 чува овце" него IIда пере учитељкине судове". Разуме се да су 
његави разлози били слабији на разлази капетана (јер је овај 
био старији). Ствар се свршавала тиме, што је сељак мораО' да 
плати "штроф" каји је био заканом адређен и да шиље сваг си
на у шкалу. Ја сам тек доцније дазнао шта је то "обавезно" вас
питање. Ту је атац "обвезан" да да cBarje дете у шкалу да изгуби 
једног радника из куће и да га рани. А њему није ника абвезан 
да ће његова дете одиста научити шта у школи, нити да ће му 
дати лебiа ако он нема довољна ни за свају кућу а камо ли да 
издржава дете ван куће. Дацније кад сам читаО' па нашим но
винама пребацивања родитељима што не шиљу своју децу у 
шкалу, падао ми је вазда на памет мудри разлог сељака, да није 
штета акО' његов син не пере учитељкине судаве, јер таг "изобра
жења" има доваљно и кад сваје куће. А у чему другам заиста је 
мала вајда била ад наших сеаских школа. 

Мене су учили кад куће да читам и пишем мимо школе. Кад 
сам свршиа други разред могаО' сам да читам мом ацу новине 

(тада је била кримска вајна) и та је вазда праизвадило сензаци
ју међу сељацима а осабита међу мојим школским друговима, 

који ,су умели да читају већинам само своје ЧcuСЛОБце и то напа
ла сричући. Читање у другом разреду то је дакле била редкаст 
па често је учитељ мнаме кареа чак и ђаке из трећег разреда. 
Као што реках, ја сам имао прилике да научим читање код свОје 
куће. По нашој шкали ја би на сву прилику остао као и већина 
мојих другава. Ђак који сврши сеаску школу од 3 разреда и тама 
остане, нити има књига нити ваље да шта год чита и после годи

ну или две дана он абична заборавља и ана мало што је пре 
знао. Још гаре стаји са писањем, а ово јаш већма траже роди
тељи ад деце, јер свакоме живам чавеку далази да напише пи

смо или угавар или такО' што. Писање се теже научи а јаш брже 
заборави на и читање. Кад сам пасле некалико гадина каО' ве
ликошколац долазиО' у иста села нисам нашаО' ни двоицу који су 

умели читати и писати из 50-60 мајих шкалских другава. На да 
проду)ким маје причање. 

Трећи разред учио сам у селу.257 Учитељ нам је вазда да

лазиа пијан, пастављаа је једнага да "слишава", а другога да 
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"пази", а ан преспокајно метао главу на астал и спава,а или од
лазио преко пута у меану. Редавна сваког дана учитељ је питао: 

ко незна? - и ка је немиран? Онај шта је "слишавао" подносио 
је одгавар на прво питање, а анај што је "пазио" адгаварао је на 
друга. Кривци једне и друге сорте бивали су кажњени на разне 
начине. Неки су постављени да клече, други су дабивали "пацке" 
(бај па рукама), неки су астављани у апс, а кад је уч.итељ биваО' 
у асабитам распаложењу духа (ракијског) ан је зарад IIразнаоб
разија" постављао ђака да - стаји. То је код нас била најтежа 
казна, била је одређена сама за велике грешнике. У нашем разре
ду висио је конапац од званцета између два дирека, грешника 
су везивали канапцем за један дирек, заповедили му да стаји на 

једнај нази, а често још давали да држи пуну тестију ваде. Разуме 
се да је немогуће било да се дете адржи дуго у оваком паложају 
- и руке и наге малаксале су. Тада су следавале батине и поштО 
се дете на тај начин мало испружила и одморило онда је апет 
марало да заузме пређашњи паложај. Мучење деце на разне на
чин[е] та је било главна школска занимање нашег учитеља. Уос
талом он је имао и свајих оригинала, које нам је аставиа у нас
ледства. Он је имао обичај да нам псује матер у школи пола 
маџарски пала немачки и од њега смо научили знамениту реч 

маџарску, која се у књижевнасти не превади, па смо је распростр, 

ли па вараши као науку нашег учитеља. Чуо сам дацније да је 

исти учитељ напаслетку био истеран из службе и да је умро у 
истам звању у коме је и започео свају каријеру т. ј. као слуга у 
кафани. 

У школи је пралазио један дан као и други: сваког дана 
раван број оних који нису знали "лекцију" и који су били не
мирни и раван број батина и псовки. Ја говарим више о батинама 

и псовању но о учењу, јер је заиста оно прво било главно да не 

речем једино занимање школска. l\1ecTo учења каквог, у школи 
се само "задавала" лекција - адавде давде - што је трајало 

свега 2 минута и слишавало. О овоме је вредно да се зна што 

више. Ј а сам већином слишавао у четвртом разреду па знам сву 
ту историју. При слишавању бројала се вазда колико има погре

шака. Што но веле свако "и" што није казато онако као што је 
у књизи написано ма да смисао није био најмаље повређен 

рачунало се као једна пагрешка; тако исто једна изастављена 

или промењена реч, која је мењала цео сми.саа и која је пока

зивала да ђак савршено не разуме оно што говори - и то се 
рачунало као једна погрешка. Од броја погрешака зависило је 

да ли ђак зна Лlекцију или не. Ако није знао добио је батине, 
а никоме није ни напамет падало да му објасни оно што не 
зна. 

Кад сам свршио 4 разреда читао сам врло добро, писао сам 
врло рђаво (а биО' сам 12-ти у класификацији између нас 50 
ос.~и 38 били су дакле још гари од мене), магао сам с тешком 
муком да разбирам писма, и знао сам 4 вида рачунања. У рачуну 
ја сам био први а огромна већина ђака у школи не науче даље од 
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сабирања и одузимања.258 Остала "прва энањ:а" што СМО учили за 
то време, НИСаЈ.\1 никад ни имао дуже у глави но само док сам 

био у школи. Чим сам излазио на врата из школе и она су 

излетела из главе. Еле као што рекох кад сам свршио 4 основна 
разреда знао сам СаЈ.\10 читати, писати и рачунати, а друго је све 
било остављено гимназији.259 

Ја сам ступио у једну од наших полугимназија. У сва четири 
разреда полугимназије предавали су се ови предмети: закон бо
жи, Српска граматика и синтакса одељено (словосочиненије), сло
венски, латински и немачки језик, јестаственица (зоологија, бота
ника и минералогија), географија, српска историја, рачуница, 
алгебра, геометрија и риторика. Као што се види из овог реда 
и јестаственица и "класичне" науке биле су заступљене. Упоредо 
се читала математика и риторика, јестаственица и латински језик. 
Види се да се тим устројством нишанило на свестрану образова
ност. Ј а немам намеру да излажем садржину тих предмета из 

најпростијег узрока: што не знам шта се у њима налази (морам 
признати грех да их нисам узимао у руку чим сам из кога издр

жао испит). Но довољно је да се само изло~<и начин, којим се 
све то предавало, па да се види како се из свију тих књига није 
могло ама баш ништа научити, па ма шта се у њима садржавало. 

Начин предавања био је исти као у основним школама. Про
фесор је само задавао: одавде - довде и на идућој лекцији сваки 
је био дужан да зна шта је задато. Тако је то било ИЗ свију 
предмета осим математике. Математику је професор предавао 
доста добро и да није било његове зверске нарави (о чему ћу 
доцније казивати) могло би се што од њега и научити. Остали 
предмети предавали су се ови на један калуп. На прилику про

фесор латинског језика био је добричина, па нам је све лепо 
преводио а ми смо још лепше превод изучили на памет и на 

идућој лекцији говорили смо превод напамет не знајући шта која 
реч значи. Из јестаственице опет задавали су нам један или два 
листа птица, риба или минерала које ми никад нисмо видели и 

то све морали смо учити од речи - до речи: какав је кљун у 

птице, каква су перја у птице на врату, каква у репу или на 

трбуу, какво је лишће у дрвета или колико има у цвету прашних 

кончића, ТУЧКQiва - једном речи: ваљало је избу6ати сву јеста
ственицу пок. В. Маринковића просто папагајски. Мора човек 

постати глуп као идијот да запамти таку масу речи. Или н. пр. 

научити из риторике: дух И фантазију, тропу и метафору у том 
порасту, кад је дете још сасвим неспособно да мисли о таким 
одлучним појмовима. Разуме се да при таквој методи професор 
није ни тражио од ђака да зна предмет већ само да га изговори 

напамет. Отуда је долазило да је н. пр. ђак из 4. разреда говорио 
да је лонац глагол или је по неки јадник из алгебре и геометрије 

научио сва писмена и формуле на памет, па кад му је професор 
случајно променуо писмена, изводио такве формуле какве про

фесор није ни у сну сањао. Но ја ћу преставити неколико слика 
да се види цео наш посао у школи.26О 
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Риторика се предавала као и други предмети у старијим кла
сама гимназије: свака се лекција прочитала једаред у школи и то 

се називало "тумачење". Затим су се зада:вале разне "теме
li

, с 
почетка лаке пр. описати астал, затим је долазио опис Београда 
или што је још горе: како је Дарије храбрио своју војску пред 
битком са Александром. Шта је стало до тога што је тек 20-ти 
имао појма о битци и храбрости, а остали нису смогли ниједне 
мисли да охрабре војску. Али ту није ни требало мисли, већ само 
речи. А што је најважније, требало је: "увода", "расправе", "зак
ључења" и свуда где је нужно "риторски прелаз". Томе је свему 

учила риторика до најмањих ситница... Подобна "сочиненија" 
израдило је обично само њи неколико, а остали су лепо препи
сивали један од другог. 

Појезија је била силно у моди у то доба. Знали смо ми шта 
је роман, шта је новела и шта је историја (и ова је долазила у 
теорију појезије Малетића), шта је 6алада, газела и канцона -
и то све на изуст, јер преко 3/4 мојих другова нису ништа читали 
од свега тога. Ј а знам и таких ђака који су чак у великој школи 
први пут читали романе ВидаКQiвића, а бар једна трећина мојих 
другова, осим својих предмета, политичних новина и гдекојег ка

лендара слепца Ј еремије, нису ништа читали. На жалост и сад 
има их у вел. школи који тек почињу читати Силоана и Милену, 
или Развалине Друденштајна. Ако не верујете загледајте само у 

протюкуле народне библијютеке 11 чита:онице. Као што :рекох, по
језија је била у моди. Гутали смо ми лепе и дугачке перијоде 
г. М ... , па смо после пред професором проливали потоке красно
рјечија, а кад је међу тим дивним перијодима долазио какав 
божанствени, бесконачни перијод Хеглов - ту професор није дао 
да се измени ни једна "ј" (да се не скрнави Хегел): "не умеш ти 
то боље казати бубо једна! то су Хеглове речи" и преступник је 
смирено поницао главом... Нарушио је светињу ... 

Млого су нам добра донеле романисте и новелисте, који су 

писали романе и новеле из народног ЖИЂота, а нису нимало знали 

народ. Али зато су они знали: како треба изабрати "фабулу", 
како устројити "заплет", како "размршај" и т. д. Саздали су нам 
појете који су певали о љубави, који нису осећали, певали о крви 

и јатаганима - једном речи о свему што нису знали. Али зато 

они су знали шта је "тропа" а шта "метафора", шта су то "јаЈ.\1би" 
и шта "хореи" и какве су строфе с каквим сликовима "најблаго
звучније". 

~. У то време кад сам ја био у београдској гимназији било је 
управо завладало неко лудило међу гимназистима. Сваки је писао 

који је иоле мог[ао] и ТО: или песму или новелу. (Ја СаЈ.\1 се био 
већ договорио с једним другом да направимо драму од "Чича
-Томине колибе" па незнам због чега се пок!Варило). Наша старија 
браћа у томе ,су нам давали диван пример... "Даницаli од тих 
година и 3 "Лицејке" споменици су тога времена. Узгред буди 

речено да је у то време поникла у Београду пословица: "поводи 
се к' о пијан лицејац". 



140 СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ: ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА, 1 

Историја се код нас читала као "причање знаменитих дога

ђаја". Ми смо учили догађаје и сопствена имена људи, вароши, 
градова и т. д. Само нисмо учили живота људског - суштине 

историје. Па не само то, већ ми нисмо знали ни једног живог 
човека с његовим мислима, жељама, радњом. Учили смо да је 
Камбиз био син Киров, да је <QСВОИО Египат или тако' нешто. 
Изузеће од овога чинио је Г. Бошковић, али је он дошао тек кад 
смо били у 7 разреду. Пре њега цела нам историја изгледаше 
као нека басна. 

Историју српске литературе у правом смислу нисмо учили, а 

учили смо нешто ђаво га знао шта. С почетка је наличило на 
увод у историју језика, а после незнам каквим начином прела

зило се на набрајање сопствених имена српских писаца и њиових 
списа. Спомињало при том: фантазија, слог, звучност стиха, полет 
у мислима и друге сличне ствари и ми смо знали о тима писцима 

толико колико и пређе т. ј. готово ништа. Како се је развијала 
српска мисао у свези са историјским развитком? Који се људи јав
љају као преставници те мисли? У колико су они разумели своје 
време? Шта су они писали и какве су нове истине пронашли? 
у опште: уколико су они покренули и унапредили српску мисао 

- све то није спадало у предмет историје српске књижевности, 

која се нама предавала. 

Прелазим на знаменити у целој Европи латински језик Кад 
се код нас повела реч о изучавању природних наука, усљед чега 

је изашло неко вајно преустројство наших гимназија, подигао се 
протест против непоштовања класицизма. Протесџије доказивали 
су да ћемо изучавајући природне науке имати: инџинира, доктора 
- једном речи занатлија разне сорте, али нећемо имати људи 
т. ј. свесних и ваљаних грађана. Да се изобразе такв:и људи треба 
изучавати класичну књижевност и класичну историју, а за то су 
нужни грчки И латински језик. Зашто баш класична књижевност 
и класична историја имају то искључиво својство (а не и сувре
мене књижевности и историје) да развијају младе грађане, то г. г. 
заштитници класицизма нису умели да објасне. 

у Европи још није свршена борба међу класицизмом и реа
лизмом у школама т. ј. међу назадњаштвом и напредком. Но 
тамо заштитници класицизма доказиваше да само изучавање ста

рих језика развија :ум боље но и једна друга наука. Код нас и 
они сам[и] признавали су да су језици само средство за изуча
вање језика и књижевности. Тиме су у неколико признали основу 
реалиста да језици сами неразвијају ум, а разуме се да је за 
изображење човека нужно ооим јестаствених наука да УЧИ: исто
рију (само не "причање знаменитих догађаја") и књижевност (но 
не једно набрајање имена); само реалисте иду даље па доказују 
да ће ове науке принети тим више вајде, ако се буде О'браћало 
више времена на изучавање сувременог људског друштва с њего

вим мислима, жељама и потребама јер то су наше мисли, наше 
жеље и наше потребе т. ј. треба више изучавати најновију исто

рију и сувремену књижевност, а нарочито историју књижевност[и], 
географију и статистику свога народа. Да ко постане српским 
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Демостеном, треба осим природних способности, да је такав пат
ријота у својој земљи као што беше Демостен у својој и што је 
најважније да зна сувремено стање fl потребе српског народа као 
што је то знао Демостен у Грчкој у овоје доба. А ово знање не
даје ни грчки, ни латински ни ма који други језик. Господа што 
су бранила грчки и латински језик у нашим гимназијама, имајући 
у виду изучавање њиове историје и књижевности, сигурно нису 
никад загледали шта се учило у нашим гимназијама.261 

]а још нисам спомињао како се је предавала математика и 
физика. Могу казати толико: све што се је предавало из тих 
предмета била је чиста пародија на физику и математику. Цео 
курс физике н. пр. свршавао се без једног једитог експеримента. 
Ни једног професора нису се ђаци бојали тако као овог госпо
дина. Никад он недође у школу другче но као да му је сваки 
крвник кога год види. Чим уђе одма нас својим орловим погледом 
испресеца. Седне за катедру, "прозове" кога, па чим ђак замуцне 
он лупи песницом по катедри: "Ти незнаш, марш!" Ћак: "Знам", 
а он: "Куш! остаћеш ми у апс!" и т. д. Зато је имао и асну. У 
оно време имао је приличан број ђака на "кондицији". Како ли 
је сад '1* 

Општи грдни недостатак у свима предавањима био је тај, што 
у њима није било ничега, што би могло покренути наш ум на 
мишљење. Кога је могла да побуди на мишљење риторика и 
појезија са њиовом сувопарном школастиком или пребрајање 
lI~антазије", "слога" и "полета" у српској књижевности; или наб-
раЈање имена и година у општој историји. Ми нисмо употребља
вали наш мозак. Е па није ни чудо што смо остали неразвити. 

у годинама кад је требало да је сваки сазнао цену науке и да се 
са младићском ватром лати посла - у тим годинама ми нисмо 
имали никаква појма о науци и њеној примени. Ишли смо у 
школу, излазили из ње, слишавали се, држали испите и прела

зили из разреда у разред као од беде, из дугог времена - или 
управо с тога што нисмо имали друга посла а иначе морали 

би учити какав занат или служити у трговини. Ниједном од наших 
ПРОфесо~а није долазило на памет да су то будући српски гра
ђани, КОЈИ треба да изиђу из гимназије већ толико спремни да 
умеду изабрати специјално изображење, што им треба за живот 
и које се даiе ђоја у вел. школи. Ником није ни за један секунд 
дошло у главу да се запита: у шта проводи та младеж своје злат-

. * ПРИl\:Iедба: З~ читаоце који знаду математику имам неке примере 
КОЈИ покаЗУЈУ како Је предавана математика и физика. Кад смо били прве 
године у вел. школи држали смо испит из алгебре (која се је свршавала 

у гимназији). Један господин добио је да нађе ,1 -1 = ? Он се је дуго 
мучио напослетку Г. Н. професор устаде да м:у објасни шта значи: наћи 

квадратни корен неке количине па му показа да је У4 = 2. Али ђак 
ниј~ имао појма ни о алгебри ни о кв. корену па је писао: V -1 = y~4 
Тю,е су се бесмислице повторавале често на испиту. Тако је било на иСпиту 
!~з физике. Дато j~ једноме да нацрта пупчасто-пупчасто сочиво (испупчено 
с обе стране), он Је нацртао отвесну пругу. Какво је морало бити предавање 
и учење кад су биле могуће у вел. школи такве идијотичне бесмислице. 
А као што рекох, то нису били усамљени случајеви. 
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но време? НИКО није увидео ту страшну болест која нас је раз
једала а то је: савршено отсуство мишљења - потпуна беспосле
ност у годинама кад треба да је највише воље и издржљивости 
у послу. Међу професорима и ђацима била је непрестано изри
вена она провала, која је била изривена још у ни/ким класама. 
Професори не само да нису око себе прикупљали ђаке, но ђак 
није смео да се појави нигде на јавном месту где је био професор, 
јер зато је одма следовао укор, а често казна и пизма од стране 

професора. Ако су се ђак и професор срели где год у приватном 
друштву, ђак је морао да буде смирен и тих, да се осмешкује на 
сваку професорску фразу и да сматра за највећу срећу ако се 
професор смилује да га штогод запита. Једном речи ђак се ту 
учио подличењу и улагивању - чега данас има чак и у вел. 

школи. Ја некривим толико ни професоре, јер и њих су васпитали 
по истој методи и то је било њиово уверење да другче неможе 
ни бити. Но ствар је у томе да је зависило сасвим од слепог 
случаја оће ли који од нас изићи: лала, бекрија или уредан човек, 
оће ли свршити школу или умрети од јектике. Имам још да 
покажем резултате нашег васпитања који су се још у школи 

могли приметити на мени [и] мојим друговима. 

Кад сам ступио у београдску гимназију, донео сам у сведо
чанству: "одличан из свију" предмета. Био сам што се звалО 
"добар ђак". "Добрих ђака" било је у сваком разреду по неко
лико. Они су се одликовали од других ђака тиме што су вазда 
знали лекцију и добијали највећу "белешку". Али међу њима 
било је свакојаких _о од најспособнијих људи до највећих глу

пака. Но то се показивало тек доцније, кад су стали у људе; у 
ш:к:оли они су сви знали подједнако Т. ј. врло мало. Управо у 
вишим разредима међу добрим ђацима показивале су се две раз
личне половине: једни су и у вишим разредима остајали велика 

деца. Они су учили лекције да добију добру белешку а с тиме 
наклоност професора и на испиту књигу или "похвалителни лист", 
а уз то разуме се да пређу из разреда у разред и да сврше школу. 
Друга је половина учила такође за добру белешку, али из личног 
частољубља - из суревновања. Сваки се у тој половини старао 
да превазиђе другог, да постане "први ђак". Ово суревновање 
нарочито су подстицали наши професори; они су га подстицали 
свима средствима: ласкањем, наградама, даваљем власти над дру

гима (цензори 11 шедатори) и т. Д. 

Кад сам ја изнео моје сведочанство из полугимназије, он је 
ускликнуо: "Бе аферим од Добоја Мујо! И ми коња за трку има
мо". Сравњење деце са кољима у том случају било је потпуни 
израз његовог погледа на дечије суреВНОЕање. На тај начин пос
тицала се и подрањ:ивала се још у детету жудња да се истакне 

пред другима. Доцније кад је требало да је у младића пробуђена 
:яzуцња за науком он је постоја[о] злобљив и ломио је врат другу 
своме само да се узвиси над њим у очима света, ако неможе у 

науци. Из ових су често излазили највећи подлаци. Изузетак из 

свију били су такви, који су живили У ванредно "срећним" окол
ностима те или нису Иl\/шли прилике или нису имали времена да 
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се искваре. Таквих је било вазда у целом разреду 2-3 понајвише 
сиромашних ђака, који су морали да уче друге те тиме да зара
ђују своје издржавање. Ови су у старијим разредима већ учили за 
себе и радили да се науче. 

Као што рекох био сам добар ђак Учио сам у ни:жим разре
дима из страха од професора; кад сам ступио у гимназију бео
градску учио сам већ и за славу да однесем кошију на што ме 
је подстакао директор. Али то није трајало дуго време. Тада сам 
већ читао млого кљига, све старе романе Видаковића, Евстатија 
Михајиловића и др. којима сам имена давно заборавијо. Кад сам 
дошао у Београд, почео сам већ читати скаске Хаклендера и ро
мане Ла-Фонтена на немачк. језику. Но скоро се је за мене отво
рио пра~и мајдан кљига. у то време готово су први пут ђаци из 
ГИМНЭ3ИЈе почели да узимљу књиге из народ. библијотеке и још 
те године разрешено је то право мислим свима од 4 разр. па 
навише. Узимао сам ја све одреда што ми је попало под руку: 
старе Подунавке; Седмице и Шумадинке; романе )Корж-Сандове 
и Евжена Сија, заједно са "Развалинама Друденштајна", Шилера 
и Лесинга и драме ,као "СљеТClвија Злодјејствија" 'и "Смрт Цара 
Ур?ша", и Шексr:ира и оде Ј. Хаџића. у то време било је доста 
МОЈИХ другова КОЈИ су узимали књиге из библијотеке и читали и 
да смо били остављени сопственој памети, може бити да би од 
Ha~ и. било штогод. Али на несрећу нас су учили риторици И 
ПОЈеЗИЈИ. Ми смо имали главу пуну неких теорија о томе шта је 
драма, шта роман, шта је "в:исота слога" а шта "полет у мисли
ма" и т. д. Место да тражимо у драмама и романи:ма живе људе 
са њиовим мислима и осећањима, ми смо тражили: заплет, фа
булу знаменита "три јединства"; замршај и размршај, "громопу
цателне фразе и срцераздирателне сцене" (израз брата Караве
лова) .. 1'1I01!те-Христо био је код нас идеалом савршенства у ро
ману, Јер Је он садржавао све то. Старе Шумадинке, Подунавке, 
Седмице, летописи и други листови били су пуни новела налик 
на новел~ Павла Феваља или Октава Фељета, које сада (1868 г.) 
украшаваЈУ странице "Данице" и "Виле". Ми смо из њих гутали 
заплете и љубавне сцене и пунили главу којекаквим шљамом. У 
моме разреду ја сам понајвише читао оваке ствари и стога је мој 
ум и укус .био понајвише искварен. Ја нисам могао да читам 
ништа што Је било написано природно и просто. Такви су били ро
мани Ч. Дикенса и Текерија. У VII разреду ја сам добио неку 
немачку збирку страних писаца, међу којима су ова двојица били 
први. на реду. Ја сам био тако навикао на интриге, љубавне до
гађаЈе и ефектне сцене да нисам био у стању да ПРочитам ни 
прву свеску и вратио сам је непрочитану. Зато Монте-Христа чи
тао сам 3-4 пута. 

Ја. r,aM већ споменуо како су риторика и појезија одгајиле код 
нас П~Ј~те - стихотворце, који су само тесали стихове без смисла 
и осеП3.1а у роду: "IЛта опет душо? Зар оћеш живот? Зар ти је 
:мало ј\IОГ СРЦа кивот". Али нисам казао да је стихотворство било 
не само последица :нашег ваСпитања већ да је оно било узрок и 
покретач у нашем даљем развитку. Стихотворство било је један 
од главних покретачCi ко ЈИ су нас отерали у каване. 
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"Правење стихова", као што га је неко крстио било је у 
велико развијено код наше старије брале лицејаца, који су У то 
време пунили новине својим производима. Ми смо подражавали 
њима и вел су гимназисте почели да пишу не само љубавне песме 
вел и "црте из живота" и целе драме и да их шиљу У новине. 
Вино и љубав били су и тада као и сад код наших песника главна 
побуда, садржина и цељ појезије. Лицејци су са појезијом скоп
чали и позориште где су сами играли, ми из гимназије одма смо 
пристајали уз њи. Ми смо били неразвити, задављени школастич
ким предавањем и професорским деспотизмом. Ми ништа нисмо 
умели да оценимо зрело и смишљено а желели смо слободе. Сада 
нам се указала .прилика. Упоредо са појезијом, као што рекох, 
долазило је позориште, а упоредо са позориштем била је кавана 
јn persona et natura (позориште је тада било у данашњој и та
дашњој пивари). Са нашим образовањем и појетским чувствима 
разуме се да је кавана брзо заметнула позориште, а кад смо вел 
били у кавани, тада су карте и билијар без сваке муке ступили 
упоредо са појезијом, вином :и љубављу као саставни делови на
шег образовања. Велина ђака која је била веома храбра бацила 
је сасвим књиге и почела да живи по новоме: појетично. С фан
таСТИЧН1О разбачен!Ом кюоом, раздрљеним ГРУ1Дима, roЛИМ вратом, 
и к (1IКВЮ м 'Н!арощ'Ном :ИЛiи обично - пю јеТ1СКИ - под ераном оделу ми 
смо у време часова пунили каване. ]а сам се донде рачунао као 
један од најбољих и највреднијих ђака У гимназији, а сад саМ 
добио укор за "Iнепоселивање лекција" и то СаЈМО из обзира на 
моје "пређашње" владање, а други су одлежали алс. Али то није 
ништа помогло. Запрелен плод још је слађи. " Наши професори 
гледали су са ужасом како се младеж разврала, али нису помиШ
љали да је то логично следство нашег васпитања. ]а сам 'Вел ка
зао да је зависило сасвим од случаја шта ле бити од нас. 

С муком смо трпели ми који смо ишли у каване то штО 
морамо да се кријемо од професора. Но још су жељније чекалИ 
они који у гимназији нису смели да иду од страха. Сваки је 
уображавао тај блажен час кад ле се ослободити "јарма", кад 
ле смело пролазити покрај професора гимназије и не скидати му 
капу; кад ле или слободно у кавану, пити, пушити, играти карата 
и билијара, у:ж:иват сав тај запрећени плод који је вел био мно
гима познат. С таким мислима остављали су гимназију огромна 
велина ученика и ступали У вел. школу да изучавају "струку". 
А IzaKBa су знања изнели они из гимназије без којих није могуле 
изучават никакву струку? Никакна - нису умели ни мислити 
озбиљно. Па шта ле бити од тог 13ајпог стручног изучавања у вел. 
школи? Ја лу укратко изпричати моје искуство за три године бав-
љења у вел. школи. 

Прва појава која свакоме београђанину пада У очи та је: да 
ђаци у грдној множини од јутра па до поноћи седе по каванама. 
Ђаке у вел. школи не интересира наука. Иначе није ии могло 
бити кад се само помисли на наше васпитавање у гимназијама. 
Учио је сваки из једне једите побуде: што га на свршетку учења 
чека државна служба. Нико тада није ни мислио да му треба 
наука да постане образован човек па да мол\:е после бити грађа-
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нином у ма којој радњи. Зато се слабо ко и стара о да изучи овоју 
~TPYI~. ]а зн~м целе разреде где су ђаци свршили школу и добили 
служоу а НИЈедан од њих није прочитао ниједног писца из своје 
струке осим онога по коме се је читало. Читао је на пр. професор 
коме припада власт у држави од прилике овако: "Русо је покре
нуо питање коме припада власт у др:жави - владару или народу? 

~;г.~. c~ спори.ли о томе разни писци (не~IaВОДИ ниједног) но ми 
J1 .... f',lHPYleMo таЈ спор тиме: што у монаРХИЈИ власт припада монар

ху а у републици владару" . У каквом европском универзитету 
профес~ра би исмејали за такво измирење, па би се нашло и 
таквих ЈУИaIzа, који. би га изазвали на јавни спор, али у нашој 
вел. школи нико НИЈе ни мислио на такво велико дело. 2-3 самО 
су се насмешили, а остали су записали и то као и све остало. 

у .техничном и философском факултету било је у неколикО 
бо~е Јер су тамо ступали најбољи ђаци, али код свију ђака из 
СВИЈУ факултета било је то опште што су они сви учили за испит. 
ПIта то значи учити "за испит", зна сваки који је учио у српским 
школама. Ево шта вели Рус П:исарев о томе учењу: "Ђак кад учи 
неки предмет за испит, он задржава из истог предмета у глави 

за неколико дана док издржи испит; чим се испит сврши и те 

сл~ке ;ттишчезну ИЗ главе и замењују се редом па све тако до 
поvле;-;гЬ~Г испита. Кад б:и на прилику ђаци издржали испите из 
~ООЛО.ГИЈе па ~ошли да држе испит из математике, па кад би им 
се ИС10Г дa~a Јавило да су они дужни да држе по други пут испит 

из ЗООЛОГИЈе, то сам уверен да би они који су на првом испиту 
знали з~ 5 сада били задовољни са 3 а они који су слабије знали 
сад саВРll~ен? неби знали ништа. Тако се мељају слике у глави

tl

• 
Заиста КОЈИ Је год држао :испит зна да је и у љеговој глави про
~азила таква панорам~ и после 5-6 предмета постајала је таква 
.ЈаВРЗЛCl2Vlа у глави да Је неко на испиту одговарао да су чувства 

птица у ногама" и подобне бесмислице. " 
КОЛ~IКО је вред:ило то знање за :испит показало се најбоље на 

нама КОЈИ смо одлазили у стране земље ради науке. Сви ми који 
смо тамо одлазили из последњих класа вел. школе знали смо 

толико колико зна један ђак који је свршио тамошњу гимназију 
са средњим успехом. ] а ЗНaJVl ђака из вел. школе из техничког 
Факулт.ета, кога су ?ви професори сматрали да је један од нај
вреДНИЈИХ ђака, па Је отиш~о на страну пошто је СБРШИО з-лу 
~одинувел. ШКО!lе а тамо Је ступио У онај разред где долазе 
l)аци из .гимнаЗИЈе. и готово није смео ни да каже да је слушао 
механику, геодеЗИЈУ и нацрт. геометрију. 

Требало би ми млого да говорим зашто вел. школа није мог
ла Н:1 у колико да поправи недостатке које смо донели из гим
наЗИЈе. УЗРОЦИ су млоги па би требало млого простора да их 
поређам. Толико само по:гврђујем да. вел. школа не само није 
поправљала мане гимнаЗИЈске вел ИХ Је још развила до крајних 
граница. 

Ми нисмо учили ништа да знамо јер нисмо били ни спремље
ни зато. Како су страшно неразвијени ђаци из вел. школе може 
се свако уверити ако само погледа у протоколе народ. библијо-
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теке. Реткост је да ђак узме какву озбиљну или своју стручну 
књигу. Било је професора, који су с вољом предавали своје пред
мете. Они су требали најпре да нас увере да треба да их слушамо, 
затим да нас спреме да их можемо разумети, па тек онда да нам 

предају. А овако они су само лили воду у решето. А било је и 
таквих професора који су просто преводили каквог аутора (обично 
оног кога су сами учили) па још нису хтели ни да кажу ђацима 
кога су преводили - јер онда не би имали шта да предају. Било 
је и таквих који нису ни трпели да ђак има свога мишљења, који 
су јавно говорили да ће на испиту питати неког ђака оно штО 
сами не знају само да га оборе, а другима су стављали највеће 
белешке само зато што су им шпијонили И доносили на друге 
ђаке. У таквим околностима неки су ђаци ишли у школу, запи
сивали шта је професор говорио, преписивали на чисто код куће 
и остављали у архив до испита, а мислили о томе нису ништа. 

То су били "добри ђациli и из њих су нај-више шиљани "преко
li

. 
То су били већином најограниченији људи и доцније најгоре би
рократе. Остало празно време ти су или обијали сокаке и кри
вили вратове под туђим прозорима или су проводили време у 
кавани за картама. Други су мислили да се за испит може нау
чити кад се неиде као и кад се иде у школу (и У томе су имали 
-право), али место да седе код куће па да уче за себе они су 
већином проводили у кавани. Међу њима је било способних, 
који су понешто читали и знали али кужна кафанска атмосфера 
до тога их је окужила да нису били у стању да се ослободе од тог 
живог трулежа. Било је и таквих изузетака који су заиста били 
зрели људи који су се занимали са вољом и свешћу, но таквих 
ја сам знао у сва три факултета за три године само четири. 

Тако се васпитавала једна половина српске омладине за биро
крате, а друга за лоле, скитнице или за гроб. Наши философи 
и техничари нису то још доказали опитом, али наши правници 

то су сјајно доказали. Погледајте на нашег правника после 2-3 
године кад сврши школу. Чиме се он разликује од оног чИНОБ
ника што није свршио права? Баш ничим. Само што вам он 

изгледа заковрченији и углађенији. Осим тога тиме што уме да 
напише пресуду па сељак кад му је прочитају пита: "Шта вели 
бога ти?li, даље тиме што брже l1ванџирају", што се жене бољим 
партијама, И још чиме? Е ако оћете да издајем домаће тајне: 
што чешће лумпују, што вештије играју фарбла и биљара, што 
чешће обијају испод туђих прозора и т. д. И т. д. 

Ј а сам написао ову исповест у намери да покажем суштину 
и начин нашег васпитаваља. Написао сам је као протест у име 

свију оних који су саранили своју здраву памет у герундивусима 
и аблативусима, у риторским фразама и параграфима; који су 
саранили своје поштење и своје здравље у каванама и бурдеЉИl\'ICl 
београдским. А имао сам права на то јер је то исто и мене 
гушило и давило и само ме је срећан случај спасао. 

Оригинал. Историјски архив, бр. 117, Панчево. 

ШТА ТРЕБА ДА РАДИМО? 

1. 

Данашња Кнежевина Србија постала је из београдског паша
лука. Кад "крвца беше из земље проврела" од великих зулума 
турских тада устаде сиротиња раја на оружје и истера из земље 
све дахије, паше и субаше. Народни певац истинито је каракте
рисао узрок српскоме устанку. Српски је устанак најсјаније време 
у српској повесници но не с тога што се у њему родише чушени 

велики јунаци и вође његове, већ с' тога што се у њему јавља као 
борац цео српски народ, који сам извојева себи слободу. Морао 
је бити страшан напор, да се сруши турско господарство. Само 
васколика снага целога народа могла га је прсодолети. 

Пошто се избави сиротиња раја од турског господарства тре
бала је да уреди државу. Али какве је појМОВЕ могла имати јадна 
раја: О личности, О држави, о влади и о односима, што излазе 

из тих појмова. Разуме се никакЈВИХ. Сви су они давали од вај
када цару "арач", спахији "десетак", и једном и другом ишли 
су на кулук и т. д. Нису никад разбирали, (нити су то могли) 
зашто се даје цару арач, зашто се даје десетак и зашто се иде 
на кулук. То је био природан поредак ствари и против тога нико 
се није ни бунио. Бунили су се они с тога, што је арачлија долазио 
у кућу, појео и попио све што је било најбоље, узео три пута 
арача но штlо ije требало, а често обезчастио жену или кћер и 
истукао на мртво име му:ж:а, оца или брата; или што је спахија 
узимао трећину десетине, терао те му је свако вече играло пред 
кућом коло младих девојака и т. д. Ето на те злоупотребе и уста
јали су наши дедови. Они нису мислили да је корени узрок злу 
само начело арача, кулука и десетка т. ј. сва безконтролна, самО
вољна турска управа. Они су мислили да су свему томе злу криви 

Турци што су муамеданци и да само њих треба заменут:и: Србима 
па ће све бити добро. Заиста сва захтевања српског народа у 
почетку војне за ослобођење оводе се на ТО: да српски кнежеви 
скупљају порезу и да суде унутрашње распре. 

Прво устројство српске државе, готово се није нимало разли
ковало од пређашње управе под Турцима, а то је :и: морало бити 
јер они нису имали појма о другој форми управе. А та је управа 
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одговарала сваком патријархалном - необразованом - народу. 
у свакој кући и задрузи српској један је старешина - онај, који 
је годинама најстарији. Тај најстарији опредељује права и дужнос
ти осталим lVlлађим, а млађи морају да слушају, што им се запО
веда. Народ није могао да претстави другу форму управе у држа
ви но што је видео код Турака и таква је форма одговарала 
његовом кућевном устројству. Пре свега мора бити један домаћин 
у кући - кнез, који се истина по кадкад договара с народом али 
само да чује како и он мисли, али је он врховни старешина и сви 
морају слушати, кад он заповеда. Сви чиновници били су слуге 
кнежеве - извршитељи његове воље. То су били пунолетни чла
нови задруге. А народ? Народ бијо је најамни слуга или још 
боље малолетно дете, које је морало слушати свог старијег. Отиш
ли би врло далеко од наше цељи кад би овде излагали прву 
управу у Српској кнежевини. 1\1и ћемо обележ:ити само :љене ка
рактерне црте: стари арач и стари кулук остали су опет; народна 

и кнежева каса били су једно исто; порезу је скупљао окружни 
старешина и давао у касу на Бога и на душу, јер се није знало 
колико има душа у коме крају; судије су судиле по својој паме
ти, а постављани су не по памети, већ по знаменитости своје 
породице и по другим случајностима; ђумруци и скеле давани 
су под закуп и то не јавним путем да би их могао сваки закупити, 
ко за њих више даде, већ испод руке љубимцима, рођацима и 
пријатељима и т. д. И Т. Д. - Једном речи на место турских 

"паша", "ага" и "спахија/( и "кадија" дођоше "кнезови" и "со
ветници/(, али остаде стара неодговорност и самовоља и сва оста

ла наслетства турске администрације. Свакоме је познат тај факт 
да код нас односно има највише богати људи међу потомцима 
старих начелника, капетана и ђумрукџија. А млоги је и слушао 
какве приче иду по народу о тим богатствима. Такве приче нису 
никад без основа, али се најбоље види стање тадашње српске 
владе по непрестаним побунама, које су трајале за сво време пре 
владе кнеза Милоша. Народ је изишао из ужасне борбе с Турци
ма материјално разорен. Куће су биле погореле, њиве и поља 
сатрвени, требало је кућити с почетка, а он није имао ни капи
тала ни знања да поправи своје јадно стање. Оне породице које 
су биле чувене још под Турцима и које су биле вођи у борби за 
ослобођење и које су сада заузеле старешинство у народу, брзо 
се осилише и обогатише и то тим брже и јаче што је народ бивао 
сиромашнији и покорнији. Свуда у свима народима на тај је 
начин постајало наследно племство и што се оно и код нас није 
развило имамо само да благодаримо сили науке 19-га века, која 
је брзо спречила жеље ненаситих великаша. Заиста у прво време 

сам,о су чувени lКољеновићи могли имати највиша звања и они 'су 
свуда гледали да подигну своје рођаке и пријатеље. Тако се об
разовала виша класа у српском народу, која је толико зла нанела 

чак до последњих времена. 

Као што је било у свима државним друштвима, док су још 

на ниском степену образованости, тако је то било и код нас. Сва

ки крај у Србији имао је по неког чувеног кнеза или војводу, 
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или читаву породицу, који су били тамо најсилнији и најбогатији 
и који су могли повући за собом цео тај крај. Великаши ти зах
вативши неку част власти у своје руке тежили су да постану 
самовласни. С друге стране кнез, који се при таком поретку у 
Србији није могао опрети непосредно на народ морао је да тра
жи потпоре у великашима и својим љубимцима. Тако се разде
лише великаши на два логора - на присталице једне династије 
и њихове противнике. Тако су се започеле партајске борбе у 
Србији. Ми не ћемо да се заустављамо на тим борбама. Ниједна 
партаја није претстављала KaWBo начело, већ се свака борила за 
власт. Онај који је сам научио да заповеда по своме ћефу није 
могао да трпи ничије госпотство над собом. Самовоља борила се 
против самовоље. Извесни великаши устајали су против Обрено
вића из истих узрока из којих су Пазван-Оглу, Али-паша и други 
устајали против султана. Великаши нису тежили да ограниче влаСТ 
кнежеву законом - народном вољом, већ да сами постану само
власни. "Устав/( је најбољи доказ томе. У њему Србија доби нео
граничених господара.262 Народ који је све жртвовао да се осло
боди од турских великаша, видео је да му је мало боље. Он је 
желио да промене своје стање на боље, али није знао како ће. 
Он је пристајао уз све частољупце и самовоље и давао им срет
става да изврше своје себичне намере, мењао једне господаре 
и постављао друге, али - поредак се није никако мењао. Госпо

дари су господарили онако како су знали и награђивали народ 
глобом и батинама ... 

Људи који су и хтели радити поштено у то време нису знали 
како ће. Знања је недостајало свима. Нико није знао да је на
родном злу крива система неодговорне управе а не поједине лич

ности. Додир с Европом увеличао је масу знања и повисио степен 
образованости. С увеличавањем образованости почела се мало по 
мало рушити стара система, но :ми ћемо о томе говорити у 
другом чланку. 

п. 

Ми смо напредовали, као што је могао напредовати млад на
род, који се је пробудио из 410-годишњег спавања, па морао да 
тражи и проба док не изиђе на прави пут. Ми смо из Европе 
доносили и науке и различитог шљама, јер нисмо умели разли
ковати једно од другог. 

Први наши учитељи беху из Аустрије. Они дођоше из уре
ђене државе, али много којешта није добро у тој земљи, чију су 
цивилизацију пресађивали код нас. Да неговорим о законима и 
уредбама и о системи бирокрације, коју је осудила сва свесна 
Европа и коју код нас већ више нико небрани, ја ћу да кажем 
у опште од какви је уплива био додир с Европом по наш друш
тве:ни и: државни живот. 

Свуда где се додирао народ патријархалан с народом обра
зованим произлазио је исти процес цивилизовања, као и код нас 

т. ј. најпре се примила форма цивилизације па онда њена суш-
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тина. Таке појаве видесмо најбоље у Русији за времена реформе 
Петра великог. Најпре дођоше европски закони и уредбе, европ
ски обичаји, европски производи па онда европска наука. Тако 
је било и код нас. А тако је и морало бити. Лакше је превести 
закон него га изучити и разумети га. За прво се иште ,само знање 
језика за друго друге многосљожитије науке. Лакше је написати 
устројство своје земље по туђем образцу, него ли изучити потребе 
своје земље и према њима удесити установе као год што је лакше 
примити туђе моде, туђ језик и: т. д. него туђе знање. Какав су 
појам имали први чиновници о законима и државним установама 
најбоље карактерише позната чиновничка изрека, која је прешла У 
народну пословицу: "закон се мора испунити, па макар сви поцр
кали." Свуда је у пређашња времена било примљено за истину 
да је народ ради закона а не закон ради народа па тако је било 
и код нас. Беху код нас и "кврге" и "точак" и друга наследства 
турске самовоље упоредо с цивилизованим законима; беху и без
коначне парнице са свима актима о l1надлежателствима". Али как
ва је да је била та наша прва државна организација опет је то 
знатан корак у напред према ономе стању, кад је сваки судијо 
по својој памети, кад се није знало ни ко пије ни ко плаћа. С 
развитком знања и свести то се све мењало на боље па се мења 
и данас. Бирокрација још није успела ни да пусти корена, да се 
створи једна каста у народу, као што је то н. пр. У Русији, а већ 
се чују протести против ње, па тако је и са свима другим 
стварима, које су код нас бесмислено пресађене. 

Тако је исто било и у нашем друштвеном :животу. У прво вре
ме и сами наши великаши живљаху тако исто као и остали народ 
- просто. Али сад се у једној чести друштва почеше мењати H~
вике и обичаји а с тиме и потребе. Место "опанака" и "паПУЏИЈ
ских ципела", почеше се носити чизме и штифлетне; место сук
нених и чојаних чакшира, панталоне и капути по разним фасо
нима, место дрвених и ћерпичних чатрља почеше се зидати куће, 
а у нове куће дође нов намештај; и т. д. Сваки који је ијоле пос
матрао како се мењао наш друштвени живот приметиће у њему 
огромне разлике. Пре 20 год. по нашим селима она се сматрала 
као велика госпођа у селу, која је имала цицану хаљину, а сада 
се носе и вунене па и свилене. Пређе беше по селима и варошима 
пуно разбоја на коима су се ткали: ћилими, покровци, сукна, 
платно и друге ствари за домаћу потребу, а сад се то све више 
и више замењује "куповнимil ; пређе беше пуно занатлија као: 
"терзија", "мумџијаtl , (свећара сапунџија), l1мутавџијаtl, (што пра
ви покровце и друге ствари од козине), "табака" и других; а сад 
ако се и нађе по који у каквој вароши то је обично обесио ноге 
на ћепенку пред празним дућаном а кад га запиташ: "како бра
те"? t одговара ти класичном реченицом: "рђаве године насташе, 
нема пазара. А зашто то? Зато што њихови еспапи немогу, ни 

по цени, ни по каквоћи да подмире наше потребе, као што могу 
страни фабриканти. А наши људи немају ни знања ни капитала, 
да заI\lIену своје просте алате машинама па да подигну српску 

индустрију, већ или постају земљеделци или што бива већином 
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- записују се у "црну књигу пролетаријата". Пре 2 године 1'0-

вораше ми прота т. ј. У једнојокружној вароши, који је као општи
нар учествовао при разређивању порезе, да из 800 пореских 

глава, скоро 1/4 нису способни да плаћају порезу. 

Тако је исто и по нашим селима. Много пута говорено је с 
жалошћу, како код нас све више нестају "задруге", како ишчеза
вају "мобе" и "позајмице". То су све наше старе установе, кад 
је свака породица била затворена у свом кругу ("задруга"), а све 
биле солидарне међу собом и помаже једна другој у пољским 
радовима ("моба" и I1позајмица"). Господство Турака и потреба 
узајамне заштите и помоћи јако су потпомагали те установе. Али 
када се поче мењати наше друштвено стање изменише се и усло

ви, који одржаваше те наше установе. Прва се је почела рушити 
"задругаlt , јер она беше основана на подчињености свију једноме. 
Сви у "задрузи" слушали су најстаријег у породици, а овај и ако 
се саветовао с њима по кад-кад то је учинио само да чује, штО 
ће и они рећи, а "где ће јаја учити кокош"? Тако је било у свима 
друштвима, где се не признаје начело равноправности већ начело 

старешинства. Сад кад се потребе сваког члана задруге почеше 
увећавати, а приходи не само да се неувећаваше већ се често и 
умањИ'ваше, природно је да се свако поче обзирати само на сво·· 
ју, личну корист. Требало је само да му се учини буди каква 
неправда (или да он уобрази да му је учињена), што је при 
системи туторства старијег врло лако, па је одма викао: "ајде да 
се делимо, нећу ја тебе да трпим, да ти је звезда на челу па 
макар трећег дана леба јеоН • Није било толико свести, да увиди, 
да ће као инокосан још горе проћи но у задрузи. Наше законо
давство употребљавало је људе, које је имало у власти, да одр:жи 
задругу дајући члановима задруге олакшице и у плаћању порезе 
и у давању војника, а тако исто старало се да казни све злоупот

ребе. Али тога није било доста. Законодавство нити је могло да 
даде коме овести, нити да предупреди злоупотребе. Кад се по
чела рушити задруга, неопходно морале су падати и друге две 

установе, јер човек инокосан нити може да иде на мобу, нити 
може да даје позајмицу, већ мора да се брине само о себи. При
родне су последице тако г кућења презадужење имања и продаје 
а затим гра6ежи и паљевине па после "војено стање" и "преки 
судови" што у последње време готово непрестајаше у неким 
ОКРУЗИl\та. 

Ми неговоримо ово да се исплачемо "над старим добрим 
временом" док нам не дођоше те "проклете моде" и т. д. Да 
смо могли до века да живимо у чатрљама пуним дима; да носимо 

опанке и сукнене чакшире - једном речи да смо могли живити 
као што су живели наши дедови, ми би и живели. Тако исто не

мислимо тиме да кривимо владу, што није радила оно што треба 
да раде поједини људи. Влада није позвана ни да фабрицира, 
ни да тргује, ни да ради земљу; једном речи, она није позвана 

непосредно да ствара материјална добра - да непосредно уна

пређава друштво, :нити је то у стању; напредак друштва достиже 
се укупном радњом свију његови чланова. А да људи буду вољни 
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и способни за рад нужна је свест - знаље. Ми смо само хтели 
да обележимо карактерне црте у нашем државно-друштвеном раз

витку. Српски народ ишао је у свом развитку не по правој ли
нији већ по кривој, која шеврда у страну. Али зато ми смо опет 
отишли у напред, и ако са материјалном штетом, јер смо сада 
богатији знањем. Код нас се већ од неколико година јавно иска
зују и претресају наши недостаци и мисли се озбиљно: шта треба 
да раДИL\10. Ми стојимо на оној тачци, на којој је стајао Петар 
велики, кад је реI<:ао: "Шведи ће нас тући донде [ДОК се ненаучимо 
да их побеђавамо." И нас ће давити незнање и неl'.1ање, док се не
научимо да употребљавамо своје силе - док једном не СМИСЛЈ!nНО 
шта треба да радимо. 

Од како су се код на.с почеле да видају наше народне ране 
предлагани су различни лекови, међу којима је било заиста ради
калних. Али као што у сваком народу има шепртља и незналица, 

тако беше и код нас људи који се бојаше СБаког кореног лека 
сваке нове мисли. "Све ће доћи природним током ствари" ... "У 
природи нема скокова" ... "Свако развиће народно треба да је 
постепено и природно" ... "Детету док неПРОХQДИ треба дубац" ... 
и Т. Д. то су фразе, с којима наши "глубокомислени" мислите да 
излече наше народне ране. Подобна "општа места", као што иХ 
назва Лабуле263 "то су истине старе као свет, утрвене, као велики 
друм и само им је та једна мана, што су тако широке да кроз 

њи може све да прође". Заиста таке истине ништа неопредељавају. 
Ми смо показали да је савим природно, што је наш народ оси
ромашио и што су се у следству тога појавили грабежи и паље
вина. Сад следује ли из тога да не треба против тог тражити 
корених лекова већ оставити да лечење дође само собом "при
родним током ствари". Зато треба једаред определити што је то 
природно т. ј. показати опште законе по којима се креће свако 
људско друштво у напред; определити наше садање стање па 

према томе определити какво мора бити код нас природно раз
виће. 

IП. 

ГОТОВО свуда у Европи стоје влада и народ као два противна 
логора. Свуда народ тражи већа права и свуда влада одговара 
"ВИ нисте зрели". Код њих је то природна последица њиховог 

историског развитка. Код њих беше некад сијасет малих кнежића, 
који се отимаше около власти и госпотства и међу собом и с 
владарима; после наступише борбе међу Хришћанима и Муха
меданцима за божи гроб; изгинуше и осиромашише силни кне
жеви, а осилише се попови и краљеви и почеше се клати око 

власти. Сирома народ је само патио за сво то време. С развитком 
знања и свести народи почеше сазнавати шта их боле и одк:уда 
их боле. Научени људи почеше исказивати да они једу народ, 
кој:rЛ\1а је управо ду.ж:ност да га бране и чувају и то сви скупа 
и краљеви и: свештеници и спахије. Ови брзо увидеше општу 
опасност од тога што народи почеше да мисле и учинише савез 
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за одбрану и нападање. Они прогласише: народ је глуп и незрео 
и да су они постављени "божијом милошћi', да управљају њиме. 
И они створише регуларну војску и чиновнике и забранише на
роду да мисли о својим потребама. Нека народ ради и ДИРИНЏИ, 

нека плаћа порез и иде на кулук а остало је наша брига. Народи 
говорише: МИ се трудимо и радимо; ми жртвујемо једну чест 
нашег рада те ранимо вас и дајемо вам сретстава да браните сла
бог од силнијег, да радите за опште добро а ви сте се начинилИ 
неке аганлије па само ћефлеишете и делите ордене и батине. 
Таква j~ борба била а понегде и сад још траје у западној Европи. 
До какви она жалосних последица може доћи показује францус
ка револуција. То је као што рекох код њих природна последица 

пређашњег :живота, па је из тога очевидно зашто они народу не
дозвољавају да мисли о својим потребама. Народи су незрели. 
Но не с тога, што тамошњи грађани неби умели као и зрели 

грађани северне Америке да смисле: да је корисније имати добре 
судове и добре школе - но држати огромне војске рад:;! угње

тавања народа и ради частољубивих намера владара; после да 
је боље правити путове, болнице и друге грађевине на општу 
корист - но трошити милијоне на Дворску свиту, дворске балове, 
краљеве љубазнице и т. Д. И т. д. Незрели су народи с тога, што 
у њима има људи, којих су претци били цареви и краљеви од 
толико стотина година и што ти људи сматрају да је згодније 
бити неограниченим господаром, - или ограниченим само по 
форми - него ли потчинити се "вољи народњој". Незрели су још 
и с тога што у њима има људи, који верују у власт "по божијој 
милости", а још више као племића, свештеника, спахија, чинов
ника, војника и богаташа, који неверују но имају интереса па 
потпомажу и распростиру ту веру у народу. Једном речи незрели 

су ти народи с тога, што међу љима има млого људи, који су 
дочепали у шаке влат и богатство па непушћају, а народи немају 
још снаге да отму. С развитком овести господа све више сазнају 
своје човечанско достојанство па признају и уступају народу све 
више и више његова природна права. У тим држа;вама свршава 

се мирно напредовање народа. Где тога нема мирна борба пре
лази у зверско клање. Тако беше у енгелским француским рево
луцијама: тако видесмо недавно у Енглеској побуну Ираца; тако 
видимо и данас у Шпанији. 

у "природи нема скоковаll веле наши "глубокомислени" и 
упућују нас одма у историју, да се уверимо да ће све доћи при
родним током ствари. Ама шта је то природни ток ствари, то 

нехтедоше никад да помисле наши "глубокомислениll • Народи 
напредују зато што раде, а радња зависи од околности, које су 

опет већином производ пређашње људске радње. Ето то је при
родни ток ствари: да се људи користе у највеn.ој мери капиталом, 

што ИМ је остао од векова од свију људи. И ми ако оћемо да 
напредујемо треба да радимо, и у раду треба да се користимо 
знањем - искуством свију векова па ћемо се развијати без CKO~ 
кова. Ми Rидесмо код других народа, како људи радише кад 

н:емадоше још искуства. Тек кад се створише две класе у народу: 
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владајућа и потчињена, кад прва прибра у руке сву власт, богат
ство и знање; а друга дође до просјачког штапа и поче клати и 
убијати прву половину; тада тек поче ова да се пита шта да се 
ради? Тада почеше давати народима уставе, у којим им признаше 
права човечија; тада почеше да му деле земљу коју су неправедно 
присвоили, да га уче и т. д. Али ми немамо ни најмање нужде 
да идемо тим путем. Код нас :нема фамилија што владају стоти
нама година по божијој милости; код нас нема спахија; нема 
силне регуларне војске; нема богатих капиталиста ни пролетари
јата. Е па је ли то био "природни ток ствари" што се код нас 
радило, кад још немадосмо ЗНСЈња - што се на силу Бога ства
раше две класе - владајућа и потчињена? Што се огромној ве
ћини народа одузе право да мисли и суди о својим насушним 
потребама у општини и држави? Што се на ту половину без 
разбора товарише сви терети државни и што се она једнако одр
жаваше у глупости и незнању, јер јој се једнако поповаше да је 
то тако у реду? Ја мислим да нема никога ко ће казати да је то 
било природно и да треба и даље тако да радимо. 

Наша је држава једна од најмлађих у Европи; ми тек почи
њемо да кућимо кућу, кад су други народи већ велике газде. Да 
постанемо и ми велике газде треба времена, али нама је дужност 
да се постарамо да то време дође што пре. Да то буде што пре, 
треба да ујединимо наше умне и материјалне силе. А где су оне? 
у Турској и Аустрији разбацане и загушене. Да постанемо силни 
и богати треба да прикупимо наше силе, а да можемо прикупити 
наше силе треба да смо силни и богати. То је коловрат - па где 
је ту излазак? Ми смо центрум јужног словенства велимо ми и 
јуж:ни Словени признају да смо ми центрум. Из тога што смо ми 
центрум и ништа више - природно следује да ми можемо само 

да привучемо к себи наше силе. А привући ћемо их, ако будемо 
имали силе у себи самима - ако будемо слободни и срећни код 
своје куће. 

Ми смо почели да живимо у то време кад су у Европи већ 
проглашени велики принципи по којима се креће људско друштво 
у напред. Напредак народа у СВИА1 гранама зависи једино од 
његовог умног развитка, а умни развитак зависи једино од могућ
ности сваког појединог да употребљава свој ум -- од слободе и 
народне самоуправе. Стара Европа прогласила је давно то начело, 
али она има да руши много преграда, пре но што га оствари. С 
почетка је требало доста муке и времена да се истисну из народа 
разне лажи и измишљотине, што су их распрострли владари, 

свештеници и надри књиге, који су имали интереса да се боре 
против нове науке. Сад већ мало ко спори против те истине, али 
још врло млоги себичњаци и шепртље вичу, да је та наука не
практична, јер све руши и преврће на гомилу. То је доиста тако, 
али то доказује управо ТО: да у старој Европи има млого којешта 
да се руши. Но ми немамо шта да рушимо у нашој земљи. На
ши владари поникли су из средине народа по својим личним за

слугама; имена наших свештеника као: попа Луке, проте Матије, 

аџи-Мелентија264 и других стоје у реду наших најбољих војвода и 
јунака; ми смо сви скупа сиротиња раја. Природни поредак зах-
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тева, да се невраn.амо оним путем, којим је ишла стара Европа. 
Педесет година ми смо лутали по мраку, па нисмо могли да на

ђемо правог пута. Сметало нам је мало знање. Ми смо, што но 
веле, често ударали главом о зид, али то није прошло забадава. 
Велика народна скупштина265 изјавила је жеље да српски народ 
оће да иде новим путем - путем који га води срећи и напрет
ку.266 Велика је народна скупштина изрекла у главноме "шта тре

ба да радимо," А оћели се то урадити зависи од образоване кла
се - интелигенције, - којој је српски народ поклонијо своје 
поверење и земаљску управу. И кад неби српски народ изрекао 
те своје жеље - дужност би његове образоване класе била да 
недовлачи више шљама из Европе, да нествара само трошаче и 

бадаваџије: чиновнике - господу, курмахере - брбљаве, песни
ке, фантазије и надрикњиге; већ да доноси истинску науку, да 
ствара људе са знањем и свешћу и да употреби сва сретства да 
се свест и знање распростру што пре у масу народа, па да што 

више расветљујемо нашу дедовину. На то су дата на располО

жење образованој класи сва народна сретства. Сад је куцнуо 
последњи час. Државна зграда (знате која) у којој живимо -
срушиће се над нашим главама. Ко сам себе неспасе тога ће по
крити развалине. А остати на пређашњем путу значило би: ре
шити се на самоубиство. 

С. М. 

Србија, бр. 61, 62 и 64 ОД 13-23. VI 1868. 



НАПIЕ СВЕТО ПРАВО267 

Кнез Михаило лежи у гробу.263 На његово место војени ми
нистар269 прогласи да је будући Кнез Српски малолетни Милан 
Обреновић рођак кнежев, на том основу, што је К. М.270 .желео 
да му то буде наследник. У колико је то истинито ми ћемо ка
зати доцније. Доста је да војени министар прогласи сваког изда
ицом ко се неслаже с' тим мњењем. Данас читамо у новинама 

изјаве са свију страна како српски народ јединодушно жели да 
му Кнез буде Милан Обреновић IV. Ми нећемо ништа да го
воримо о изливима монархичних чувстава којима су више или 
мање напуњене речене изјаве. Ми их сматрамо за чисто злато. 
Ми ћемо само да кажемо неколико речи о томе: да ли ће српски 
народ заиста таким начином залечити рану, коју му је задало 
убиство К. 1\1.? и: да ли је заиста К. М. желијо да му наследник 
буде Милан О.? Прво је свето право сваког човека и сваког Срби
на, да слободно исказује своје уверење. Така слобода може би
ти само од користи - тим пре, што поједина личност нема дру

ге силе да протури своја убеђења до силе саме мИсли - силе 
уверења. 

Ми почињемо с' великом идејом, коју је српски народ оли
цетворијо у почив. Кнезу. Та је идеја: ослобођење и уједињење 
целог српског народа. И пријатељи и непријатељи К. 1\1ихаила и 
они, који су у небо дизали све поступке српске владе и они који 
су млоге из њих порицали, слагали су се у томе: да је К. М. 
бијо заиста носилац те мисије. И ми мислимо да се спомену кне
жевом неможе одати веће поштовање, но ако српски народ про
дужи тврдо тај пут по коме му је бијо вођа К. М. Да се залече 
ране народне треба радити и то радити свесно и енергично. И 
К. М. није се стављао само да се народ наслађава гледајући ње

гово лице већ је радија. Дела К. М. свакоме су позната. За та 
дела уважавао га је сваки свесни патријота. За дела су га ува

жавали и његови непријатељи. Залечити ране српског народа ис

товетно је с' тиме: довршити мисију К. М. По томе прво питање 
требало је да буде да ли дечко од 13 година може наследити 
мисли, вољу и енергију свог претка? Може ли он продужити ње

гову велику задаћу? Па онда би се видело да нас једно име 
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Обреновића, без способности рада неможе спасти. Па онда дру
го питање: може ли регенство - па било 2VIa чије, заменути све
сног и енергичног владара? Ми велимо одсудно: не! Поставити 
регенство, значи оставити Србију у таквом стању, у каквом се 
она налазила одма по убиству К. Михаила. С' једне стране остало 
би широко поље за борбу партија: ко ће бити дејствујућим кне
зом до пунолетства; с' друге стране остала би могућност старим 
и новим претендентима на српски престо да се користе тим смут

њама, да интригирају сваким начином те да достигну своје ча
стољубиве намере. Историја човечанства пуна је таких примера. 
Време регенства то је време избрисано из народњег напредова
ња, ако још није урачуњено у назадак. Треба се само сетити 

"попечитељства" од 1842 год.271 У безплодтим борбама ми би 
провели време у коме нам је скуп сваки тренутак Међу тим на

ши душмани неспавају. Конзервативна Европа решила би источ

но питање без нашег учешћа. Па шта ће бити од наше будућ
ности? Је ли то уважење човеку, који је бијо претстаiВНИК вели

ке идеје слободе целог Српства? 

Но Кнез Михаило разумевао је све незгоде које би происти

цале из регенства. Осим тога њега је руководила велика српска 

мисао, кад је бирао себи наследника. На концу 1866 године учи
њен је уговор међу К. М. и К. Н. У ком се обвезу ју оба кнеза да 
ће заједно радити на делу српског ослобођења.272 у њему се при
знаје владаром "будуће српске државе" К. М. а К. Н. признаје 
се принцем крви и наследником ако онај неби имао законитог 

наследника. О Милану О. ту није било ни спомена. У нашим 
се рукама налази веран препис тог уговора, но ми неналазимо 

за нужно да га саопштавамо, а тражимо да привремена влада, 

којој је по овој прилици суштаствовање тог уговора извесно (на
ма је позитивно извесно да Г. Мариновић273 зна за тај уговор), 
да га она одрекне. Да! уговор тај није покварен још и до данас 

и сигурно ће се наћи или у државним артијама или у артијама 

почив. Кнеза. Народна скупштина, која је једина компетентна да 
бира владара, има право да потражи тај уговор, који служи вер
ним сведоком жеље Кнеза Михаила, да уједини две династије за

служне и уважене у српском народу и тиме да уништи једну од 

главних сметњи за ослобођење и уједињење српства. Ово дело К. 

Михаила нетребају да игнорирају бар они који веле, да су се у 
свему слагали с' политиком К. Михаила, тим пре што је то јед

но од највећих и најкориснијих дела, што их је К. М. урадијо. 
Може бити да ће ко рећи: а зар последњи Обреновић да буде 
сасвим заборављен српским народом? Ми питамо: а зар се у 
реченом уговору неможе ставити на место имена К. М. име К. Н. 

а на место имена овога име Милана О.? 

То је по нашем мњењу једини ПУТ, да се у Србији избегне 
регентово, а тиме све смутње и опасности, које ОД њега грозе, а 

у исто време да српски народ остане веран и великој идеји осло

бођења и жељи К. Михаила. 

ЧЛАНЦИ 

Може бити да ће наш глас прозвучати помимо ушију које 
су још напуњене прокламацијом војеног министра; може бити 
да цензура неће дозволити ни да се печатају у Србији ово неко
лико речи; но ми смо тврдо у\верени да пре но што је народна 

скупштина изабрала владара, да смо имали на то свето право. 

Оригинал. АС, ПО, К-73, бр. 296/а. 
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Љубо[vIИР Каљеви!i (1842-1907) 

МАСКУ ДОЛЕ 

у прашкюј "Политици"274 изишла су З чланка некюг "аустри
ског Србина" под насловом: "Српска омладина, кнез Михаило и 
његова владаll • Ми смо читали доста подобних чланака у "На
претку", и "Видовдануll и "Световиду" и нисмо никад на њи обра
ћали пажњу, па неби ни сада да нису печатани у тако поштова
ном листу као што је "Политика". Па како због тога само могу 
имати неке вредности не само у српском но и у несрпском свету 

то ћемо се потрудити да скинемо маску господину "аустриском 
Србинуll. 

] ош од пређашњих времена имали су обичај неки аустријски 
Срби да нама Шумадинцима предикују своју високу аустријску 
науку (коју су они то поцрпеЛI1 у Кечкемету, Шарош-Патаку и 
другим "горњим местима

ll .. што рекао ]. Илић У свом "Београд
ском огледалу") ;275 али од 1858. године тај је обичај престао.276 

Сад изађе опет тај "аустриски Србин", да нам каже како у нашој 
јадној земљи нико неводи рачуна о "својствима житеља", што про
истичу из "историје, васпитања и земљишта

ll

. Нико - "ни омла
дина ни они људи, које је К. М.277 позвао на владуll то ће рећи 
сва српска интелигенција изузимајући ваљда Илију Гарашанина, 
који је добио искључиви ,латенат од "аустр. Србина". Но ја ћу 
да кажем одма с почетка "аустр< Србину" да је он сасвим непо
знат са стварима у Кнежевини и ако вели да је познат и са во
ђама омладинским и са људима "који су били у положају да 
изуче жеље, наклоност и уверење српског народа". 

Нека прочита "аустрис. Србин" само званичне "Српске Но
вине" за последњи 7-8 година; нека види у њима кнежевске ука
зе, који се тичу грабежа и паљевина у Србији; нека прегледа у 
љима одео о продајама имаља за дуг управи ФонДова;278 нека про
чита у истим новинама "Државопис Србије" државног статистика 
Г. ]акшића,279 који говори о благостању и развитку српског наро
да у кнежевини; нека прочита извештај Д-ра Натошевића28О о 
стаљу наших народних школа и радњу комисије о њиховом пре
устројству281 и напослетку нек прочита чланке у "Србији" за 1868. 
год. гг. Срећковића и )Кујевића о стању и преустројству свију 
наших учевних завода.282 Нека све то прочита "аустр. Србин" па 
онда нека говори о унутрашњим стгварима у Кнежевини Српској. 
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Говорити што а незнати то о чему се говори наз:ивље се I:lарла

танством код свију образованих људи. Тако исто показао је 
"ауетр. Србин" крајње незнање новије историје, кад је ставио у 
један ред К. М. и Илију Гарашанина. Знаш ли "ауетр. 
да су Гарашани били главни радници 1842. год. да се протера 
пок. кнез283 и да су отац и брат данашњег Гарашанина погинули 
у истој радњи? Знаш ли да је Илија Гарашанин био главно лице 
за сво време слабе владе Карађорђевића и да је он био стожер 
6ирокраТИЗ1\Ја од тог времена па тако рећи до јуче? Знаш ли ка
кву је улогу он играо 1858. год.? Кажите нам ви једно његово 
дело, које га ставља као узоритог српског државника и патри
јота упоредо са кнезом Михаилом. Ви велите да је неизвесно за
што је пао. Е па прочитајте писмо кнежево у "Српским новина
ма" којим га је отпусти ј О !284 

До сада смо показали само незнање аустриског Србина, а са
да ћсмо показати његово непоштење. Да, непоштење -- јер све 
што је говорено о омладини у тим чланцима то је опадање. Опа
дање је да се је омладина икада за киме поводила; опадање је 
да се је омладина, као организована целина икада занимала по

литичком радњом; опадање је да у омладини има људи "који ми
сле да се искључиво гонећ:и политичке цељи" народ најбоље уна
пређује; опадање је да су се "млади људи, који ни детињске го
дине нису навршили" икада пачали у решење политичких пита
ња; опадање. је да је икакав члан омладине јавно проповедао ре
публику као држаlВНУ фОРNlУ за српски народ или радио да се 
она оствари; опадање је да се икаква политичка беседа говорила 
на лањској омладинској скупштини и на послетку опадање је да 
је учећа Ge омладина занемарила своје учење. 

Ако оће "аустриски Србин" да остане поштен у очима поште
них људи онда нека изнесе на видик стварне доказе за све оно 

што је изнео за омладину. Нека изложи радњу омладинсf...У и не
ка обеле:ж:и факта, да се она повела за људма, који мисле да 
искључиво политичком радњом унапреде српски народ и да се 

она упустила "непосредно у расправљање политичних питања/; 
нека нам именује те који су завели омладину; нека нам именује 
ту децу, што се занимаше политиком, а тако исто те републи
канце и нека нам покаже њихову радњу; нека нам цитира те бе
седе, ШТО се говорише на лањској скупштини, па ма то било из 
"Видов-дана", "Световида" или "Напредка". НапослетК'у нека 
lIаустр. Србин" добро прогледа "Србију", "Заставуl/, "Вилу" и 
"Матицу"285 ()'д Т()Т д.оба, .од как.о се .оонова "Уједиљена омладина/f, 
а тако исто нек прегледа одељене списе чланова омладинских па 

нека све то сравни по количини и каквоћи с књижевном радњом 

неОl'/Iладинском; даље нека преброји "беседе", "села" и "јавна 
предавања", што све приреди омладина ради народног изображе
ња; нека прегледа радњу разних одбора и друштава за растура
ње кљига корисних по народ;286 па нека из свију тих чињеница из

веде, да омладина није вршила савесно посао коме се наменила 

и најпосле: нека "аустријски Србин" сравни рад учеће се омла
дине од времена како се омладина ујединила с радом пређаш-

ЧЛАНЦИ 

њим И нека нам из тог сравнења докаже да је О:\lшадина зане
марила свој посао. 

Но пре свега: Маску доле, аустриски Србине! Ка:житс нам 
ваше име - па ћемо се после разговарати. 

у Београду, 13. јулија. 

Застава, бр. 68 ОД 21. VI 1868. 

Светозар 1\11аРКОВИD, 
Србин из Пlумадије и члан 

уједињене омладине 



-.-, -

[ДОПИС из ЈАГОДИНЕ] 

Јагодина 22. Авг 1868. год. 

Пре неког времена читасмо у "Србији/{ допис из јагодине, 
где се спомињаше нова ШКјола јагО'ДИiНска и ырорицаше јој се суд
ба цркве параћинске. ј а вам о томе ништа нејављах с' тога, што 
у таким стварима ништа непомажу дописи већ полиција. Заиста 
цигља за школу неваља ништа, јер је готово трећина непечена, 
а креч који се за зидање употребљава припадао је одавна општи
ни и тако је ђубровит и нечист, да га мајстори нехтедоше узети 
за кућу једног приватног грађанина јагодинског. Општина беше 
закључила, још кад је решила да зида школу, да се изаберу тро
ица грађана, који разумеју ствар, који ће надгледати зидање, но 
то претсташници општински неизвршише. Беше још и друге не

уредности још од МијоЉ'ске скупштине,287 с' тога неlf<iолицина од
борника само на жалост врло мали део свесни своје ду.ж:ности 
кад видоше да кметови, као извршијоци воље општ:инске ништа 
не предузиrvrљу да се томе стане на пут, тужише се полицајној вла
сти и зактеваше да се промени и преставништво општинско (од
бор) и кметови, који тако рђаво заступаху општинске интересе. 
Полицајна власт (ваљада по својој дужности?) предаде ту жалбу 
одбору, а одборницима који се жалише неиздаде никаквог реше
ња још ни до данас. Одбор и кметови још и до данас ништа не
урадише да се та ствар извиди. Међу тим се школа зида с' оним 
истим материјалом (незнам само да ли је Јагодински инжинир 
г. Матијашић нашао да је онај материјал добар), општина ће пре·· 
дузимачу г. Светозару Шлосеру исплатити око 3.000 # а сиро
тиња ће продавати лонце, бакраче, тенџере и друго посуђе, 
да се иоплате стари и нови трошкови око зидања и оправљања 

школе ... 
Него да вам кажем још нешто. Док ]агодинци чекаше ре

шење од полицајске власти, дочекаше нешто друго 21. дође пре
дузимач грађевине Светозар Шлосер из Крагујевца с музиком. У 
вече почасти цео персонал општински и неке позн:ате пензијона
ре с' вечером; у по ноћи направише "мачију музику" честитам 
грађанину и одборнику Ј ови Косовцу (да приметим само то да 
је Ј ова Косовац један од оних одборника, што се тужише по'ли-
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цајној власти), али најлеlПше долази најпосле. У јутру рано C~e
тозар Шлосер, "кад му винце уљезе у лице", "а ракија стаде бе
седити" испсова на сред пијаце свима ]агодинцима, који веле да 
је ц:игља непечена; назва ]агодинску општину баю<р?том, ваљада 
нема да му плати за школу па зато вели да матерИЈал неваља и 
т. д. Ето шта дочекаше ]агодинци. Него таки шкандали служе 
на срамоту само ономе који чини и више никоме.3О3 

у подне ја одох из ]агодине, Светозар lUлосер остаде да се 
весели са својом братијом; ]агодинци осташе да гледају како се 
упропашћава њихово имање, а полицајна власт остаде да бди над 
имањем и спокој ством Јагодинаца ... 

с. lИарковиn. 3О4 

Србија, бр. 80 од 31. VIII 1868. 
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32. у ПОБОМЕ САДУ :20. НОI3ЮfБРА 1863. Год. HI. 
---+- -------

ЛИСТ зл I{ЊИЛ{ЕВНОСТ И.3АБАn·У. 

_.-.-._--_ .. --_ ...•. _-_._._-----_._------:-----_--.:-_------_._---
ИЗЛАЗИ: 

десетог, дпадесстог и последњога 

дана СПaIюга :\rессца IШ та,бю\у JI ПО. 

ПРЕТПЛА ТНА ЦЕПА: 

.Шl год. 4. <1>., па по год. 2. Ф. па тги. 
лес. ј .Ф. Рукописи се не Ј3гаћају. 

IIЕВАIЬЕ 1I l\iIIШЉЕlЬЕ. 

(Је,ЏI<1 IШIIОРЮfR. пз паше :rепс Т:ЊIIжевпостп.), 

т 

1. 

Још У најетарија вре}lена iIеениь:е оиатраху :као не:ка 
lшша створеља, ':која ян проеТII ~С:\IРТНП HIICl\10. у- стаљу да. 

разу-ыеяо: IТ?снпцir поваху оде БОГО1ШЈl~. п: ". кра.љеЁп::на; опепа:х:у',' 
зору II слаВУУ1 и еравњпваху њпхову лепоту п 1\1IIЛПП У С ЛОllОТl)3I 

своје драго. ПРОСТII оыртнп слушаху пх II ДIIВЉl,ХУ ЈПl co,y])e~
'lal~ЙXY их Л(lворпп:а:на, ДIIзаху ЈПI :хралове II СПОl\IOIIш~е, а НСС

НIЩП пе13аху плп IIлаIШХУ --- 1(ао олапујп на ружп -- неосврliуhп 
се па потребе оне го:мпло, што тубљашо своје про:но п vвојПО13ац 
чптајУЋII њпхово отворове. III та јо ЊIВIa СТ(lЛО ::на до чијих по
Tpeo;t? - ОНII Tpa~J{axy б о е jI]J Т Н () ст. Таюш РУТПIlОРПП поглод 
на по'СI1ИЩТВО и деошшо заДI)~1\.а() се 130ћIШО~ II' дО даН:lС п ат(о 
.сада lIеС1llIЦIВlа НОДИ~I\.у.\:ра:ШJlJt\. Ј3ера у дуаЛПЗЮl човочије прп
радо, Еоја јо инла опщте раСIIРО~'l'раIЬепа, особито јп П()ТПО:\ШП1.,ла 

(
.., . 

тако· погледо .. ) Р(lЗI3IIТП:О~1 па 1'I~e II lIС(~НПШТВО ШIЈО се :\1ОГ.:1') уз-

ДР~Ћ:атп на 'Г(\ј I3ЩШIlII ,на J\ljy Т;), јо поетаШIЛО људею} JI(..':Ш:-l.ЊС. 

Ја~п со Ћ~РIlТIП\а 11а .поеШIШТВО. ~a Ilt~\~Ш'ЛШl да mщс прпчал ието--

Почетак чланка Светозара Марковипа Певање и МiI1шљење, Матица бр. 32, 
1868. године 



ПЕВАЊЕ И МИШЈЬЕЊЕ 

(Једна Йанора.ма из HaUie лейе 1{ЊU:ЈlсеШ-lOCtUu.ј305 

I. 

Јаш у најстарија времена песнике сматраху каО' нека виша 
стварења, каја ми прасти смртни НИСМО' у стању да разумемО'. 

Песници певаху аде Багавима и краљевима; апеваху зару и сла

ву ја и сравњиваху њихаву леп'Оту и милину с лепатам сваје дра
ге. Прасти смртни слушаху их и дивљаху им се, увеНЧ3Јваху их 

лаварикама, дизаху им храмаве и спаменике, а песници певаху 

или плакаху - каО' славу ји на рул(и - неасврћући се на па
требе ане гамиле, шта губљаше сваје време и свај навац чита
јући њихаве ствараве. Шта је њима стала ма да чијих патреба? 
- Они тражаху бесмртнаст. Такав рутинерни паглед на песни
ШТВО' и песнике задржаО' се већином и да данас и акО' сада пе
сницима недижу храмаве. Вера у дуализам човечије прираде, ка
ја је била апште распрастрањена, осабита је патпамагала таке 
пагледе. С развиткам науке и песништвО' није се магл'О уздржати 

на тај висини, на кају га је паставила људска незнање. Јави се 
критика на песништвО'. Ја немислим да авде причам истарију кри
тике, а није ни патребно. Први наши критичари беху људи васпи
тани у шкали филосафа идеалиста - критици естетичари. Убе
ђени да је сва васијана астварење једне апсалутне идеје, фИЛ'О
сафи идеалисте и у свакај пајединој пајави у живату налажаху 
остварење какве апсалутне идеје. Даследна таме и критици есте
тичари ПОСТalвише "вечите непрамењљиве" закане за све предме
те у којима је по њихнвоме мишљењу остваРИlВ!аiНа апсолутна иде
ја а лепаме, каја је "урађена" човечијем духу. Патчинивши пе
СНИШТВО' вечитим непрамењљивим заканима, каји су суштаства
вали сама у њихавам измајстарисанам мазгу: 'Они су га истина 
скинули с недомашне висине, али су у исто :аремеокавали лепу 

књижевност. Ова је узвишена, а ава је страшна; ова драма не
ма три јединства,306 а авам карактеру требала би ј'Ош ава да се 
придада па да буде трагичан и т. д. И Т. д. При таком "рецеп
турно-апатекарском" критикювању (каО' што га назва тварац ру
ске реалне критике Дабраљубав)307 све је дабра сама акО' су ис

пуњеНiИвечити неПРlOlМеНШJ1iВIИ закони, необэируhи се на живот 
и патребе чавека и његав сувремени развитак А да ли су есте-
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тичарски закони о леПОl\'Iе заиста вечити и неПРОNIСЊЉИЮl? Да 
узмемо овај пример: У Шекспирском "Отелу" прст-ставља се бор
ба страсти, љубави и ревњивости. Отело воли страсно своју ;кену 
а подозрева је да му је неверна. Његов је положај трагичан. Ре в
њивост надвлађује љубав, он убија своју жену и убија себе. I-Ье
гова је смрт трагична. У веку у коме је ж:ивео Отело, када наука 
ј ош не беше кадра да упитоми оне дивље страсти, што их по-

Николај ilлександрович Доброљубов (1836-1861) 
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роди варварство средљег века и кад се на жену сматрало као 

на ствар створену за човеково уживање - у то време положај и 
смрт Отела беху заиста трагичке појаве. А шта би било кад би 
ко у каквом данашњем образованом друштву, где се женскињу 
признаје њено човечанско достојанство и где је ништа неприну
ђава да воли онога кога неволи - шта би било, велим, кад би 
ко то наумио да претстави човека у Отеловом положају? Би ли 
такав човек био трагична особа? Ј а мислим да ће се сваки са 
мном сагласити да би тај човек био прост зликовац кога би се 
сваки образовани човек гнушавао. У средњем веку Отела правда 

његова силна страст, али у XIX веку наука је доказала да сва 
наравствена страна човека зависи сасвим од његовог умног раз

витка и данашњи Отело доказао би само, да га се 'Није дотакла 
сувремена наука. Сувремена наука непризнаје да су извесне стра
сти урођене човеку још од колевке као што су му н. пр. урођене 
црне очи или веЛИiI<И нос; 1'0.1(0 исто не признаје "слободну во
љ у", независну од околности у којима човек живи и васпитава 

се; па с тога непризнаје и сву естетичарску теорију о "трагичном 
lНОАIСНТУ", која је основана на "борби страстиil у човеку или на 
борби "страсти и дужности" и на "кривици" трагичног јунака, 
као створења одареног "слободном вољам". 

Ево још један ПРИNI:ер о "узвишеноме(l. Најучевнији од на
ших критичара естетичара др. А:ндрејевић у својим "Естетичким 
адломцима" наведе за пример узвишеног неколико стихова из 

песме Ј акшићеве: "Невеста Пивљанина Баје": 

"Свијет дршће, васијона цела 

"Па да захте промисао вечна 
"Срушиће је у шаку пепела/{.308 

Узвишено је ту код естетичара величина снаге вечног проми
сла - Бога, која је кадра да сруши целу васијону у "шаку пепе
ла". Реалиста место да тражи у тим реченицама апсолутну идеју 
- узвишеност, просто анализовао би мисли, што су у њима изре
чене. Мисао је: цела васијона дршће од страха, да је Бог не
сруши у шаку пепела. Кад би то казао какав грчки појета о Зевсу 
олимписком, то би сувременом критику био материјал да оцени 
какве су лажне појмове имали стари Грци и о Богу и о васијони. 
А Ј{ад то говори сувремени песник онда или он са својим пој
мовима о Богу и васијони није даље отишао од старих Грка, или 
је то просто "појетска бесмислица". Мисао је апсурдна или упра
во то се може само казати, али не замислити, а овамо естетика 

налази да је то узвишено! Као што смО' показали на та два при
мера, тако стоји с целом науком о лепоме, а то с тога што је 
лажан цео темељ на коме је она подигнута. ТаЈј темељ - то су 
познате метафизичарске "урођене идеје". Естетичари поставља
јући по своме ћефу )>а priari« да су човеку l1урођенеи неке апсо
лутне идеје, које су Бог зна одкуда запале у његову душу, дока
зиваху да је и идеја о апсолутно лепом урођена човеку незави
сно од његове природе и његовог развитка и независно од форме 
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у КОЈОЈ се та идеја појављује. Стојећи на таком лажном о'снову 
они доказиваху да су све лепе вештине постале, што је човек те
жио да оствари идеју о лепоме у идеалу - да допуни природу. 
Ј адни људи! Уображаваше да о'Ни допуљавају природу, а овамо 
сав љихов ра,ц беше тек слабо подраж:авање приро:,ци. Ради дока
за да нанедем само један пример, који спомиље Писарев. "Сваки 
зна, вели Писарев, да је најсавршенија форма појезији драма; та
ко исто сваки зна да се све дрCUVlе па и драме IUекспирове при
ближавају к истинском животу само онда кад се играју на би
НИ; сваки зна да само чувени глумци могу да играју шекспиров

ске улоге као што ваља, т. ј. нужна је цела нова струка вештине, 

нужни су: ум, таленат и образоваље само за то, да се разуму и 
да се коментирају бледе слике с природе."309 Разуме се коме су 
још аукторитети: Ар'ИС'f!Oт:ел, Хегел, К:УЋо Фишер и други мета
физичари тај ће нечувеном продрзљивошћу називати ђенијалне 
створове Шекспирове бледим сликама са природе и проглашава
ти сву естетику празном измишљотином. Но људи науке дока

заше необоривим основама да су метафизичарске теорије о ле
поме празна измишљотина. Човек 'Није кадар да попуљава при
роду нити је икада томе тежио, већ је -- цртао, резао, певао 
- стварао оно на што су га покретали спољни упечатци - што 

га је занимало у животу. Кад су шуме, реке, брда и долине били 
пуни богова и богиља, кад су људи у СЕаком појаву који нису 
умели да објасне природним путем видели вишу силу -- тада су 
постале: "Илијаде", "Одисеје" и подобни производи детиљског 
људског ума. Кад је царовало "право јачег", кад су господа "ри
тери" проводили свој век убијајући друге људе за своју витешку 
славу и за осмејак какве лепе госпе - тада је остала романтичка 
појезија с љеним трубадурима, бардима и другим певцима ритер
ства. Кад су Турци уништили српску државу, тада се почиље 

цео низ јуначких српских песама, који се продужава и до данас. 
А кад се у Шумадији подиже монархична држава тада су се по
челе јављати оде и химне владарима и великашима: на дан ро

ђеља, на К',ш:аlВ :велики празник, на iдочек, н:а 'смрт 'и Т. д. што 
траје и до данас и што пређе није било. Једном речи види се 
очигледно да су људски производи сасвим зависили од околно

сти у којима су саздани. Људи су писали свој живот, своја убе
ђеља и осећања и своје потребе. И не само да се нису вазда обзи
рали на "вечну лепоту" већ су често газили и своје човечанско 
достојанство и своје поштеље само да се улажу каквом крво
жедном ритеру или каквом силном великашу. То је резултат, ко

ји се потврђује свом историјом лепих вештина, а поглавито ле

пом књижевношћу. 
Критичари реалисте непитају никад, да ли је какво дело на

писано по свима вечитим непромељљивим законима о лепоме, 

или да ли је идеји дата естетичка форма, која јој по "рецепту" 
припада. Место свега тога реал:исте просто узимљу садржину 

предмета и љу а:нализују. "Само садржина, вели Чернишевски, 

достојна пажње мислећег човека, кадра је да спасе вештину од 
прекора, као да је она некорисна забава, што она заиста врло 
често и бива. Вештачка форма неће спасти вештачки створ од 

ЧЛАНЦИ 

презреља или осмејка сажаљења, ако он ваЖНОШћу своје мисли 
није кадар да одговори на питаље: је ли било вредно забављати 
се так~им беспослицама? Некорисно нема право на уважеље. 
Човек Је сам себи цел; но дела човекова морају имати цели у 

Николај Гаврилович Чернишевски (1828-1889) 
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његовим потребама, а не у себи самима".31О Из тога се јасно ви
ДИ шта захтева наука од лепе књижевности и од књи:жевника. 

Од I<ЊИЖ.СВНОСТИ се захтева да доноси само оно што је заиста 
корисно друштву: да претреса и ПОДИ)lZС сувремена питаља, да 

претставља истински живот народни са гледишта сувремене нау

ке, једном речи да је по мислима и осећајима својим СУВРСјненз. 
А књилzевник је дужан да разуме живот људски са свима разно
стручним приликама, што их живот ствара; да разуме потребе 
кој е се рађају у животу :и да уме да одговори на питања што :их 
живот задаје сваким тренутком. А то може само човек са сувре

меним образовањем. 

П. 

Наша лепа кљижевност - "тај нежни цветак, који је тек 
почео свој пупољак развијати" и т. д. И т. д. Тако би сигурно 
ваљало започети разговор о нашој књижевности по мишљењу 
каквог нашег естетичара. Но ја признајем да немам ни најмаље 
естетичког осећања, а и немогу никако да гледам тако идилски 
невино на производе српске мисли, зато нека ме извине госпо

да естетичари, што почињем разговор сасвим неукусно. Наша 
сувремена појезија - то је смеса из љубавних изјава, фантастич
них сцена, празних фраза и смешних буд2l.Лаштина. Један опи
сује како се љубијо с драгом; други како се опија па пао на ње
не меке груди; трећи јавља како је Уlпао у собу своје драге па 
није смео "ни дисати" бојао се да је "не отп:ири" у небеса (Мита 
Поповић) ;311 огромна већина тужи и плаче или се бацака и пра
ћака што их драга неволи. Као да мора паметна женска заволети 
првог који јој испева неколико будаластих стихића. Једноме је 
драга "анђелчић враг мали" па само незна од чега је створена "дал' 
од злата или сребра" (Абердар) ;312 другоме је "ђаво гарав:и" (А. 
Груићу),313 а неколицини опет "луче моловано". Код свију је оп
ште то, да сви они сматрају :женско као неко ваздушасто ство
реље, које је само зато створено: да грли и љуби, да пали очи
ма, да има косу меК-ј, авијону или "тавну као ноћ", да носи ви
линско одело (ваљда с дугачким шлепом?) и т. д., И т. д. После 
тога није чудо што наше образоване Српкиње, што 

ницу", "Вилу" и "Матицу", проводе свој век старајући се како ће 
се обући, како ће наместити уста и како ће нас просте смртне 
чарати својим "вилинским погледима". Наши критичари искидаше 
се вичући, што "сестре" Српкиње долазе на "села" и "беседе'l 

као на изложбу да пока}ку своја женска достојанства, а невиде 
да их тако васпитава цео ред наших песника, почињући од Л. 
Костића и М. П. Illапчанина па до Андре Грујића и М. Андри
ћа. Има у нашој књижевности и светлих мисли, али су оне тако 
ПОПЛ3.lвљене мас·ом бесмислица, да готово изчезавају. 

Наши песници живећи у наивном уверењу, да је песник неко 
више створење, које је створено да љуби и страда и да своја стра
дања прича зори, руж:и и славу ју или да их дави - у вину, на

чинише од наших 2-3 )Izурнала неки бесмислени "комплимен-

ЧЛЈ\НЦИ 

Милан Кујунџић Абердар (1842-1893) 
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тирбух", а често и пошту за своје "либсбрифове". Ради примера 
ја ћу начинити један опит пред поштованим читаоцем. у ово 

BlpeMe, I\'ад !Пишем OiВe врсте преда мном лежи "Вила" за 1866 
год. ()Као ми је што немам какву "Даницу".) ја је отварам и 
трюким онако на "срећу јуначку" прву љубавну песму. Налазим: 
"Љубавне песме" Милорада Поповића,з14 

Ево неколико стихова из треће песме: 

А дигне л' се талас 
Намрштен и прек 

Стишаће га 6ујна 
Твој погледић мек 

ј ош кад пустиш гласе 
Нежног грла - чуј! 

Ј1з слаткога санка 
Пренуће славу ј (?). 

Као што види поштовани читалац то је курисање доста 

скромно само што је бесмислено као што показују последња 
два стиха, аљи има у нашој књижевности далекю ИЋтереснијих 
ствари. Но ја немислим да се Bpahal\'I у ту безплодну пустињу 
пуну чкаља и коприва тим пре, што сам убеђен да је читалац 
упропастијо доста красног времена на читање подобних пред
мета (као и сам што сам). 

ј а ћу само показати резултате који се дају извести из целе 

поворке тих песама. Прво се види то, како је већина наших књи
жевника мало позната са ресултатима сувремене науке кад наши 

листови и до сада печат~у такве предмете и тек ове године 
ља се критика брата Каравелова Бугарина,315 која удара на сав 
правац наше појезије. Други је реЗУЛТ::1Т, што се види како је 
лажним естетичарским образовањем искварен наш млађи свет, 
кад код њих све друге потребе човека изчезавају пред једном 
потребом његовог организма - љубављу. Човек са здравим орга
низмом има потребу да љуби тако исто као што има потребу 
да једе и пије, да дише и да мисли. Сасвим је природно да се 
човек радује кад своје потребе намири, а мучи се кад не може 
да их намири. Тако исто природно је да човек има потребу да 
искаже своја осећања другоме човеку. Ама кад писац пише сво
ја осећања и печата их у журналу и казује их целој публици: 
онда треба гледати оће ли та публика имати користи од тог што 
прочита. Публика плаћа за књигу коју чита а и време за које 
се књига чита кошта новаца, па кад у награду за све то добије 
мисли, које су противне и науци и здравој памети онда је то 
писање савршено штетно. Шта се кога тиче, што се песник љу
бијо с драгом или што је пао на њене меке груди или подобне 
сцене? Дю<ле ви забрањујете сасвим певати љубав, рећи ће неки 
господичић песник, коме је глава сасвим напуњена сновима о 
"светој" љубави. Ја ништа незабрањујем. Пре свега прошло је 
време кад су на песника сматрали као на створење одарено бо
жанском силом, који "ствара", све што му дође у угрејану гла
ву. Међу вештаком и научаром сувремена наука неналази ника
кве разлике - они оба ове стварају својим умом мисле, анали
зирају, изучавају факта, разлика је само у предмеТј изучавања. 
један изучава н. пр. састав материје, а други своја осећања. Да
РОВИТИ песник знаће шта да каже о осећању љубави или ма 
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каквом другом, - што ће имати опште вредности, а неће никад 
стварати од љубави болест а од женскиња накараду као наши 
песници. 

IП. 

Ми досад спомиња.смо само нашу "љубавну" појезију. То је 
с то·га што она заузимље ощнос'Но нај,веће Ме/СТО у лепој I\'Њижев~ 
ности и што је њен уплив био до сада најшкодљивији по наше 
образовање.Но лепа кљижевност у прози ,није ДiaлеК1()1 i()rГишла од 
лирике. Истина у послеДlЊе !време лресташ'е 'с фаlНта'стмчким из
МИ:ШЉОТiИнама као што беху "Ноћ lНa Дор,ћолу", "Минехаха", 
"Махараџа", "Чедо ВИЛИlно", "Сужањ" и др.316 :али и д:анас 'ЈедlИ
ни је материјал ,Н;aiШИХ пеюника и 'у новели:к:atо и лирици љу6аЈВ. 
Изузетак чини јаrпа ИгњаrrОlВић у >овојим Пpiичама317 и у рОМйlн[У' 
"Милан Наранџић",31 8 Владан [у' ромэе:у "Стајка"319 и драми што 
сада излази у "Србији": "Народ т1 веЛИК::tши'(.320 Мана је и јед
ном и другом спису, што П~Iса:ц није ДОFОЉНО познат са српским 
живот,ом. Каква :интрига, неколико. сцена ПРИК1р'пљени је',Цно за 
друго, неколикю ОlПиса рујне зоре, Т:31вне н·оћи, "мирисне в:рушке," 
И "китњастог Срема" и новела је готова. И у томе су оне све 
јеДlна као и друга. Има у њима пуно љуб:авних изјаВia 'и уздаха, 
пуно певања, овирања и играља или плача и клетви, али то је 

увек све, тако Н21VIештено да се човек чуди и крсти питајући се: 

како живе ти људи II{'а:д ОIНИ једнако. иду на села и н:асаrборе, 
кукају или плачу, жене се или умиру? Који није сасвим оглупијо 
од РИТОРJ1iСКИХ пrpа!ВИЛiа и бстетичких теоријаl, ~aj ће увидети 'К'а

ква су недоношчад све те наше "новеле", "приче" и 1Јцрте из 
живота" написане по с:счм правилима речених наука: са l1за-
плетом

lI

, с "фабулом", с "моралом" и "тенденцијом". у њима 
нема онога што је главно - нема истинског живота људског. 

Онај, који није живио у свету са затвореним очима; кога је 
БQoлела туђа боља; I<Jora је раlДовала туђа rpаiЩО(,'Т; 1\юга \се 'tицала 
туђа ср,ећа и неорећа; 'Који јое био 'I<Јзща1Р дiCU OIс,ећасве што OIсећ:а 
њег·QoВ брат - ближњи; је:,ц:ЊОМ речи: iправи ПБСНИК, могао је да 
изучи ·Q,вајсложени процес, што га ми зовемо ЉУ1дюким или на
родним животом. Ти даровити људи, образованисувременом 
H:CtYKO.:\1, створиш,е сувремени друштвени роман --епос XIX. ве

I{;CV, као што г:а назваше 'Критич:ари реалњсте. Сувр,е:мени роман 

преставља истински живот људски; ропство и зависност човека 

од овију прилика што му их .оставише прежив,ела 'Колена; ње'Го
ву борбу против свију тих прилика - борбу против политичке и 
друштвене тираније; борбу против незнања и сујеверице: против 
обичаја и етикета и т. д. Сувремени роман са својом дагеротип
ном истинитошћу и дубоком ПСИХОЛОШком анализом живота по
стао је најсигурније средство да се изнесу на видик болести друш
твеног организма, а у исто време и најсилније оружје да се про
пагандишу ноше мисли у масу народа. Друштвени роман саврше

но је непознат нашим песницима. У 1ЈМатици"321 се подиже глас 
како наш народ у Аустрији пропада морално и материјално и 
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друштво објављује награду за књигу у којој би се разјаснили 
узроци тог пропадања; на српској скупштини министар унутраш
њи објављује, како се у Кнежевини руши најјача потпора народ
њег богатства, задруга;322 а државна статистика доказује ладним 
цифрама како се народна имаовина постојано умањава; по но
винама се једнако виче, како се код нас једна.1{О шири луксус, 
довлаче туђе моде и туђи обичаји, који нас разоравају. Све то 
читају наши писачи: "новела

ll

, "причаll и "црта" из народног 
живота, и све то неможе да их побуди да погледе мало другим 
очима на тај .живот !Н:а:роiДНИ, па давИ'де 'КЈа,КО ое iНеигр:асвугде 
коло, незвецкају свугде ђердани и нерумене се свугде образчићи 
у Срба и Српкињица; како има и других брига, много чешћи, 
па с стога и много озбиЉ'нији НО што је брига за драгим или 
драгом. Који је озбиљно проучавао наш породични и друштве
ни живот, тај је тек кадар да види из каквих се мајушних и за
плетених узрока слажу таке крупне појаве као што су опште оси
ромашење и опште морално и материјално пропадање народа. Да 
изнесу на видик тај скривени процес, ту недок.учиву борбу -
најсветији је задатак правог песника. Наш друштвени живот зау
дара трулежом, а наши песници постојано сањају: миришу ружу, 

гледају зору, слушају славу ј а, или туже неком осоБИТОNI тугом, 
тугом ситог човека, коју је истинито окарактерисао брат Кара
велов у "Матици' ;323 а ако се додирну нашег живота, то бирају 
само оно што је "естетичко

ll

, што задовољава "нежни
/

' укус ле
пих сестара кога су они искварили. Браћо песници! разлика је 
међу певањем и мишљењем. 

Имамо још неколико речи да кажемо о нашој преводној 
белетристици. Она савршено одговара ориђиналној, што се објас
њава тиме, што већином преводе они, који пишу ориђинале и по 
томе они бирају преводе према својим погледима на белетристи
ку. Страстне, фантастичне сцене (на пр. "Лука Долчи", "Плива
чи", "Трубадорово 'срце", "Београдске л еПОfГице" , "Мач .и муња" , 
"Потомак канова", "Гусарски краљ", "Тореадор", ,,10 мил. до
лара" и т. д.) ;324 љубавне интриге а често само празни вицеви 
(куда нарочито спадају несносне (?) приповедчице ]окајеве). На
ђе се по која одозго посољена и немачком "пургерском

iJ 

нрав
ственошћу као н. пр. ,,10 милиона", али све оне недају никакве 
ране уму, већ само раздражују нерве и успаљују младу крв. Чо

веку се престављају најфантастичније слике, то што наши есте
тичари зову "стварањем фантазије", (ја то говорим по сопстве
ном опиту, а сваки који се у младости занео читањем подобних 
сценарија може то посведочити) а то није ништа друго већ ком
бинације мозга оних различних упечатака, који су му остали од 
ЧИ11ања тих књиг2.. А најгоре је то, што се млад човек тако на
викне на дражањесвојих живаца подобним "створовима фанта
зије", као пијанац на пијење спиритуозних пића, и то пређе у 
болест. После таког болесног стања нервне системе ништа није 
чудновато што нас наши песници осипљу својим љубавним са
њаријама и што мозак уморен неприродним начином није после 
способан да се напрегне никаквим озбиљним радом. Човеком 
овлада лењост и апатија ... 
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Љубен Каравелов (1835-1879) са српским омлаДИНЦИ1V1а, ~еди У средини. 
Лево је Паја Михаиловип, десно Влада Љотип, иза њих СТОЈе Милош Ђурип 

и Влада Илиn 
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IV. 

Говореhи о нашој лепој књижевности ја сам ГОтово искључи
ВО говорио о оним предметима, што су печатани у нашим листо

вима. Може ли се пребацити страстност, што неспоменух нигде 
и ваљане ствари, што се у њима налазе. На то одговарам ово: 

моја цељ није да расматрам поједине предмете наше литературе, 
већ да определим њен општи правац. Наhи ће се у нашим листо
вима и по која ваљана песма Ј овановиhа, Ј акшиhа и других по
јета (сатира Јова.новиhа заузела би почастио место у ма чијој 
КШИ)l{:евности) и :кюји честит превод: Дикенса, В. Хига, Гогоља и 
др.,325 али ти су дошли савршено случајно, и њих је тако мало, 
да они савршено изчезавају у маси других писаца противног 
правца. Како се код нас маљо гледало на правац литературни нај
очигледнији је доказ што се у "Матици" за ову годину печатала 
упоредо са критиком Каравелова приповетка ,,10 милиона до
лара", која је противна свима мислима Каравеловљеве критике. 

У нашој се књижевности подизаше више пута тужба на на
шу публику, што је немарљива спрам књижевности. "Вила" и 
"Матица" у последње време доносише доста ваљаних озбиљних 
ствари, за које би сваки патриот желео да се што више читају 
у нашем народу. Али да се распростру извесне истине, наши ли
стови дужни су да изоставе све измишљотине, које парализирају 
истине, што их они желе да распростру. Ту неможе никако бити 
изговор: "то је ради забаве". Забава која развраhа ум није за
бава већ деморалисање. Така забава може само сметати распро
стирању истине. То је толико исто, као кад би ко давао коме по
стојано слаткише, штю кваре ж:елуд:ац, да га привикне ј·елу. Ра
зуме се, да ПOI{!варен желудац није кадар после да вари ни здра

ву рану. Забављати ум може само онај предмет, који му даје 
ране за мисли. Здрава забава неразликује се од праве науке. 
Докле наши листови небуду доносили такве забаве, донде ће 
они бити једнако више од штете но од вајде нашем народу. Јер 
донде ће они једнако гајити сентименталне госпођице и све нове 
и нове песнике подобне тима, о којима смо до сада говорили. 
Доказ су томе веhина извештаја наших омладинских дружина, 

наша "села", "беседе", "балови' ( и цео наш живот друштвени. 

у Петрограду 24. септембра. 
с. Марковиh. 

Матица, бр. 32-34 ОД 20. XI, 30. ХI и 10. ХII 1868. 

РАДИ ОПОМЕНЕ326 

Из давних времена, код свију хришћанских народа у турској 
царевини, а особито код јужних Словена, распрострањена је вера 
у неограничену силу, и богатство и издашност "велике Русије". 
С том вером млоги оу у разна времена и у разним приликама до

лазили у Русију тражеhи помоh и заштиту. Л1еђу њима било је 

доста људи који желише да се уче каквој грађанскОј или војеној 
науци а нису за 1'.0 имаш:исретстаiВа код кyhe. Међу тим мно

гима било је и разних беспосличара који су тражили "леба без 
мотике". Из тог је излазило да су често добијали помоh људи 
који су ње сасвим недостојни. То је побудило руску владу да уре
ди практичан начин, како се не би трошило на разне пробиовете 
т. ј. она је уредила да се помоh издаје само онима који ју је 

добио на месту од куда је, или онај који је дошао са зваиичном 
препоруком конзула из тог краја. То је заиста паметан начин. 

Тако би добијали помоh само они који су ње достојни. Тиме би 
се достигла цељ помагања, што би Словени, ради којих се даје 
помоh појединим људима, добили образоване људе. На жалост 
руска влада није нашла за нужно да објави те услове под којима 
се помоh даје (ваљада из Славенофилског предрасутка: да Слове
ни не изгубе веру у свемоћност Русије). С тога и сад као и пређе 
долазе људи разног карактера и занимања и с разним цељима 

без тих услова, што их руска влада захтева. Разуме се таким ни
шта не остаје већ по неколико месеци да цвокоћу од зиме или 
да дувају у песнице ради забаве, да протерају глад док се ко 
не смилује да им да ,сретстава да се јадно :и жалосно довуку 
до куће. Оваки су појави врло чести (ми би могли да покажемо 
на неколико ђака и трговачких момака што су нам сад пред 
очима) и како које године све су чешhе. Успех неколицине охра
бри друге и некако се код нас састави мишљење да овамо тече 
мед и млеко, а не знају да нема ништа од снега и жестока мра

за. С тога сматрамо за своју ду:жност да издамо ову опомену 
свима који су се ;спремили да потрче овамо као гуске у маглу. 

Неће добити ништа само ће ударити главом о зид. Они који 
хоће да се уче ма где, нека израде најпре помоh преко руског 



182 СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ: ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА, I 

конзулата као што напред рекосмо; а он:и који иду овамо да на 
други начин траже леба - нек слободно остану код куће. Ова
мо има више сиротиње но тамо. 

Петроград 20. Новембра 1868. год.327 

Из "Општине". 

Србија. бр. 121, ОД Н. ХII 1868. 

"ВЕЛИКА СРБИЈА"* 

(На;иењено уједињеној срйској Оhtладuнu.) 

I. 

НАРОДНИ ИНТЕРЕСИ И ДИПЛОМАТИ РУТИНЕРИ 

Народни интереси? Шта је то народни интерес? То је ствар 
заиста чудновата и неопредељена. Наполеон шиље неке експеди
ције у Рим и Мехико,329 троши милијоне, стечене народним зно
јем и губи иљаде људи, а еве - вели - за славу и интерес Фран
цуске; Аустрија посла војску у Шлезвиг-Холштајн и заврши Ке
нигрецом33О и то све за народни интерес, сам Султан ево З године 
како руши и пали јадну Кандију,331 па и он вели, да је то у ин
тересу његових хришћанских поданика, који се "по својој глупо
сти Ј,1 туђем наговору" бију против њега. Но да оставимо на 
страну Наполеона, Аустрију и Султана. Сваки зна шта значе њи

хове фразе: "за народни интерес", за народну част и т. д. Да 
узмемо други пример. Ево Деак, Етвеш, Андраши332 и уопште ве
ћина на мађарском сабору искрене су мађарске патриоте. Њихо
ва је цељ, као што је познато, да створе ",велику Унгарску", у ко
јој би био један политички народ333 - мађарски. Они веле да је 
њихова политика народна т. ј. да одговара интересима народа, 

што живи у Угарској. Преставници већине људи, што :живе у 
Угарској, т. ј. преставници немађарских народности веле, да је 
та политика сасвим противна интересима већине. Но да остави
мо то на страну. Деак је Мађар и није ни тражити, да се он 

осврће на интересе других народности. А да ли је она заиста ко
рисна по Мађаре? Шта добијају п. пр. Мађари у Дебрицину или 
у Пешти, што је њихов краљ владар над 15.000.000 подајника? 
Оће ли стога код њих бити мања пореза? Оће ли се ОД њих 
узимати мање регрута? Оће ли јим остајати 'Више сретстава за 
образовање? Оће ли имати више слободе у печатњи и у јав-

Ако и има у сљедећим чланцима назора, с коима се не слаж:еМt,. 
ипак ји саобштавамо, не само по Дуж:ности, јер нисмо цензура мисли, неги 
и због тога, што у њима говори један изврстан члан младога Србства, кои 
пажњу нашу заслужује, а ми ћемо при крају примедбе наше додати, 
нарочито што се тиче кривог по нашем мњенију сваћања рада и правца 
опозиције за време кнеза Михајла. У.328 
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ним зборовима? Уопште - оће ли имати какве олакшице? Дела, 
што су нам пред очима, показују јасно: не само никакве олак
шице већ, напротив, веће терете. Већина народа у Мађарској 
незадовољна је том политиком. Да се они уздрже под уздом, 
нужна је сила. Зато треба војска (Бајст тражи 800.000); треба сил
на администрација (делегација одобрава 550.000 фор. на тајне 
издатке) ;334 а најглавније нетреба дозволити да се сувише сло
бодно изјављују и претресају интереси народни и владина дела. 
(Мађарска влада осуђује Бесермењија, једног од најваљанијих чла·· 
нова мађарске слободњачке партије.) Из тога се види, шта ће 
добити сами Мађари! Даваће више регрута, т. ј. остајаће мање 
руку за рад; плаћаће шпијоне, т. ј. остајаће мање сретстава за 
просвету и квариће се нравственост. А шта ће бити доцније? То је 
лако предвидети. Доцније ће и Немађари и Мађари бити још не
задовољнији, што ће изазвати јача сретства за обуздавање, т. ј. 
више рекрута, !Више порезе, несноснију а:дминистрацију и мање 
слободе и т. Д. до катастрофе. А приовем том Деак, Етвеш, Ан
драши и сва кумпанија, истинити су Мађари и искрени патријоти. 
Па одкуда то долази да они, као патриоти мађарски, воде поли
тику која је противна интересима мађарским? То је доста дугачка 
историја, но ми ћемо је испричати у неколико речи. 

Није било давно, кад се човек у држави није рачунао ни за 
грош, већ је C:BIa држав:а - краљ (l'Etat c'est moi Луја XIV).335 На
род се у то време сматрао, тако рећи, као сопственост владара, 
јер овај је владао "по милости божијој". Све, што је увеличавало 
слаЈВУ и могућство КР\а!Љ'а-др:яmве, и кot,Ц овоје куће и на страни, 
то се рачунало за интерес државни, а за народ није нико ни во
дио бригу. Силна војска и силна администрација давала је краљу 
могућност да располаже народним сретствима, да издржава сјајни 
и раскошни двор, да бљешти на страни и да има уплива ,на светску 

политику. Ето одкуда је силна војска и силна администрација пос
тала мерило "држаЈВИlне" величине. Н,о да се издржава силна 
војска, треба имати много људи, који би давали живи и мртви 
материјал (рекруте и новац) за њено издржавање. Отуда је број 
"државиних" подајника постао мерило за величину државе. Од 
тога доба у Европи се доста изменило. Народи почињу да сазна
ју, да њихови интереси и интереси државини нису вазда једни 
исти. То сазнање народа и у сљетству тога његово незадовољство 
беху опасни за владарско право "по божијој милости" и за све 
више класе народа, чији интереси беху историјском судбом све
зани за :интересе владара. То би повод, те та господа изнесоше 

разне лажне проповеди: да СЕИ људи у држави - т. ј. цео народ 

- морају имати осим својих приватних интереса и "више државне 
интересе", да се лични интереси морају жртвовати за љубав опш

тих и Т. д. Кад се те фразе преведу на наш прости језик, излази 
н. пр. овако: ви народи аустријски, имате интерес да :живите и 

радите мирно сваки код своје куће; да од онога, што зараДите, 

дајете ради заштите сваког појединог онолико колико је неопход
но, а све остало да употребљавате на подмирење својих потреба: 
на своје образовање, путни саобраћај, уживање и т. д. Али Аус-
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трија има да постизава "више државне интересе" (разуме се про
поведи не говоре какве, али ми ћемо да кажемо), да издржава 
сјајан двор; да је у сваку чорбу мирођија, т. ј. да се плете у сваки 
европски догађај, јер је Т3јка мода у Европи (и државе имају 
моду као и људи), да издржава велику војску; да плаћа чиновни
ке, који над народом надзира:вају, да плаћа шпијоне и Т. д., И Т. д. 
Ето зато морају народи аустријски да жртвују своје личне инте
ресе општим интересима и да плаћају крвљу и знојем државине 

ћефове. Ми смо у том примеру показали рутинерну политику 
у најгрубљој форми, где се она јавља као производ навике: жи
вети на туђ рачун као производ непоштене себичности. Но има 
доста примера, где се рутинерна политика јавља чисто као произ

вод неразумевања народних интереса. Таква је политика данашње 

већине на мађарском сабору. Деак је мађарски патриот. Он би 
хтео да мађарски народ буде слободан и напредан у свему, али 
у исто време држи се рутине да је за срећу народа нужна спољаш
ња :сјајност: хтео би некако, да је то све мађарока краљевина од 
Карпата до Јадранског мора, каю Ш1Ю је било у негдашње "слав
но" доба, хтео би, да Мађарска има силну во}ску, да се меша у 
еВРОiПС'К'а дела. У Европи ти ,се нароiДИ сматрају за срећне који 
играју IВИДНУ уЛiогу, ма та улога и била чисто спољашња (као 
актера на сцени). Таки ДРЖа'ВiНици не увиђају, да се TaiКa спо
љашња сјајност може купити само умним и материјалним си
ромаштвог свог народа. 

Све, што смо досада говорили о рутинерној политици, имали 
смо цељ да докажемо, да су се стари предрасудци и навика да се 

њима подржава толико укоренили у погледима европских држав·· 

ника, да и људи, који су заиста ради добру, свом народу често 
раде саовим против његових интереса чисто из незнања - из 

рутине. Но говорећи о поштеној и непоштеној рутинерној поли
тици, ми некако изабрасмо примере, I<:оји се нас непосредно 
тичу па се заговорисмо, те још досада не определисмо: шта ми 

разумемо под "народним интересом". Ми не умемо наћи боље 
определење томе појму, но што га је дао наш честити Влада ЈО
вановић у свом l1Србенди и Готовану", а то је: "да буде свима 
и свакоме добро" .336 Неки наши књижевници шарлатани проту
мачите одма да то значи: ако сваки има довољно да једе и пије 
као и остала стока, онда ће свакоме бити добро.337 С таквим муд
рацима није вредно ни разговарати. Ми споменусмо то тумачење 

само због његове необичне глупости, а сад да објаснимо шта зна
чи горња реченица. Човек има потребу да једе и пије, да мисли 
и т. Д. То су све потребе, које су овезане са његовом личном 
природом. Но, осим тога, човек живи у друштву и своје потребе 
он намирује само у друштву; из тога сљедује, да само при извест

ном устројству друштвеном он може да н аlvlИ ру је све своје пот
ребе. Узмимо ради примера да нашем сељаку узму толико порезе, 

да њему не остане новаца НИ да купи себи гуњче, ни да купи 
у кућу рибе и зејтина да прослави св. Николу и т. д. Онда аба
ђија и бакалин неће имати коме да продаду свој еспап и они 
немају не само да плате порезу но, може бити, ни да једу. Отуд 
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одма сљедује да су и сељак и абађија и бакалин управо заинте
ресирани разрезивањем порезе. Из тих друштвених одношаја и 
рађа се цео низ потреба човека као грађанина у држави, члана 
у општини И породици. Кад сваки подмири све те потребе, онда 
ће и бити свакоме и свима добро. Из тога сљедује да цељ народне 
политике мора бити управљена на то, да се државна зграда тако 
устроји, да по могућству сваки члан подмирује све своје потребе: 
да лични интереси буду саставни део државиних интереса. Све, што 
води увеличавању народне слободе, увеличавању његове умне и 
материјалне снаге, доприноси томе, и то је - мерило за оцену 

врлине спољашње и унутрашње државне политике. Ми смо смат

рали за нужно да то јасно и опредељено искажемо, како би се 
лакше увидело: шта није народна политика, а сад да пређемо на 
политику "велике Србијеll , што је цељ нашег чланка. 

п. 

ВЕЛИКО-СРПСКА ПОЛИТИКА И БИВША 

ОПОЗИЦИЈА 

(ЈУ10ТО: Што је право и богу је драгО. 
Нар. посл.) 

у 85. бр. "Заставе" било је напечатано писмо, као одговор 
чешкој "Кореспонденцијиlt и "Застави", 338 за које уредништво 
"Заставиноl/ рече, да је "достављено из добро извештених кру
говаи • У том писму говори се да намесници у Србији, "по прог
раму кнеза Михаила, хоће велику и јаку Србију/[. Даље "да Србија 
има своју народну, посве самосталну, политикуlt... и да "кнез 
Михаило није се дао од свог добро прорачуњеног правца отргну-· 
ти ни ратом црногорским, ни бомбардањем Београда,339 ни лањ
ским бугарским четама; шта више, лане је строго поступијо с' 
неколицином угрејаних Бугара". После се објашњава шта значи 
половина цељи, т. ј. јака Србија: "Кнез Михаило хтео је, да Ср
бија буде јака не само у војеном но и у политичком И моралном 
погледу, разумевајући добро, да само с' народом, чврсто органи

зираним и оданим влади, ова се сме упустити у предузимање 

виших ствариl/. Кад се ово ка:ж:е на просто, значи: кнез Михаило 

хтео је да има велику војску и сву управу земаљску у својој руци 

(централизовану администрацију), да би могао располагати свим 
народним сретствима, док он не нађе да је дошла згодна минута, 

а и до тог времена, да би се могао спремати за ту минуту. Друга 
половина, т. ј. "велика Србија/( нс; објашњава се - та то зна 
свако дете у Србији. То значи осветити Косово, - повратити 

дедовину цара Душана. Ми немамо још довољно фактова да 
судимо, да ли ће намесници усвојити у свему политику "велике 
и јаке Србије", али сва дела пређашње владе говоре јасно, да је 

кнез Михаило имао ту цељ и у похвалу његову може се рећи, 
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да је ишао к' њој крајње доследно и логично. "Застава" напечата 
овај чланак и ништа не примети на основна начела -политике нове 

српске владе. С' тога имамо право да мислимо да се она слаже с' 
њом у начелима. Но чудимо се посље тога "Застави

ll 

што она 
у истом броју напечата чланак, такође без примјетбе, у коме се 
пребацује српској влади, што се она држи у пријатељству с' аус
тријском и угарском владом. 34О Досљедност - то је врлина оваке 
политике. А пријатељство с' аустријском и угарском владом, док 
се не испуни известна част програма "велике Србије

ll

, регентству 
је неопходно нужно. Ко то не разуме тајне треба да говори о 
политици. Тако је исто логична посљедица те политике - што се 

Србија није умешала у рат црногорско-турски; што је отрпела 

бомбардање Београда; што се није умешала 1866. год. у бугарски 
устанак. Онај, ко признаје основно начело "јаку и велику Србију", 
тај нема никако права да напада на оно што истиче из тог начела. 

Сваки, који је разумео добро програму покојнога кнеза и зна 
данашње стаље Србије, знаће да Србија још до сада није спрем
на да је изврши. Ако се може чему замерити пређашњој српској 
влади, то се мо:же само основном начелу. 

Сваки, који чита политичне новине, зна шта значи "право 

народности". С тога ћемо само у кратко да кажемо њеГQlВО зна

чење. То значи, да људи, што говоре једним језиком, имају једне 
навике и обичаје и т. Д., једном речи - имају опште потребе; 
имају право да уједине своје материјалне и умне силе ради дос
ти:жења заједничких цељи, т. ј. имају право да образују једно 
политичко цело - једну државу. Но нису сви народи били тако 
срећни по свом историјском животу, да се налазе у једној држави. 
Неки су отишли у наслетство или у мираз разних личности (као 
што су н. пр. наши краљеви добијали у мираз земље од Грка 
и Маџара) и постали су династичка сопственост; а други су силом 

или другим сретством покорени другим јачим народом и постали 
су историјска сопственост (као наш народ под Турцима). Тако су 
се образовала назови-права: "историјско право" и "династичко 
правоll , која су сродна међу собом и стоје сасвим насупрот "праву 
:народности", које ле.жи на основу: "да буде свима и свакоме 
добро". Кад се јавила тежња народа, да се уједине по народ·
НОСТИl'iICt. l\'Iорали су се јавити разни правци, којима се хтело доћи 
до тих цељи. Људи, слободни од свију предрасудака, нису се ни 

нашто оснивали, до само на народне интересе и народну вољу. 

По томе, они нису обраћали пажњу ни на каква династичка и 

историјска права. Други, напротив,· или - што су имали интереса, 
или - што се нису могли да отресу од предрасудака и рутине, 

радили су да остваре народне интересе а у исто време _. да не 
увреде историчка и династичка права. Оснивајући се на тим раз
ним начелима, и државници, који су радили и раде на уједиња
вању народа, деле се на два главна логора: једни - који воде 
политику ослобођавајућу и уједињавајућу, а други, који воде по

литику освајајућу. Разуме се да у практици не може бити таког 
јасног раздела на те две гомиле. Често те две политике иду до-
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некле заједно, но свакојако је разлика међу њима врло велика 
и примеhује се на први поглед. Најбоље се виде та обадва правца 
при уједињавању Италије. Тамо су били људи два главна правца: 
легитимисте, којима је глава бијо Кавур, и народњаци (или као 
што јих легитимисте називљу: револуцијонари), којима су погла
вите вође били: Мацини и Гарибалди. Кавур беше пијемонтски 
министар, дакле - човек који се, по својима убеђењима и по сво
ме положају, морао чувати да нестане у ред људи који не 
признају ни историчка ни династичка права, у исто време - као 
добар Пијемонтезац он је желијо да се увелича број подајника 

његовог краља а то се могло задобити само ако се заузме "туђе
lt 

земљиште. У тој цељи он је морао потегнути "стару кебу" ев
ропске дипломације: "европску равнотежуli и "заокругљавање гра
ницаli . У интересу европске равнотеже Аустрија треба да изгуби 
свој уплив у Италији, т. ј. треба да јој се одузме Ломбардија; 
а у интересу заокругљења граница Пијемонта, треба овоме да се 
присаједини Ломбардија. То су били легитимни разлози, с' којима 
су Наполеон и Кавур изишли пред Европу да оправдају војну с' 
Аустријом.341 Народњаци нису имали нужде да се позивљу на 
европску равнотежу ни на заокругљавање граница. Њихова је 

основа била: право народности, а њихова цељ - јединство Ита
лије. Док се војна водила у Ломбардији, они подигоше буну у 
Тошкани, Парми, Пијаченци и Модени; истераше све мале хер
цоге и херцогиње и прогласише јединство Италије под круном 
Виктора Емануила. Видело се, да ни Наполеон ни Кавур нису 
рачунали на таки обрт догађаја. Кавур, као добар подајник свог 
краља, желијо је да се и те земље присаједине Пијемонту, али 
његовом савезнику то није ишло никако у рачун. Да је Кавур 
могао да се ослони на начела народњака, он неби имао нужде да 
се осврће на Наполеона. Револуцијонарна Италија била би сил
нија од легитимне Француске тако исто као што је негда рево
луцијонарна Француска била јача но сва легитимна Европа. Али 
за легитимца Кавура било је опасно да се здружи с' револуцијо
нарима (и, међу нама буди речено, његовом страху било је доста 
основа), с' тога је морао да се служи другим сретствима. Како 
је Кавур давао оставку, да "дирнеlt Наполеона, како се опет вра
тијо у министарство, како су се напосљетку сагласили да се покупе 

гласови од целог народа, како је Италија платила Ницом и Саво
јом за освајачку политику свог министраЗ42 - то су све познати 
догађаји. "Ко с' великом господом тикве сеје о главу му се лу

пају", вели српска пословица. Та се пословица примењује свуда 

где је слабији принуђен да се дружи са силнијим. Освајачка поли

тика кавуровске Италије морала је да се ослања на силног савез

ника који је посље кројио капу како је знао. Посље присаједињења 

херцогства Тоскане, Парме и др. Наполеон је тражијо да му се 

уступи и остров Сардинија (Ница и Савоја биле су плата само 
за Ломбардију). Све копрцање Кавурово не би спасло Италију да 
не изгуби Сардинију, да ту није био умешан интерес енглески. 
Заузимањем Сардиније Француска би се јако осилила на мору, 

а тоЕнглеској није ишло у рачун и она протестова одма, чим 
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се почело поговарати о уступци Сардиније. Наполеон је морао 
уступити. - Међутим народњаци продужише народно дело -
уједињење Италије, досљедно својим начелима. Они подигоше 
буну у краљевству "неаПОЉСкомli и истераше "законитог" краља. 
Присаједињење Неапоља к' уједињеној Италији било је учињено 
са свим без учешћа талијанске владе. Она се је умешала, пошто 
је ствар била већ свршена. Од тог доба народњаци и легитимци 
раздвајају се сасвим. Разуме се да је већина вазда на страни 
рутине, дакле - на страни легитимаца, који и осташе на влади 

и од тог доба. Влада италијанска остаде верна начелима кавурове 
политике, да се чува револуцијонарне ослобађајуће политике. Ре
зултати легитимне политике ово су: Аспромонте и Ментана; тра

жење савезника на страни, понижење пред Француском, францус

ки гарнизон у Риму, пораз код Кустоце и Лисе;343 постојане раз
бојничке чете у јужној Италији (које се организују у Риму); 
сложна и сплетена администрација, велика војска, банкротска фи
нансија и несносне порезе. Да не пОмисли ко да ми држимо да 
политика легитимаца води увек тако рђавим резултатима, као 

што се види у Италији. Уједињење Германије иде такође леги
тимним путем. Разлика која се примеhава у резултатима зависи 
од разлике унутрашње силе Прусије и Пијемонта и од разлике 

њиховог спољашњег положаја; ни једну ни другу разлику нетреба 
никада губити из вида. 

l\1и смо се задржали дуго на овом примеру из талијанске ис
торије, што смо хтели да тачно определимо разлику међу поли
тиком народњака и легитимаца. У исто време било нам је нужно 

да определимо знаке, по којима се може познати сваки од та два 
политичка правца кад се појављује одељен од другог. У политици 
народњака цељ су једино народни интереси, а династије су само 
сретство за цељ; у легитимаца су интереси и народни и династич

ки и посљедњи преоблађују; народњацима је главно сретство 

народни устанак; легитимци избегавају народни устанак у колико 
год могу, с' тога, где могу, старају се да помогну пријатељством 
стране државе. Из ове разлике у унутрашњој управи, народња

цима је нужно да је што већма расширена самостална радња 
сваког појединог члана државе - нужна им је слобода и само
управа (децентрализација). Легитимцима је нужно, да се, по мо
гућности, радње свију појединих потчињавају врховној вољи 
власти; нужна је неслобода и диктатура (или у мањем степену, 

централизација). Ко је добро разумео наше политичко гледиш
те, лако ће разумети и великю-српоку политику 'бивше српске 
владе. 

Кнез Михаило, и као Србин и као глава своје династије, мо
рао је тежити да увелича земљиште Србије. С' друге стране, и по 
свом положају и по својим убеђењима, био је легитимиста и 
морао је и формално и у самој ствари уважавати историјска и ди
настичка права других држаша и владара. Тиме се само може 

објаснити тежња кнеза Михаила да задобије неограничену власт 
у Србији, која је изазвала силну борбу опозиције.344 Само што 
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опозиција није никад изрекла прави узрок тој тежњи. ~Ha је го
ворила да кнеза Михајила варају они што га окружу)у, да ОНИ 
имају у виду своје личне цељи и т. д. Детињасто је мислити, да 
кнез Михајило није разумевао систему, коју је C~M устроји? Ра
зуме се да је било појединих злоупотребљења, КОЈа припадаЈУ по
јединим лицима, али то се дешава и У државама, гд~ су изврш~
тељи много развитији но што су код нас. Кнез МИХа]ИЛО. имао Је 
да се бори са силом Турске царевине и са суревновањем Црне Го
ре и Бугарске. Особито је за кнеза Михајила било опасно сурев
новање Црне-Горе, јер је династија Петровића била, особито o~ 
времена кнеза Данила, јако популарна код свију Срб~ у TYPCK~J. 
С' тога је он морао да ступа корак по корак и гледао Је да увреоа 
згодну прилику - не да подигне револуцију У Турској, као што 
је то хтела опозиција, већ да увећа своје силе по могућству без 
боја. (Као што је задобијо градове и као што се поговарало да 
је тражијо Босну и Херцеговину на вазалним. правиr:-rа). С. тога 
је морао да се држи У пријатељству с' АУСТРИЈОМ, КОЈа МУ Је по
магала у питању о градовима (разуме се из својих рачуна: да 
удаљи по могућности решење источног питања). Тиме се об]аШ
њава што је кнез Михајило отрпео бомбардање Београда и штО 
није ПОI\'IOгао Црногорцима. Бојена снага Србије није. још била 
тако велика, да би могла парал:изирати популарност Црне-Горе, 
која је стечена вековима. Но особито се све сумње уклаЊGlју из
мирењем Србије с' Црном Гором, 1866. год. (разуме се K~Д онога: 
коме је позната форма тог измирења) и меном У СПОЉНОЈ СрПСКОЈ 
политици, која се почиње мало посље тог времена. 

Ми смо описали беспристрастно велико-српСКу политику по
којнога I<iнеза И, \искрено да кажемо, ми не можемо НИКaI<:О да 
нађемо разлога за 'Нападања опозиције на поједине појаве те 
политике. Тако н. пр. покојноме кнезу нужна је била диктатура 
просто за то да би могао располагати свим народним срстствима 
за остварење "велике Србије". Опозиција је викала да кнез угње
тава народ, као да би кнез смео У исто време устројавати народну 
војску и давати народу оружје у руке кад би он ишао на угње
тавање народа. Разуме се, кад је опозиција почела своју безраз
ложну борбу, онда је и !Влада морала предузети строге мере да 
стане томе на пут. Опозиција није :никад спорила против тога, 
да изабрани владар кнежевине Србије буде и владар будуће срп·· 
екс државе и, шта више, сматрала је (као што се исказала при
ликом убијства кнеза Михајила) да су Обреновићи једина ди
настија, под којом српски народ може доћи до свог јединства. 
Посље тога признања опозицији није ништа остајало но - или да 
ћути или да ради као што су радили народњаци у Италији ... 
Али, где је код нас италијанско образовање? италијанско богат
ство? Напоследку, где је код нас Гарибалди? Да богме, да свега 
тога код нас нема. Али при свем том бесмислено је било нагонити 
кнеза Михајила на војну кад он за њу, као легитимиста, није био 
готов, а још бесмисленије захтевати од њега да буде револуци-

јонар. 
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IП. 

МАI-ЬИНА и БЕЋИНА 

(Како сејеш онако пет и жњети: 

Нар. посл.) 

Огромна већина наших либералаца узноси до небеса нашу на
родну свест и његову политичну зрелост и они су готови да 

потегну целу гомилу општих истина и разних анекдота из народ

них. песама и пословица да докажу та његова својства. (То је по 
СВОЈ ПЈ?илицr:r и био узрок, што су либералци израдили закон, по 
коме Је СВОЈ образоваНОј класи нашег народа одузето право да 
долази на скупштину.)345 Ми не само да не делимо то мишљење 
:rаших либералаца, но држимо сасвим напротив, да је наш народ 
Јако несвестан и политички незрео. "Високоучени аристократ" -
ускли~нуће неки наш либералац, кад прочита горње врсте; "из
даица - рећи ће неки патријот, без чеТiВрт:е даске у глави; а 
понеки надри-политик, београдски чаршилија, окресаће просто 
по матери па ће бацити новине и неће их ни дочитати. Где се 
народна овест ни литературом ни друштвеним животом не само 

не негује већ се још распростиру лажни појмови у основним поли
тичким питањима, ту не може бити ни свести ни политичне зре
лости. Шта знамо да радимо, кад не може да нам изађе из главе 
та проста истина, да не може никако РОДИТИ пшеница на том 

месту, где се сеје и негује коров. Да наведем један пример (ја 
волим да говорим у примерима) у коме се показује докле се 
простире политичкамудрост једног представника масе народа. 

1865. год. слуш~о calVI у једној од наших окружних вароши346 раз
говор међу ДВОЈИЦОМ блиски сродника, једним депутатом, што се 
?премаше да полази на велику-госпођинску скупштину и другим 
Једним образованим човеком. Депутат беше поштен и разборит 
човек, свршио 6 р. гимназије и путовао је доста по свету (био је 
богат свињарски трговац). Онај други беше ЧИНОвник у оставци 
и без пензије т.ј. без коре леба. "Предлож:и, богати, одговорност 
министара, кад будеI? tI~ скупштини" рече чиновник депутату. "А 
коме ће да OД~OBapaJ~ ? - запита депутат. "У скупштини су сви 
сељаци као и Ја (он Је имао обичај да се називљс сељаком), па 
нам м~(нистар може давати рачун какав оће - нико му неувати 
рачуна . "А зар неби могли доћи на скупштину људи који умеду 
уватити рачуна"? - рећи ће чиновник. "А ко ће доћиlf ? - од
говори депутат, "ваљда ЧИНОiВник? Чиновник зависи са свим од 
министра и оће л' неће л' мора говорити у атар министру". Ту 
се разговор прекиде и доцније дознадох да тај депутат није ни 
спомињао на скупштини министарску одговорност. Дотле се прос

тире свест човека за кога се неможе рећи да има много равних 
у ОКУЛШТИНИ. Разум проста човека неможе да обувати цео др
жавни склоп и да увиди да се реформа у поједином делу неможе 
остварити без реформе у свим деловима. Зато треба имати далеко 
шири поглед, који се добија образовањем или у школи или у 
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друштву у коме је грађански живот разтвит као н. пр. у Швајцар
ској и Сев. Америци. Образовани човек дошао би до сасвим дpy~ 
гих резултата. Он би нашао да треба сасвим изменити поло~аЈ 
чиновника, како би они могли бити независни преставници СВОЈИХ 

грађанских интереса. -
Огромна већина људи скоро у сваком народу живи с истим 

појмовима, што их је наследила од очева и дедова и с' врло 
малом изменом предаје исте појМОlВе свом потомству. У Францус
кој после крваве револуције Наполеон се позва на општи народни 
глас, да му се да неограничена власт и огромна већина даде му 
је. 347 Не гледајући на толику интелигенцију у Француској, на то
лики број књига и новина што проповедаше мисли сасвим против
не Наполеоновој диктатури - овај одржа мегдан. Па нека се 
запита искрено бивша опозиција, да се је кнез Михаило позвао 
на опште гласање народа, да му даду неограничену власт колико 
би било који неби казали: "па какав ми је тај глава у кући, кс:д 
нема власти да заповеда своим млађима"? Већина народа сазнаЈе 
своје потребе, осећа што га тишти, али само мањина уме да 
нађе начин како да се помогне. Ево село што га топи Морава. 
Сељаци ће BalYI казати у које доба долази вода и докле долази и 
приближно колико штете почини, али неће умети да каже како 
да се заштити од поплаве. Зато је нуждан нарочити вештак. Нека 
нико немисли да ми оћемо тиме да кажемо народ је несвестан, 
зато га треба у свему "руководити". И ми смо убеђени да што 
људи потпуније суделују у "ковању своје среће" да је тим веро
ватније да ћеона бити ваљаније сакована. Али у исто време оћемо 
да кажемо и ово: наш народ тек што је изишао испод најгрубљег 
насиља, што га је давала душманска рука, он није ни једну ми
нуту живео слободним грађанским животом да би могао на прак
тиц:и изучити како да осигура свој сопствени интерес; већина на
рода мора да ради за "насушни" леб, па с' тога не може ни да 
мисли о томе што га се не тиче управо коже. Зато је дужност 
мањине, која је срећом или случајем изишла на видело, не ~a 
говори народу да зна оно што незна - да му ласка и успаВЉУЈе 
га; - већ да му говори истину и то што оштрије и јасније и да се 
стара свим сретствима да ту истину чује што већа част народа. 
То је једини пут да и већина сазна оно што и мањина. Те су 
нас мисли побу'диле да напишеlVюовај чланак о политици "твели
ке Србије". Говорили смо доста ствари, које се могу некоме 
показати 1\:ао споредне и сувишне, али оне су HaiVI биле нужне да 
изречемо Пр'а~ведан суд над 'Том политиком - суд који је већ 
изрекла историја. 

Политика "јаке и велике Србије", као што је разумевала пре
ђашња влада, противна је интересима српског народа у темељу. 

Пре свега српски је народ у кнежевини материјално врло сиро
машан. Да се Србија спреми као што је то било начело бившој 
влади, српски народ подносио је страшне жртве - давао је пос
ледњу крваво стечену пару. Сваки који зна каIЮ се у Србији теш
ко наплаћују порези и прирези, знаће како је тешко падала 
народу та политика. Да неговорим о томе да свака централиза-
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ција власти (која је доследно следовала из политике "велике Срби
је") с' њеним нераздвојним другама цензуром и неодговорношћу, 
окивају умни развитак народни. И при свим тим жртвама Србија 
још нн дО данас није спремна да испуни програму покојнога 
кнеза, ма да он као патриот и богат човек није жалио ни своје 
сопствено имање ни војену спрему. Но претпоставимо срећан 
случај да се велико-српска политика увенча успехом и да Србија 
задобије Босну, Ерцеговину, Црну гору и Стару Србију. Мало би 
се нашло Срба који то неби сматрали за највећу срећу нашег 
народа. Ми неделима то мишљење. Ми смо казали раније, да 
само рутинери сматрају за интерес народни: велико земљиште, 

велики број поданика, сјајан двор и т. д. Ми смо казали да је 
народни интерес: "да буде свима и свакоме добро" и да је самО 
она политика корисна по народ која му уједињава све умне и 
материјалне силе и даје му могућности да их употреби на зајед
ничку цељ. Политика "велике Србије" уједњава по форми умне 
и материјалне силе српског народа, а у ствари све би те силе 
биле спречене и оковане. Народ би изишао из борбе за "велику 
Србију" сиромашнији и разоренији но што је сада, а остао би 
опет окружен истим непријатељима којима је и сада окружен и 
још одозго добио би за непријатеље и своју браћу Бугаре. "Велика 
Србија" морала би куповати пријатељство у непријатеља понижа
вањем и жртвовањем интереса свог народа; морала би све више 
и више трошити на војену силу; све више заводити централизаци

ју са свим добрима што их она доноси, све више да оптерећава 
народ са разним дацијама (по свој прилици било би и државног 
дуга) и раније или доцније таква политика морала би се завршити 
каквом спољашњом или унутрашњом катастрофом. Српски народ 
ван кнежевине добио би :врло мало, а народу у кнежевини у 
"великој Србији" било би много горе но што му је сада у малој 
Србији. 

Политика која се ограничава на "велику и јаку" Србију по
буђује подозрење код наших природних савезника на Балканском 
полуострву, Бугара, и тера их у непријатељски логор. А док они 
буду у непријатељском логору дотле ни ми неможемо бити сло
бодни. Из тога сљедује очевидно да српска народна политика 
мора бити управљена на опште ослобођење Балканског полуостр
ва. "Велика Србија" и тесна је и рђава зграда па с' тога и није 
кадра да обезбеди српске народне интересе, као год што "велика 
Бугарска" неби осигурала интересе бугаРСКiQГ народа. Само срп
ско-бугарски савез (разуме се устројен на слободној вољи оба 
народа) може да ос:игура будућност оба народа и целог југо
-славенства. Бивша опозиција није никад изрекла одсудно миш

љење о том предмету. У "Србији" је био један чланак у коме се 
је говорило о нашим одношајима према Бугарима.348 У томе се 
чланку само напомену да има међу интелигенцијом неколико 

људи, који састављају партију федералиста, али њихов је број 
незнатан а српски народ зна само за своје патње. То је заиста 

тако. И српски ће народ још дуго патити, ако његова интелиген
ција неумедне да му покаже лек што лечи из корена. У истом 
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се чланку говорило о равноправности српског и бугарског народа, 
непамтимо само да ли писац говораше од свог имена или у име 

српског народа. Српски народ већином не мисли ни о свом праву 
ни о равноправности с' другим народима, а од мишљења опози

ције Бугарима је мала вајда. Па и та мала вајда потирала се тиме, 
што је опозиција признавала и потпомагала политику велике Ср
бије. Опозиција је само улепшавала ту политику која је Бугаре 
сматрала као сретство за цељ шупљом (ако не двосмисленом) 
фразом: "и ви гледајте па се користите нашом силом као што 
ћемо ми вашом". Бугари сматраху да је опасно "сејати тикве сТ 
великом господом" (ми смо односно Бугара велика господа), с' 
тога они од 1862 год. пребациваше Србији тежњу за завојева
њем; с' тога се јави познати адрес султану349 у коме се тражи 
автономија Бугара, а зато се обећава заштита целокупности тур
ске царевине и на послетку с' тога изиђе жестока полемика про
тив српске владе прошлог лета због бугарских чета у Србији. 

Бивша опозиција за сво време владе покојнога кнеза играла 
је жалосну улогу (чему је велики узрок био њен чиновнички ка
рактер). Она није имала храбрости да удари на основна начела 
покојнога кнеза и да искаже јасно други пут, који води к' народ
ној цељи, већ је нападала поједине појаве и личности. Народ је 
није могао разумети, с' тога она није ни нашла ослона у народу 
и њена борба остала је без успеха. Но и политичка система кнеза 
Михаила :није стекла љубави у народу. Народ је љубио пок 
кнеза лично, што је имао у њега некаку тајанствену веру (као што 
често бива код масе народа) да ће он повратити "Душанову ца
ревину", а није разумевао да сва унутрашња управа истиче из 
његових политичких начела. Сва злоупотребљења, која су неопход
но свезана са системом управе, народ је приписивао појединим 
личностима. Одма после смрти кнежеве и у сред опште жалости 
народ је изјавио да је сасвим незадовољан његовом системом. 

Ми само тако можемо да објаснимо онолику мржњу народа на 
главне помоћнике покојнога кнеза. Догађаји су изрекли и овом 
приликом као и вазда свој суд над политиком која ставља динас
тичке интересе више народних: Та се политика мора преживети 

и њен је пад у толико грознији У колико је она била савршеније 
примењена. 

Нама остаје да кажемо још неколико речи ради омладине, 
којој смо наменули наш чланак: 

Свака народна цељ може се достићи само општом народном 
радњом. Али да народ прегне општим силама да ради за једну 
општу цељ треба да је свестан т.ј. да сазнаје ту општу цељ, да 
сазнаје путове који воде к' тој цељи и - што је најважније -
да је тврдо убеђен да лично добро сваког члана народа зависи од 
тога у колико је та ,општа цељ достигнута. Брат]. Павловић изрече 
у "Застави" у чланку: "Наше политичко владање" да је наш народ 
политично несвестан и да сама образована мањина није јасно 
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определила мету којој тежи. Велика му фала на томе. Он први 
изрече како је недоследно владање наших народних претставника 

на мађарском сабору, што потржу за своје оружје мртву артију 
- негдашња права и привилегије. Но нас је још више удивило 
кад читасмо, како Мађари на основу "личне слободе" газе "право 
народности", а наши се претставници и публицисте довијају да 
одбране право народности, а опет да непогазе личну слободу. Као 
да међу тим појмовима може бити противности. Право народности 
истиче из личне слободе и кад би 2 трећине Немађара, што живе 
у Угарској били свесни, онда би они на основу личне слободе 
имали право да дођу на дијету и да већином гласова поцепају ове 
отрцане артије на којима су написана мађарска права (исто тако 
као што сада ради већина мађарска са српским привилегијама) и 
ако та већина нађе да је у интересу њиховог развитка нужно да 
се поделе по народностимэ. - они би се (на основу личне слободе) 
поделили а Мађари би морали лепо "да пасу ју". Није крива лична 
слобода - већ народна несвест. 

Така је иста недоследност у радљи наших либералаца у 
"Србији". Од како се изабра нова влада либералци као да су 
поставили себи за дужност само да сваком приликом хвале искре
ност и добре намере намесништва. Нико се несумња да ће намес
ници вршити савесно своје Ду:жности, али смо у исто време убе
ђени да намесници неће вршити туђ посао (а било би глупо захте
вати од њи), па с' тога и публицисти нетреба да заборављају на 
свој посао - обавешћавање народа и да врше туђ (они ће знати 
чији). Ево н. пр. позвана је комисија35О има месец дана да изради 
пројекте за основне земаљске законе, а наши се либералци још 
до сада несетише да запитају: оће ли скупштина претресати самО 
те пројекте или ће имати право да сама и бира комисије и састав
ља друге пројекте. А либералци знаду врло добро, да то зависи 
сасвим ОД воље намесништва. Народу је мало вајда што ће његови 
либерални публицисти моћи лепо да говоре: О личној слободи, о 
праву :грађанина И т. д. aiКio народ невиди никаквог плода од 
свију ти лепи ствари. Кад Наполеон узурпира 2 дек власт и 
распусти либералну Скупштину што само лепо говораше, а мало 
рађаше за народ, скупштина прогласи Наполеона ван заштите 
закона и позва народ, да оружјем изврши скупштинско решење. 
"За што да се бијем"? - рече један сирома радник једном народ
ном претставнику, "ваљда зато да ви добијете по 25 франака на 
дав". Овако би могли да кажу многи народи своим либералцима. 

Наша мањина решавајући поједина практична питања и опре
дељавајући програму свог рада, газила је свој основни принцип: 
да су интереси живих људи неизмерно више сваких историчких 

права и привилегија и више сваких династичних и личних рачуна 
и интереса. Тиме она не само да није ништа стварног добила за 
свој народ, већ му је често и шкодила, што га је стављала у не
пријатељски положај према народима који су нам и по крви и 
по језику и по историјској судби братски и по томе чији су инте
реси с' нашим истоветни. Сва је наша радња налик на радњу 
разбијене војске. Победа над таком војском неСТОји непријатеља 
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никаквог труда - она је већ разбијена. Да неговоримо о солидар
ности у радњи између народњака СРПСЮIХ, хрватских и бугарских. 
Каква је солидарност међу народњацима у Србији и Аустрији? Ево 
скоро G месеци како је г. Аст351 у Новом Саду, и либералци у 
Србији нерекошс ни једну братску реч а камо ли што год више. 
Докле год тако устраје ми ћемо једнако остати при "сентиментал
ном" уздисању за слободом и напретком свог народа. Изговор 
на "политички такт" невреди ништа. Либералци треба да знаду 
да докле год народ неузме сам иницијативу за своје ослобођење, 
дотле ће он остати туђе робље само у различној форми. А народ 
неће дотле узети иницијативу, докле год небуде свестан: шта треба 
да ради и како треба да ради. Нама је нужно јединство у миш
љењу и организација у борби. С' тога прво што мислимо да има
мо право да захтевамо од вођа народњака и њихових органа 
"Заставе" и "Србије" (који су у исто време и органи омладине) 
то је: да искажу опредељено своја начела и да јасно нацртају 
програму рада, да се та начела остваре. Онда тек може бити 
солидарности међу њима и омладином, која је поставила себи 
за цељ да ради "на духовном јединству српског народа". 

у Петрограду на Андријев дан 1868. г. 

Застава, бр. 100 и 101 ОД 15. и 19. хп 1868. 

* ПРИi\'Iсдбе ће сљедовати. Ур .. 

С. lИарковип 

члан уј ед. омладине* 
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. ;~ ~.~~~~ . .J ~п'~~t~~ ~1;~5: _ K~ ;;~I;I:~~~C;~ ј; Нl111з~С ЪH~ ~ p~: ~~ ~~°fr~~~l~if~bI ~i~~~~.~~ ~LЧт ~ :'~,~ ~~-t~~ ~~:~~:~. X~':i:~~ ~t;-I;~~~I~~~ r ~1 :~~~~~~ ~ п\}~ t~:~,l~'~,~~~ ~ o·~~~ ;:~~~-
Н1>IЮТUРЫС !IО,iUUСЧШШ стаЈН ВЫСЫ.Јать ПОДПIIСIIЫП ДСНЬГII не въ то':йъ fi().![пчеСТU'ј;, Бl\!iЪ обънв.:ЈСНО на 18tЗО ГО;Ј,Ъ. 

Пре),)"преа,даС~IЪ, что ТО.ЈЫ;О DЫСЫ.ЈЮЈ. ПОЛНОИ го),опоu П.ЈП ПnЛУГО;Ј,nDnii П.Јаты; обънв.ЈСННО.i1 выrnе, ;щетъ прапо на по
Jrj'ченiс газсты. I~оптора рсдаlщill, ВО п;;Gt,I>uнiс перспllC!Ш, ПрОСIIТЪ l,оратпть на зтn Dнпманiе. 

Этпмъ НУ)IСРОМЪ зашшчппастсн пцuнiе .НЕД'liЛII» за 1868 ГЩЪ. Желающiе ПО.Јучать эту газету п на 186О ТО;'!;'" 
безостановочно, блаГОПО.ЈflТЪ IlОСП'!;НIlIТЬ сноюш трсбованiнш! ПО а;l.ресу вышеозначрнно:uу • .1\.:.. за 1869 г. выадетъ 22:го 
)\екабрп 1868 г. 

п р О Г Р А ы:м А. 
ОТЪ РЕДАI\ЦIН. 

1) IIС,ШТIi'Н'СI:iii ОТ;1.Ћ.п,. ОбзС'ръ ВСЋХЪ ТСБ)'ЩПХЪ со" 
Гa~Ta "Недt.1Л~ п .ХУДОn;ССТВСlIпыlr ЛIIСТОI;Ъ D па бытШ З!l.граНllчнсli общсстпсппоJlп 1I0ЛllТПЧССБоtl лшзнп. 

СЛ'!;дующiil 18GU г. б)'дутъ выходпть по то!! ЖС програ~!- 2) III1Ј'Трl'IШ('(' ()ri()~I)t.lli(', Отчетъ о событi'!хъ русс!юft 
м'!; II ВЪ то:uъ же объе~lt, каЈ;Ь п ПЪ наСТОЛЩС.IЪ году. iIШ3НII. Судебнал ХрОШIIШ. 
СЛЋдующiе JIЗЪ п: СОТРУДННБОПЪ Ilстс!шющаго 1'0;:(<1 3) lIа)'IIIЫЦ оџ-1;.п.. СТЮЪИ П за}rЋт.lШ ПО ВСЋмъотрас-

обl;ща.lII !Ш~ЈЪ спое ПОСТОЛlшое содЫ1стије II въ буду- .1Л"!Ъ знанiп 11 по ПРСЮlУЩССТПУ по попроса~rъ ССТССТ!ЈО
щсмъ, 18G9 году: в:Ьденiл: ПОЛIIТПЧССБоrl ЭI;опо)!iи, пароднаго обра<юпапiп 

Н. Б.1агоп'ВщеНСБiI'r, П. ВСfшбсргъ, О'. Во.1<1Бо.1Юi- 11 JlСТОРШ. . 
СБШ, д. Гпрсъ, Н. Де:нертъ, Н. I;:уррчr;пнъ, В. l;:уроч· 4) li(',I.Н'ТjllIстш:а. РОЩШЫ, 1I0ВЋСТlI, lIутешсствiа: 
БИНЪ, Н. КУШНПБ()ПЪ, А. ЛСIJI!ТОПЪ, Д . .ыШШСП'Ь, 1I. II Т. Д. 
:МПРТОПЪ, А. lIlнхаl!.10ПЪ (IIIС.Ј'1Сръ), Ф. Нсфсдопъ, А. 5) l~pIITIII:a 11 Ullri.liОГр<lФiн. Разборъ журна.10ПЪ I! бо
Пдеll~"епъ) А. ПЛПЮВСRill, е. Рl.;шетнш;овъ, :Н. СОЈ.О- ~ л'l.;с П.Ш ~ICHbc ЗЮIl;'l<lТСЉI1ЫХЪ Ю~IIГЪ, KaRl> русс!шхъ, 
ЈЮВСRН1, .А. СRаБПЧСЈ:;С!'ii'I, П. Сrеп[tНОUЪ, Г. УспеIlСЈ\it'l; Т(1R1, 11 ПlIостраН!lЫХЪ. 
и 1. ШШUБIIНЪ. I 6) Фс.ЊСТОIIЪ 11 C11f.cJ •• 

Въ .ХУДОil\ЕСТВЕI!IIОЛЪ .1 II СТ Ii'l"" 
EPO~Ћ Roniii с'Ъ lIУЧlIIПХЪ ПfЮПЗБР),енil1 еПГ(lп(';"it ;:ихъ х У,Ј,О ј-:: н {IЈ';I)В'Ђ 1 6У.1.УТ'Ь П(I\! jaЦ~!JЫ [HH'YIIr7iI I~, 'Тгут"' ~;::lr,») сцt?НЫ 
JI тнаы l1:гЬ l'J·G·~P!!C:;::~X;' о ;·.'i j:'.tТi';) Il~t.:";tJ::~;·~ ::[ '~'-:;~;!'::I,::;~, 11 fI~)PT~.; [Ы еОН~)t'~!':iјјI!,::СЪ :::: .Ј.ТI:.Ј, <;. 
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~1'?:_~.~.1!!_~~ __ ;;:-!"~~',:.~~~~;:.:' __ , .. : .. ~-1.:.:1_i.::LЈ'О~'Ъ~'\]:.·1ј.!!~..в~:"'~.::'_----2..::.:.-...-{.l;·,(i,. о' :.j'J-i;V' :,ј'l ј) ;Јl i.!;. (~: (Ј:: _,..; Ј >_~ 
11,1 (.:i,j)fi~'::l:e ljI'~':" \c""!i!~Ll I,аUО'JlРIII lIО I:tЈ,јЏ}I). I]ИСС;:1I l;i;~·IU.~b lJЪ III"Ю, IJCC'l!U(v6I1V П !i\ .НО )iJIЈ;ШЈRТЬ lI.ча~ '-';,) ; \-i,~;.;I;,\IН·· i.:.·"~,t:.:lr1Вb. 

I'Um(b г,,;;\ p:'.~j"l"C1"C Н !lа трн ~:\(:TM, ().\II~ ;!t.Ш1СЯ !iU f'lIIIIIY )I(';ј;.I~ IЈа, С) ЩI'ПUОllа!,шс~ ;(0 сан Љ:!,Ъ ВЪ ~lj[Jb, lIeCllpa[:e .!.JilJU; 'НО СuБСТВСIIIIОСТь 
I;U~D\ln ~l;;"i~i Ct.{,U; ;lругая ЈЏеТЪ на upllJp'bllie СТ;lr'"~()въ, (iОЈi,IIIЛЪ п ОI)l;UIIТСЛ на .10;КIIЫ\Ъ О( IIUUЈlliпхъ? 11 раз"t вы H~ ДРЈаете, что ,ког;!.; 
!Јl'):оЩL :lJ ~ fii'lЪ )I',сrеI'СIiIIМЪ, наХО,1Я!цП~IСR въ эаТРРl1птеЈЬ!lО~IЪ 110.10- I 11О.\оGШЈЯ мllыJиH ) к(фенпютrя ~Ъ оGщесrвь, КОГ.l<l Оllи р;tсuростраllilЮТСя 

жеlliп, Т!'\'Љ:I, наКОIIt.'Ц1., !I;lCTh п~ LlОК) O~}' манviа.юuъ јl op:';liii ;(.111 раз· , IЮ~ТlI [IUВ('Ю;Ј.У, I\ОГ;lа 01111 ГЈ) ,јОКО ПЈ!О!luкаютъ 8Ъ ;l\accy, - тогда ОП\l 
Пlllџенјll !Ј!'UIIЗII!f.{ства. ;'~H!.ГlI, nРIIХО;lящiнсн па ДОЈЮ ра(,ОТIIlIка, ПОС1ј'- I Б~;!УТЪ рано В.ЈП поздпо,-Я H~ 3!Јаю 1\01',13, 11 не ЗI1ЈЮ какъ,-НО. все

ютъ IIЪ его IЈО.1iIое п ПРОIIЗUОJL!lОС распирн;;;~нје. I;ЗOlIТЗЈUеты uрпзыв.1'; таки они не;!утъ рано U.Ш uоздно h"b ca"luii ООilснојј f,~u(\.lюiliп? Витъ, ми
ЮТСЯ КЪ )'Ј;ЈСТJlО въ ~!астrрскпхъ Чрез'ь В3Ј;ОСЪ IIЪЗТП ~Iаст~рскiл сuоuхъ ка· i .10СТIIВЫС' ГОС)'дари, мос Г.:lуGО'lаUШl'С yubw.;lcHie: l' ђмаю, ЧТО въ на
UDТЗЈОВЪ,1I3 I>OTO!'ble I!ЧЪ Г:JpaHТllpjCTCII [ЈРОl{l'UТЪ IIЗЪ ;lОХО.lОВЪ ГОСР;'РСј'иа. (:10НЩУЮ MIJlIyry )Щ )спу.Ш !lа пу.жаllt, -11 8Ъ 3ТО;,ЈЪ Г.1)'Ооко ~Оtж..: 

Въ даљнtUШIIХЪ выгодахъ !lре.Ј.прillтiii, 01111 ,\IОГ}'>Ъ ј'чаСТВUПilТЬ ТО,1ЬКО деIlЪ,' I 
ВЪ к;!чепвt раИОТIIIН:ОВЪ». Да.зье онъ I!СЧ!!С.1R~ТЪ BЫI'o.\Ы ОТЪ ј'rтроИ. Ј."Оllе,\ъ IIцвои. части, 
cтr.a Ц':lIтра.1ЫJLJХЪ )!ilСТ~РСКПХЪ, съ K!fTopbl)Jn6jзcn II~DОЗНОЖIIO КОН.ј·рВ· == 

IЮРРЕСПОНДЕНЦШ изъ БtЛГГАДА. 
r,o~;:n ЧilI'ТI!Ы'lЪ ПРО)!ЫIII.1СI1I11I1;З)IЪ, Т;Н;\РЈЪ uбразо)1Ъ јНUЧТО:КUТСR !;Оl\, 

~: РГСllцiя. rЈр;]~птељrТU('IIIIЫЛ те м~пеРСКiЯ О;(IIои !I ТОи же 1[~.Дј,стрјп I 
":Ђ тъ flr КОНК:'РПР(,RiJТЬ ~!~ЦЏY со(;ою, 110 ПОЈюгать ('Дllа дгугов, п ВЪ I 20-zo 1I0лБРII. 

(:ЩII,ПU Су,l)ТЪ .~;Оllтора)!п, ОТЈ"!;ЈсвiюlU 0;\НОI0 ;\ того. а:е Јчрст"\l'lIiл.,: 13tIlСЮIЈIЪ RовгрСССОЈIЪ Серuјl1 'прпзваI13. вассаЉliЫ'.1Ъ IШllжеСТВО~IЪ СЪ 
!Jr,[j Тilfill:>IЪ :'проuств" nrO~JIJm,l~IIIIOCTD, ~аlllI!IIЫ nCpCCTill!:JЪ kIЦ~!Т!,СЛ, ca.uocmulimC..!bIlbl.1Iћ B.l/ym}JCIIl!u.1I6 У'IРl(fI.иl/ј!.\(~. Въ впtШIJПХЪ оrпо. 
6~~;I';П .1.1Я [,<1';1\911,1. .. I;ге.~пть, коrОРЫ1!П тсое!'ь llOЉЗIЮТСЛ щ!![ј ООГ:1- : ШСlliлхъ 011:1 остаВiI.ЫСЈ, 1I;lстоащсti тп>сщ,оii uрозшщiеii. Да н В1. ca:>!o~!Ъ 
TЫ~, 3:"lt!lПТСЯ Ч;'СТIЮ IЈ!,II,iы.lП, 01l(.Ј;ЦЫВ"СМОП Аа раСШПРСlliе uрсдuрiЯ· :, 1"ЈТРСI!ПС~IЪ }uрап.lеllill ТПКl\ !lС да.Ји-таКI1 C05ct'JЪ ВЫТБснuть сс6н. 
riя, u С;l[lliП Ciail)H :ЈПШIIП)Ш. ОСЈра1Ованјс ра60Ч;ЈГО К,Јаца Gу;\стъ: 1 ';ъ 1;.11>Ъ заl;ОIlО;lаТСЈЫlан СС\ЈбскаR В.lаеть, П):СlliIО сеllатъ, НilХО.\П.1СЯ 
о'~еЗDсqСRО. : 1 .. \Ъ СIIЉНЫМЪ В.1iЯlliећlЪ ПЏIIШilха, въ сп.Ј}' IIО.1Ожеl1;Н, по KOTO~OMY 

Ik с ':U1!J!i ;;:1 1'("10 п lIП.1П)!~ Ю беЗОII~С!l(;СТl, :1.111 сущеcrвЈ'!О' ,lIaTopbl, какъ саll!ПUРОll:llJllые с)"ла!10!IJЪ, uеЭЪ су.паllа lIе ~!OГ ЈП оып, 
Ш:!~О ПЙРi;,l f::' Н".Ъ к;,[\Ъ на Вь- i ),ЦСI!Ы !!зъ сеНilта. Оuстолт~љr;;~~ ото, ОСТ;:В.l1ш','еСI1 В1. СПЈt ;tO очепь 
ЧТ« ','::'[",111111" .. 1[,:1('(,. 1'(lТl'IЩС oCf'CUt'!,JI'.,ib нсе {){јщеСТl\О 110 IIС ТiJКЪ НI';{:lDIIЯГО пре)!:"II, 1!~!ellllO .;10 10' ;., ГО.1.'I" п,чtЈ(Јrрt,~ПlIте.1h1I!1С ВЈјm\је \la 

, пеiO IIОВУIO cepO(:K~'JO I!СТОРIIО. 110 СОЏil:Ю ВЪ 1"[ 0111 IЈЗВЂСТПУЮ партiю 
};. ;1"11: .111 11;: 11('(' ! <1';01 1I111;В " OBII Ж.1а:iIl отъ СН на npiJK' : Т:I'~КО)li1ll0\lЪ, КОТnјЈ;'Я до riJ~laro ооr.Јt;\IIЯГО Bpe)II'1I0 \1Ы:l:1 с;щоil сп.1ЫlOii, 
,,;,," /'\",I,J:::I\" (\.Ј;,)·Ъ, ~(jы У [JlI ДII ЧЪ,I;;II;Ъ 011,1 ПРП:'IТ.IIП.lась КЪ ;tt.JY п 11 да;ке скажу rОС,IIО;(ПВУЮЩtll Oil!,Tit::ii IJЪ Сер'јји. (1I.1а зтојј оартјо 06-

Ј;:О ['1,::1. Go.! Ш,' [:",оГО Ј'ПIIОUil1Ъ ВЪ ен iЈiJlСlliп: ()на .1IJ СiI)!а ндп ея, УС.1lI1i.1I1ва.1;Н'Ь ДВРIН са)!ы\!!! оа;КНЫ)!l1 оБСТОl1теЉСТ~;ЩII, О)IСIllIO иРОIIС-

ПР'-'ТII!ЈШlfiВ. ХО:К,{I',lIiС)1Ъ u йогаТСт!I(I)!Ъ, tJТЧilПl1 Ж~, Вl1["'Чс'ЈЪ, П :1:IСЈУГ;I'IП, 110 КР1и'" , 
- ~11e1i--~itr1~ -iГhl~отоpt:ЈХЪ-'-II~Ъ- ?-Я--Ч.'fеIIGuъ-;--Дt'..'lО-:-f-I';Д..1 нъ чr~1Ъ' ПQ ~1rn.ll!L 

3,~Hь )!Ы ОСТ,IIIOППЧГП ва U[!С)[Я, ~jы ОЧСРТUЈD, на CI;OJbI;O ~TO 6ыло ОО.1II"ГО !'ОСIЈОi\Cтпа Т)(1,"Цо:ЈГО иъ Сејll!јli, ТПКil рЬ.\КО иЬ;\.1.1ПСЬ СЪ иаро-
. ..' _. . ДО)IЪ пеООСРС,,\СТВ~!lНlI; II.1UР()ТUПЪ, ыы ВП;Ј.I1)IЪ ПХЪ Р.сз;\ь съ nосреднu-

",J»IO:i;!iU,. п ,ОН, lI!,аПIJЧССf;\U ПУТL, J~O KOTOP(I)J) ~IJO I'аоач~е СОСЛО8lе ' "а.нн СС[IIЈij)Ш, ooыIJIoBcHIIoo :IЮ;lЬ)IU Gогатычu, храбры)IП, п пъ то же. 
во Ф!',;!!~:П .1(' 1 S ,S 10.1:!, Н п теОРЈ\!, !(ОТОјЉIЛ V,Ш;КС всего каС.1.1ПСr. : ВрСЫI! СUЉ1ЈШIII неразрыUlIOСТЬЮ Ч,ЈСI\ОВЪ БО.ЈЫШ:ХЪ 'фil;шдiii, къ КОТОРЫ)IЪ 
IJO.l(1;KclliR !,;,'-,(1Ч\:\Ъ,. ;~o СIIХЪ поръ, К:ЈКЪ МЫ DI!;.tt.1I1, раuочес СОС.lОвјс ! рии UРUН;Ц.ЈСifiа.:Ш. ПОСРС;III11КП ЭТlI 11;1Зi,1В:1ЈПС~ кllез;l)Iп"которыIJ во )1110-

(дј";,,.1'ј '.>'1"1\" )I<I.!(I сеЈН ('ЗIЉ1\Ъ !ЈОIЈЫТOI;Ъ Д.ЈFI ~ .1)"Чl1lrпiя своет быта, ' гнхъ ОТlluшспiяхъ UЫЛП 1\акъ Gbl ЧIll!ОВIIШ;П Т)ТСl{кјс. НО КОГ;\:! пос.lЬдО-
{\I\О : Т.:I1:' 1 ЈГЬ 1\;1 СТ:\ ЧЈ; \1 , П 3:1 ;ЈТО ('ГО Ч.1С!lЫ ПОП;Џ:l.ll! UЪ ТЮf!Ь;IЫ; ОПО 8:1.](1 ilозсrаlliе, КiIl'ЗЫ зтп стаЈН во Г.ЈilВЬ ii\)~ставшаго !lаро;щ, въ 
П!ЛilЗ::,'Ј'II<Ј Г Р ;II\l:,-.,\јll, П ('10 DГ;]ГП пољзова.lilСЬ :;11\)111 пrГI'ВОГОТ<lЈЈП ВЪ СП,l)" чега прежнiе lЈ,Ъ ОПЮI:JС!liл къ IlapO;!)" остаЈИСЬ \lеIlЗ)IЋI!~IIIЉНU~_ 
rВОЮ IЮ,lI;:.. 111':i\:Тil'IUKOii оо.нзы .1.1Я С3Ј\lIХЪ f!ilGUЧllХЪ ВСь <ЈТIl оо. ,ОIШ bcc-таПI\ оста.1I!С~ С/IIаршu.\IU. Потъ B~Ъ НII","? то, u НП. б.'ш;ка~
liЫП:U 11' nl'''"П.lIi ';,1.10 11.111 ПС П!'IIIIОСII.1П вовге. 110 стr'ilШН!ЈiI Gt..\стuiл ,ШUХЪ ПОТ(ј)ЈКОВ1. uбраЗОII:l.1i\СЬ та ТУРКОМа![('К.1Л .:'apТl~, о .~OTOPOi!. 11 )"по-

" " ~", " .. ,. , ', .', _ '~IШј)'ДЪ ТNЉКО 'Јто II 1;отuрая DI'paCH въ flQ81';J CI'I'0CKOII I!СТ~ЈНП г.1зd-
.\' .1'Г,I.11.З,iI.~iJ I,Ъ 'Л'ЈIIЫ\:' I,.],IС( ":Ъ D постонпныа НОЗ)!) щсшл ~',ј~?,ЧIIХ1. II)"Ю рОЛЬ. Оиа I1rПОГПI.iа Дь.1О Чсрнаго Георгiя 11 ЗilСТilIIU.li1 Dослt;lllЛГО 
застаВI1.Ш О',Щ,'(l но 1'( С vO,1te I! (,о.]"е ~еDЬСЗНО с;юТ[,tть lIa раооч\U во- y;t3.1UТLСЛ въ Австрiю; 0113 те u Јб!l.:ш сго; (111:1 свеР!'Ј3 съ IШI1;fiсскагu 

upoco п IIП;;НЬ С! I'ДГТВЪ ,~.1Я YCTpallclII: СIЩССТВјющаго' зла. ,1еслткв престола ~lи.'ЈОШil O:ipcIIOllnQi\ ВЪ 1839 ГО:\У; Oll~ ;КС r.ПСГГ.1i\ пото~Ъ п 
30010'111';'.'( "JlХЪ п ('"цј;'ЉIIЫ-':Ъ HOI,iii В() UПl;ЈU O..\lla за ;Ј.РУГО!О 11 ВЫ- его шна МпхаПЈЈ ВЪ '1842 году; ОП<1 возве.1:I Н3 ЭТОТЪ пр~сто.1Ъ ]\.:Iе-
ЯСПl1 ДIJ nOKY;\iI I':1UUЧII)IЪ ТОЈЬКО ТО, ,что 1ЈСООХ(';ЏI:.!О IJутНО IЈЗ~lt· Rcall.\j1i1 l\арагеоргi~Вl1ча, она ;nе и спсргл его п СIIЙlJа UРПЗU~.:.Iа 

ЧЛАНЦИ 

183'З 18"1 
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1835 
1836 ------~~~~~----------~~----~----~--~~------------------------~--~-----ше,е вге'lЯ ()r.IJ1CCTB~ ~:O ~~ten д? 500 Ч.lrповъ, ес.ш ве 60.:lte. ()ВО! честь 'тоn ПГО'оn, то въ пе~ъ опъ nепо поii~rтъ ЈОЉЕО О~И~; 

!Эlэетъ ежсгодпо сво п оооемпr.ты.в (пъ ве.IПЧПUу 1I~1Пего ~hце~пче-I давае;љ'ч драЉ1ТУРГОI!Ъ-ЭТП 1ryjl'ie ро.;рјј сnв'ршенпо БУКi'ПА6НО. 
ск"го) ка.и"дарь, 11 ~o О;ЏIQ,Ч соорни"у взъ стотеи ПО Р,13.1ВЧIIЫ.\!Ъ ПерrrтаЈlQвка СЈОВЪ во "тпха.ъ п о ,'. 
отрзг ЈБЈ!Ъ "aYI<U, !;ОТОРЫС p.CXDдATCћ, КОlJеЧЮЈ, .Ј)·чше вслкпхъ "ру- 'в общ~ вслкое пгка;;;е!!Је СТПХОIrЬ 
сахъ вздаfliii. П,1 сцеlJt, совертеВJlО сuгаВС1.1ПВО, ВОЗJlущаетъ графа .~. То.1С!ЭГU .• ћакое 

Общестuо МО.10дасо серос,,"го ПОЈЮЈtПЬR в. саЈ!ои nCIIOH связа СО ;nе ваечаТ.ltвiе, Uuшетъ ОВ., Сlt.зnетъ "" оупЈ;1I'У актеръ, "отартв, 11"
зu6сраЉliоii CCp,iCKOH партi,'i!, књ. тоН, которая дьНствуетъ въ Австрiи, ДОВо.1ЬСIВУПСЬ д,,;;;с пrрестановкоН С.10ВЪ. B~tCTO: 

~;~~'п~е~~~' ::тзо~~~п~~:с;п~~~ :~з;.:~~~~~~В;~ ;~OHo;,и;пћ::;e;~~;;.~eJ~~~: скажетъ: Охъ, ТЯ4:СЈа ТЫ, шша Монаха"", 
1;"1>. Н,lртјп 0"3 оерnыё разъ ВЫСТУПЈ.IЭ во 1858 гщу пра свер;;;еuiи СО Охъ, RaБЪ ~eиa ~~B"TЪ РlOрввова Фур"'''',,! .. , 
КJlла;ССh3ГО преСТОЈа Л.:l·ксапдра I\арагсорсiс~?ча, п С3СТОЛЈа ПЗО СерБОnЪ" Пос Itднсе за~'!;~аЈ1iе ОЧСЈ1Ь nьРЈ10, ,ОТН прп:.!ьро НЬСћОЈЬКО п Ј1ЭТRВУТЪ. 
110зучuпmuп DЫсшсе оuразова1flе зd гр.1UПЦСU Оl1а .ОЫЈа H~CTo.IЫ;O"CB.1b' Аl>теращ, а.1е"сащранскаго те;јч,а, раЗ)Ј!tеТСR, ву;r.по :ч{{ть своа РОЛI! 
~:;јъч~ ~~!~f~е.~ак)В~uт~:~Щ~~ОUко~,~~О[%~{~~~~~~:~~I:~u:аотъ J~~:;~1J~;':t~Je~I~~ ЩОШСЈЉnО, ОС06еино ССЈП ОНОЈ въ шщъ, асумру oIJJooa,'yъ ВПЛТRО 
l.Iа~ТЈЯ эга стаЈа Ф()iЈ:шrЮВ;ПЬСR въ оuоозuцiю праnпте,nьr.ТНј·, ухваТПDЈП1ЈСЬ DОlсг.а1ывагь, но, Право, (iO_JhНIoii 6ь.1.ы пе будетъ, ССЈi1 ~штер'Ъ ne [Је .. 
за Зi'КОlJоао.lО;nснiп СКУUППЛ1ЈЫ 1HtiS года, ка"ъ utlюгда У'ваТЫ6.Јась редаетъ пп,овъ графа А. ТОЈс,таго во всси ихо {tt.Ю~)"ЈrСfJноii вепрu
аШ'Јuчане за и Ыауnа c!larla ,> IIОСЈЋДнес ДССЯТU,'ltтiе opeACTaaJIUO са- КОСНОВСUlIO а. lIаuрп~оро, ШуiiСI.jij говорптъ У нвтора: 

о;;;еСТ,iчеЈ!1I)'Ю 60рЬБЈ .тои партiu съ нраВI1Тtдьствомо, во r.laDt КО- Не .з~у"а", ГОСУАарь, 
СТОП.1Н снача.Ы Гарашанпнъ, а аОТ')\ЈЪ 11 Хрпстпчъ. РЯДЫ опоо'"- ~rеllЛ ПРОСТИ!Ь! Л на TCG. бы снова 

ЩЮII:tВо.1У, ВЪ OC~)litlllUOCia ~IU!JIjCUpCrHa Хр"стпча, оосте- TorAa DQше.l'Ъ .•• 

аОПО.11!R,l{fСЬ п !;ТО чt)IЪ бы дt.1О "ОНЧUЈОСЬ, СН.1;;;пте, тснсрь, по;каЈуиста, на скољко пропграЈа бы тг:ю,,,.iR, ес'. 
СТР:IlIJНОИ ",lТaCTpo· Г. 3уБРОDЪ, nъ РОЈИ lJIј'јјскаго, г.Јучаi;uо аеР'!ЈНlачu.!Ъ его ГЈова таквмъ 

оос ~t;tова,'о-объ эrо;1Ъ 06разомъ: 

НЕI3СКlЯ 3АМЋТКИ. 
Есть ;133 сорта ..1Ю;Ј.еii, )'лпоающеХСR СВОЮIЪ нс6ывД.ЈЬЈ.'ЈЪ ne,JI9ic!l{b. 

()ДПВ П1Ъ lJfI\Ъ, BtPR !Ја с.зово јQ1';ЈШUfI)ЈЪ .Њ(П'lt:I:t1ъ, оооеm.!ОГј' npUBbl M 

'К:'!ОН r:ъ МUС"lП, что .ОЈ!В Е<' 1пкЈе ЈIO.1'; др) ,'ie-снС!п~о СОб(:твеlоlJЫ1fо 
~Г:O,"1Ъ ;1.0 СОЗUЈнiл СВОСГО ве.lнчiл О, :КГ1;ОВDIППr.ь свое:lfЪ 
ca.'JlJU'JO;SatlllJ, ca~в: ст.:Ш(tВНТСR ПЈ оы'),еСТ(1.1 ь u ('lНlщеiJlJо..ttUСТВЈЮТЪ ие" 
Ј11'Ј,Ъ rО1јСТDt'II!lОЮ гснiаЈЬНОСНЮ. 

l~u ра3IЩ . .tу такъ IIiЈЗЫil<Је~IЫХЪ 1t)IЈмll'IIЫ,[IХЪ ве..1ВКВХЪ ЈЮ.Ј.еU. 
"Љl ДО.1;tшы OTH~CT.u [ЈОЧТt.'[ШinО ЈВТОР3 ТР<Јге.1iп IjC~IepIЬ lо:шяа 
Ј'РО2uаго,~ .\отn оъ ~f'аФь A.'lCriC" То.IСТО1IЪ ){Ы i![!.ЏШЪ Dозrа съ не
r:o:-шtlJ!Љl'lЪ ;!,(!pouallie~lb, ВО .з.вt; его IЈ(ЈСlј;,.{lliл траге.Ј.јо цtuа~ъ ue БО~ 
л,е, l:Ы:Ъ ~LI3rRJ.!JUn соquuепiп, uаU.lrаШJL1F1 на 3,1 анu~ю Ta~y". 
Нс такого, О.1l1ако. .'!Btlliit о ('ВОС:, [1 .Ч.\Ј)lаТn9еско~ъ тэ-

f)ОЯП.ЈСЈЈiл ,C~epTB !('аlша ['ро,-
HЬH;~CTI1JЪ u\urj)ю с!lро:н\Тъ [!ocтa~ 

l!'ЈЮ;И на СЦi.'l!) с Cm,:prb !UtIIlH(f Гlt(;30iJГО \> 

':ТIIТЪ !I1~;:;('.1Ъ [ЈЪ снос ,1IРСШI Оi.lt.ЉЈЮU !;l1U:llюrоii 11, ~!п;j)~TЪ 

Пгощатъ I1СUЯ не сз;r.ј'изN, roCrAapb~ 
Иllзче сан" R нв тс6я: ПО~~Ј ••• 

Ущерба. -~ Д)'~fа1О, 0"1 •. атого ЈЈПкакпго не ПРОВ301П.Ю бы Подоriнf,IЯ 
ст~оч"п едва ~B МО;;;ВО ставпть рлдо~ъ С'. ПОС.10ВnlЏ,NП грпбоtДОDСКО"1 
кочедiп, гдь РБе ДБUСТВПТСЈЫIO веВОЗ\JQЖПО uерrстав.!лть па одпоН6унвы 
текста, rAt беЗбо;;;но переU1Јачuвать хоть TaKi~ Batop. стихп: 

Ахъ, 1!а.ТУШttа, не АопеРlUа~ УАара: 
Ето 6tдеиъ, TOrь те611 не пара.. 

ЭТО YW-1. не Р;'li.1IЧlНаfl проза ПЉ ТРl1гсдiu о( Цзрь Оl,lOръ! с J1I 

Псревпранье СТПХОВо П),шкпна В.Ш Грнбоодоиа на спе::t, ltikTI.r.,eJk 
но ~ожеTh п наС~ltшurь u [lОЗ~УТI!rь; какъ топ DРОllltlщiа.ЊIIЫ~ актер"Ь, 
К('ТОРЈа UСООЈI1ЯR одuаж:\ы РОЈЬ 'lаЈЩ,.ГО, B>I!.CTO пзвtстпаго ств"': 

Чуть СD'tТЪ, Ј'Е:Ъ на нОгахъ > п в: у вашихъ IIОГЪ, 
(нЈ}lо.1В!!ЈСН Тill-ЮЮ Фразоii: 

JkCb СВ't7Ъ УЖ'Ъ 6езъ ногь, 8. а уше B<l llОгахъ. 
(ЈО ВСПКО.\ЈЪ ;рл ЈЈатвхъ Јh-теровъ очень ПОЈсзеuъ contiъ о 

IВСРl0:tfъ зlltшiп Пысказаuъ зrоrъ СОВ'ЂТЪ ГР3ФШIЪ А. ТОЈСТЫМЪ, 
О"С!ЈЬ пС11О II ЈЈО'IЛТ11О ;Цћ :!отеронъ" :1РУгое дtЈО - Х:Јрактеръ царя Ое
д(!Џ.1, !)t;ЫiГlIlН'NЫU flВlйlI0:'ЈЪ. Есзв, лаор., г. HU,Jbcti:j~ lIрОЧllтасгъ В'Ъ 
O!lv'l:rt Ј',ын) аnдъ apXJ/mrKmypa (?) lрагс;(;я, ТО ОПЪ ар! 
П< eii \.воејј ОIЫО!Ј.l{'IJJlО\~ТП. {'lН;Ј .1Т1 сопаrнlТЪ fc6t КЈкое ШЈ~ 
(ј)'lЬ 1ЈСIЮС IЮllнтiе о :tl ' !'ltIТl1Чt't'Ј;U:, D ТШ1t Царя (Јсдора. Онъ 
Ути Г.1'Нi!Juii {"t!jJoii Ч)~Гt')I~!- въ то DrC~lq IIР. ГЈ;ЈDшдiј а 1ITO

рОСf(lпеВ!I!.!t'. ЈПIЏI П!,ссы- есть ея ГЈ;!НIIЫС гсроп. Онъ )ЗII;Ј~ТЪ В:ЈЪ про

,\, 'i'O.lCT:lrll. 'НО C('r'.llt~~ :I(1,1;1'1"Ъ .J:I"1tIlJJTb ИIlОI'д,' Чt'.10I\tК)" У)fЋ, 
НС 01(ЈТРН 11;\ Г,!!О!() У'1('l!ЈС'Ј!НУЮ orpjll!ll(jel!l!Or.rfI. СllnГ,(фt"1I1' 

."", t.'/I'r .,.,'!(lrmcmMu Г(H:Y.I:!I'C.Hr.IIIJ!J'I1 
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Бечки конгрес признао је Србију као вазалну кнежевину са 
самосталном унутрашњои управом; у спољним односима она је 
остала обична турска провинција. 353 Па и у самој унутрашњој 
управи Турци нису допустили да буду саовим истиснути пошто се 
српска законодавна власт, наиме Савет, налазила под јаким ути

цајем падишаха услед прописа према коме саветници које је 
потврђивао султан, нису могли без султана бити удаљени из Са
вета.354 Та околност, која је била на снази до пре врло кратког 
времена, управо до 1858 године,355 имала је пресудан утицај на 
читаву нову српску историју. Она је створила у Србији познату 
партију туркомана, која је доскора била најјача, чак бих рекао, 
владајућа партија у Србији. Снага те партије била је условљена 
двема најважнијим околностима, наиме пореклом и богатством, 
делимично пак, поред осталог, и заслугама бар извесних њених 
чланова. Ево у чему је ствар. У време потпуне турске владавине у 

Србији Турци су ретко имали посла са народом непосредно; на
против, увек их видимо са посредницима Србима, обично људима 
богатим, храбрим, који су у исто време били јаки захваљујући 
нераскидљивој вези између чланова великих породица којима су 
припадали. Ти посредници су се звали кнезови, који су у многом 

погледу били као неЮ1 турски чиновници. Али кад је избио уста
нак356 ти кнезови су стали на чело побуњеног народа, услед чега 

су њихови ранији односи према народу остали непромењени. Они 
су ипак остали старешине. Они и њихови најближи потомци су и 
образовали ону туркоманску партију коју сам малочас поменуо 

и која игра у новој српској историји главну улогу. Она је упропас

тила Карађорђево дело и натерала га да оде у Аустрију; она га 

ie и убила; она је свргла са кнежевског престола Милоша Обре
новића 1839; она је свргла затим и његовог сина Михаила 1842; 
она је на тај престо довела Александра Карађорђевића; она га је 
и свргла и поново позвала Милоша Обреновића 1858. Та партија 
је чак и сад доста јака, али не више као самостална снага, већ 
као снага слугинска, најамна. 



СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ: ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА, 1 

Чим су се ослободили од Турака Срби су одмах уредили 
живот по својој памети и почели нови и, у поређењу са о~им 
пређашњим, рајски живот. У том. погледу су. економске ~ СОЦИЈал
не прилике које су створили наЈЗаНИМЉИВИЈе. О њима Ја и хоћу 
да говорим. 

Простор ослобођене од Турака српске земље није износио 
више од 1.000 квадратних миља. Као и сва данашња Турска, ~H 
је био слабо насељен. Тачне цифре о томе, наравно, не ПОСТОЈе, 
али постоје подаци на основу којих се може са извесном сигур
ношћу рећи да је у данашњој Србији одмах по ослобођењу било 
приближно око 700.000 стаНQiвника чистих Срба.357. Само} једном 
округу, званом Крајински, становништво се саСТОЈИ од Lpoa, Бу
гара и Влаха. Према томе, између тих 700.000 становника и раз
делила се сва ослобођена земља. Уствари, нарочитог дeљ~њa зеlV:ь е 

ту и није било, него просто напросто оно што се раНИЈе обра!)и· 
нало као спахиско, као турско, то се сад стало обрађивати као 
своје сопствено. Веће породице (задруге) заузеле су и користиле 
веће, а мање - мање површине. Оскудице у земљи није било. 
Напротив, пустог земљишта је било тако много и оно је било 
тако јевтино да су се за неколико рубаља могле купити десетине 
хектара. Само није имао ко да купује. Многи досељеници из Бос
не, Херцеговине и Старе Србије добијали су земљу бадава онолико 
колико су могли да обраде. Тај процес непрекидне поделе земље 
створио је веома ;важну за нас и уопште занимљиву економску 

чињеницу - готово једнаку расподелу зе1'rlЈЪе међу становницима 
који су на њој живели.358 Само су кнезови у прво BpeM~ претстав
љали у том погледу крупне сопственике. Али општа БУЈица захва
тила је на крају и њих. Томе су помогле две околности: прво, што 
су кнезови отишли у др:жавну службу и оставили своје земље р?
ђацима, којих је обично било много; друго, што су вреДНИЈИ 

досељеници, па и староседеоци, мало помало истиск'Ивали "гос
поду" која нису била велики љубитељи обрађивања земље. Сви 
они који су путовали по Србији приметили су да тако равномерне 
расподеле земљишне својине нема нигде као у тој малој земљи. 
Али они не тумаче подједнако ту чињеницу. Једни говоре да при 
таквом стању ствари не могу да постоје људи толико богати да би 
били самостални, а услед тога не само да се успорава развитак 
земље, него се чак квари и оно што постоји, што се већ и десило; 
наРОЧ11ТО, додају ти исти, страда притом развитак политичке свес
ти у народу. ДРУГИ, напротив, одушевљавају се нашом економскоМ 
правдом и мисле да су незгоде које потичу из поменуте чињенице 
само привремене и чим нове друштвене идеје продру у ту . (Ha~y) 
земљу, чим народ схвати идеју заједничког рада (аСОЦИЈаЦИЈУ), 
друштвени развитак ће поћи брзим корацима и притом у најбо
љем правцу. Што се мене тиче, ја се држим овог последњег миш

љења. Ево, уосталом, савремене социјалне чињенице која је сад 
у највећем напону развитка и која ме истовремено учвршћује 
у поменутом схватању: мислим на такозване мобе, тј. радове који 
се обављају на мале празнике прилично великим мНОШТВОМ људи 

-- код једног домаћина данас, код другог други пут, итд. а уједно 
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с тим и на судбину задруге, тј. неподељеног живљења великих по
родица. Све се то сад, као патријархални остаци, руши и стварају 
се идеје, личности и l1позајмице" тј. обавезна узајамна помоћ 
међу независним јединицама. Треба ли говорити како ће се брзо 
развијати те, саме по себи и по сили општих закона људског раз
витка створене идеје кад их још осветле зраци науке! 

Па ипак, та околност да су одмах по ослобођењу Срби пос
тали власници земље имала је јак утицај на њихову потоњу исто
рију. Власници земље увек су више склони конзерватизму, другим 

речима више су везани за опипљиве него за тзв. више, духовне 

интересе. А српски конзерватизам појачава још и та околност што 
је то народ који је тек изашао из најгрубљег ропства, па услед 
тога најжешћа тиранија владе ипак претставља благостање према 
ономе што је било пре педесет година. И стварно, у свим српским 
покретима за последње време прост српски народ готово се увек 

држао пострани или је, у крајњем случају, веома нерадо узимао 
неко учешће. Њему као да је било довољно што се сви покрети 
врше у његово име и што сви ЊИХОБИ резултати морају добити 
његову санкцију. А тамо где је народ, изгледа, узимао најж:ивље 
учешће, као што је то било, например, 1842 кад је Вучић побунио 
неколико округа против кнеза Михаила и прогнао га, или 1858 
Еад су Милошеве присталице почеле да агитују против Александра 
Карађорђевића и свргле га помоћу Народне скупштине и Београ
ђана, он је, у суштини, ишао као војска за извесним људима који 
се, са своје стране, уопште нису борили ради народних интереса. 
у основи свих српских буна, почевши од завере против Кара
ђорђа 1812 и завршавајући скупштином из 1858, леже само интри
ге турског карактера, освета због неког чиновничког понижења 
или услед немилости. Туркомани - ја тако називам људе турског 
кова и које је мало или нимало дотакао европеизам -- хтели су 
да владају, боље речено да деспоту ју по сзаку цену, и кад сви 
нису могли да деспоту ју појављивали су се незадовољници који 
су измишљали сва могућа средства да би се осветили због уни
жења и да би приграбили власт у своје руке. 

Међутим, ја не могу да потпуно осудим ту партију стога што 
је она ипак користила земљи, освешћавала народ и тако му није 
допуштала да се безусловно преда на МИЛОст и немилост једном 
било каквом лицу и оној укоченој машинерији која им служи под 
именом бирократије. Дозволите да се мало задржим и на овом, 
веома важном, фактору у животу српског народа. 

Метерних и Бах,359 бивши аустриски министри, довољно су 
познати у Русији. Њихов систем управљања државом ушао је у 
пословицу. Међутим, као што је познато, он се састоји у управља
њу земљом помоћу јаке бирократије. Данас се сама Аустрија лечи 
од рана које јој је та страшна машинерија нанела. Ми пак Срби 
примили смо је у потпуности од Аустрије и сад се готово не мо
жемо макнути од ње. Притом, ми је нисмо преузели као доктрину, 

већ су директно аустриски бирократи - Срби дошли нама и зау
зели код нас своја бирократска места. Државна служ.ба, док стоји 
на тим принципима и у тим односима према занимањима друге 
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врсте, на којима стоји и у цивилизованијим земљама него што је 
Србија, увек ће бити привлачна, утолико више у Србији, земљи 
у којој је друш'Гвени развитак још тако нејак и где су услови за 
С3:Ј.У10сталан живот још тако слабо разнијени. Ето заштю и те нез
натне интелектуалне снаге, које би вероватно у другим земљама 
постале самосталне, овде морају ићи у бирократе и ту се тако
рећи сахранити. Отуда наша друштвена пусто ш и веома, веома 
спор развитак. Нема личности и њене афирмације као такве, а 
све живи и креће се по неком утврђеном реду, по туђој вољи, 
мада, ако гледамо на резултате, ту скоро нема ни живота ни кре

тања. Бирократија је још јака код нас и данас, али постоји нада 
да ће отсад њена привлачно ст изгубити своју снагу и да ће, вре
меном, она бити уништена у самој, такорећи, својој суштини. Ту 
наду пружа позната Српска омладина или школовано и оно које 
се школује младо поколење заједно са либералном идејом и ли
бералном партијом која се код нас развија и чији је утицај из 
дана у дан све осетнији. Управо о тој снази ја ћу још говорити 
у овом чланку, рачунајући да ћу с њом, тј. С том снагом завршити 

преглед главнијих момената српског живота и српске нове исто
рије. 

Стварно, младо српско поколење могло би се сматрати као 
део српске либералне партије кад не би постојала формална орга
низација и нарочити статути који ослобађају младо поколење од 
сваке страначке припадности и стављају га у потпуно засебан, 
самосталан положај. Ствар заслужује да се о њој каже неколико 
речи. 

Први су почели да уносе просвету у Србију аустриски Срби. 
То је био, већином, свакојаки шљам који више од најелементар
нијих појмова ништа није знао. Но Срби онога времена нису 
могли бирати и они су примали сваког ко је С3:Ј.У10 знао читати, 
писати и понешто рачунати. Таквим учењацима биле су преплав
љене српске школе. Додуше, у ТИМ школама се понешто и нау

чило, али од оног што ваш песник назива "људском мишљуll у 
њих "није запало ниједно племенито зрноit њено. Наше школе 
отада па досада остале су прилично сирове и нимало не уносе 

у младе душе она схватања која је створила наука под утицајем 
идеје хуманизма. Отуда су се тако тешко примала код нас та 
схватања чак и онда кад су се десетине Срба, послатих у ино
странство, по свршетку универзитетских студија враћали натраг 
да просвећују непросвећене. 

Најзад, мисао о истинској, људској просвети родила се у мла
дом српском поколењу и оно се за њу ухватило с младалачком 

љубављу и готовошћу. Доиста, оно је ставило себи за циљ опште, 
свестрано народно просвећивање и већ према ономе што је досад 
урадило, а исто тако и по смеру и духу образовања уопште 
наше, а особито иностране младежи, може се видети да је на 
развитак појма о човечности обраћана велика пажња. 

Наше младо поколење је значај на појава у сваком погледу. 
Пре свега, њега није задовољила проста укупност мисли и пра
ваца људи новог кова, него је образовало формално удружење 

ЧЛАНЦИ 

које сваке године одржава своју скупштину у неком од српских 
градова; оно има свој статут потврђен од надлежне власти; ње
гови чланови дужни су да уплаћују извесну суму у заједничку 
друштвену касу, итд., ИТД.; једном речју, то је широка корпораци

ја која обухвата све српске земље. Данас то удружење има до 
500 чланова, ако не и више. Оно издаје сваке године свој обимни 
(величине нашег академског) календар и по један зборник чла
нака из разних грана наука, који се растурају, наравно, боље од 
свих других издања. 

УДРУЖ.ење младог српског поколења стоји у најтешњој вези 
са српском либералном партијом, како 'оном која дела у Аустрији, 
тако и оном која дела у КнеЖБВИНИ. Са једном од тих партија, 
наиме са овдашњом,360 ја ћу вас упознати у овом допису. Као 
партија она је први пут иступила 1858 при свргавању с кнежев
ског престола Александра Карађорђевића и састојала се од Срба 
који су свршили високе школе у иностранству. Она је била толико 
јака да је у Народној скупштини спровела ванредно либерални 
закон о самој Скупштини. А кад је затим тај закон укинут,361 та 
је партија прешла у опозицију према влади ухвативши се за за
конске одлуке Скупш'ГИне из 1858 као што су се некада Енглези 
ухватили за Magna carta. Посљедња деценија претста:вљала је нај
жешћу борбу те партије са владом на чијем је челу стајао најпре 
Гарашанин, а затим Н. Христић. Редови опозиције, захваљујући 
самовољи, нарочито Христићеве владе, постепено су се све више 
попуњавали и ко зна чиме би се ствар свршила да није било 
тајне завере која је окО'нчана страшном катастрофом, тј. убиством 
кнеза Михаила. Шта је даље било - о томе у другом допису.362 

НеДЋЛЯ, 1868, бр. 52, стр. 1832-1835. 



о САСТАВУ ВАЗДУХА] 

у Петрограду у музеју земљоделском 8 Фебруара ов. год. 
читана Је Јавно прва лекција по - о саставу ваздуха. 
Свако је l\1OraO слушати кад плати за улазак четири граша. Број 
слушаЛ~lца који су жељни знања, превазишао је свако очекивање. 

је било преко шест стотина међу којима сијасет жен-
скиња. Трећина готово морала да стоји, не беше довољно 
места седење. се још није почела лекција, у задњим ре-
довима чуо се жагор и неЗClДОЕољства зато што се бојаше 
да неће моћи добро дCl чују, но на скоро завлада тишина. За 
време показивани су и неки опити као н. пр. како у 

ИNШ водене паре, угљеника, кисеоника и гушн:vп-\:а. ОВО
слушалаца јасно доказује да људи нису од раскида 

да свакад а чују и знају оно, од чега им је свакојако вајда, -
за то прилике. Код оволиког броја људи било 

доказовање да их је већЮ-ј:а дошла зато, да тек пре
премда их је можда и таквих било, ал то је незнатна 

Србија, бр. 34, ОД 22. марта 1869. 



[ПИСМО ЦАРИЦЕ КАТАРИНЕ 11 СИНУ ПАВЛУ] 

у књизи "Рад духовне академије кијевске" има ово писмо 
царице Катарине II своме сину великоме кнезу, а потоњем цару 

Павлу: "Разговарала сам се са ученим људима и од њих сам 
чула, да је свима странцима било забрањено долазити у стари 
Ј египат у време најлепшега цветања његова, и да се с тога 
звао 'мудри' Ј египат. Следу ј томе примеру и као добар отац чувај 
породицу твоју од авега, што јој може наудити. Пази, да непређе 
у Русију без твога знања ни једна књига, ни једне новине, и ни 
једна слика. Народ не сме никад друкчије мислити, него што 
мисли владалац његов. Добро пази и на длаку одмери светлост, 
коју hеш пустити у народ! И подај му само толико, како неће 
бити ни теби ни њему од штете јер рано образовање узнемирује 
народ и владаоца. Зар није један данашњи философ из )Кеневе, 
који је остао неосетљив према мојим доброчинствима, зар није 
доказао у једној ваљаној књизи, како је напредовање шкодљиво 
народима? И )Кан )Как има потпуно право! Потоњи догађаји 

јасно нам доказаше истинитост те науке: није могуће с оним на
родом ВiЛ'а1дати по С'војој ВI{)%'И који 10 С'вему сам мисли и расуђује, 
Да нису моји поданици задахнути празноверским поштовањем св. 
Николе, да нису слепо одани личности мојој, неби никад помра
чили полумесец и неби ми никад предали у руке републику Пољ
ску. С тога ти препоручујем да свуда на границама заведеш строгу 
цензуру која ће пазити на књиге, које се увозе из иностранства. 
Ја би ти знала казати поименце многу књигу, која је извесној 
сили већу штету нанела него изrубљени бој или предео. Ја поз
најем научењаке, ја сам их прикупљала око себе, да их боље 
познам. Пази добро да не подигну државу у држави. Несретни 
Лудвиг XVI можда би још и данас владао, да није послушао 
новинаре и научењаке у питању јаднога финансијског стања у 
Француској. Јавно мишљење мора бити потчињено вери, јер вера 
и мисао човекова несме се делити, а мисао треба увек да је под 
цензуром и ПОПОВШТИНОМ. Има неких ствари, за које народ несме 
никад ни чути. Трпи у држави само једне или двоје новина, и 
недај маха јавној радозналости. Недај народу времена ни да 
мисли много, јер он није за то рођен. Ништа није теже него 
владати оним народом, који свему тражи рачуна. Народ има само 
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радити па ћутати. Перо је списатељско ШКОДЉИЕије од самога 
рата. Зато терај сваког списатеља у Сибир, који се пача у државне 
пословс ll , - Ово је писмо јако узбунило Петроград. Неки би 
ради били доказати да јс неистинито писмо, но други доказују 
противно, јер је, веле Катарина заиста самовољно владала по
следње време. 

Србија бр. 36 од 29. марта 1869. године. 

ПИСМА 



СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ - МАЋЕХИ МАРИЈИ363 

у Београду 6/12/62 

Поштована мајко !364 

Похитао сам да ти пишем и да ти се извиним, што се с' 
тобом при полазку опростијо нисам па знам, шта си о мени 
lVl'f;lслила. Пошто си ти отишла к' тој жени, није прошло ни 3 
са'ата а ја дођо у кавану вашу заједно с' П[а]јом Костиним (који 
је хтео, да се с' тобом види) а ти ниси била још дошла; после 
неког времена дође и теча Светозар, ја га запита за тебе где си 
ти, он МИ одговори: "зар није она ту?" После тога он оде незнам 
куда, а ја остадо да чекам надајуhи се да ти мораш кроз кавану 
проhи кад дођеш од те жене. Кад око 4 са'ата наједанпут видо 
кроз прсзор да ваша кола одоше а ја се с' вама и невидох. Мени 
је врло жао што се тако догодило и зачудо ми је како вам теча 
Светозар није казао да вас ја чекам у КalВани или што мене није 
зовнуо, кад сте дошли. Но кад се већ тако догодило шта ћу му. 

Првим писмом даћу вам рачун о свему што сам куповао. Да
нас је св. Никола па немам времена да вам више пишем. 

Примите сви најљубазнији поздрав. 

[НА ПОЛЕЂИНИ:] 

Ваш руку вам љубеhи син 
СМарковиП. 

Од Светозара МаркоВ'ића учениКЈа Г-ђи Марији, удови Р. М:ар
ко вића, у ].аroдину 

Оригинал. ИАБ, 3ПО, K-I/S,1 
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Марија, маl1еха Светозара Марковиl1а, са дететом 
Светозар еве сестре Христине 

СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ И ДРУГОВИ 
ВЛАДИМИРУ ЈОВАНОВИЋУ 

Београд, 10. Х 1865. roдине 

Владимиру Јовановићу.365 

Да вам се одавде из Србије Србwну у даљини јавимо, и да вам 
уједно изјавимо нашу топлу захвалност што као Србин све што 
не беше добро и истинито износите на видело Српству и страном 
свету, и што сад опет као Србин заступате српске интересе, те не 
дате да нас држе за варваре, да нам кажу, да нисмо дорасли за 

слободу. Ви то чините у име целог народа нашег, и ми као си
нови народа Дркни смо да вам благодаримо. Ваше жеље да ра
дите за општост, то су И наше жеље, ми се потпуно слажемо. Ви 
се позивате на "Омладину", и ми смемо рећи да се не варате. 
Семе које сте као професор и иначе посејали, није пало на камен, 
већ на плодовиту земљу ... Глас и слободна реч, коју ви пуштате 
у име правих Срба, преко свих спречавања "готованских",366 није 
глас у пустињи. Ово неколико речи са срцем примите, као што их 
и ми од срца Србину шаљемо, 

Штампано, ЈИЧ, Н, 1936, бр. 1-4. 

Ваши пријатељи: 

Паја К. Михаиловип 
Атанасије Весовиh 
Љубомир Марковип 
Светозар Марковип, техничар 
Васа Пајкиh 
Коста ]. РашиП. 



СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ - БРАТУ ЈЕВРЕМУ 

Петроград 8/10/66. 

Браца Ј евреме ! 

Не јавих ти се подуже, (но сам си узрок што ми ништа нена

писа, јеси ли примио које моје писмо или не. Ј а сам ти писао до 
сада 3 писма: једно из Варшаве и два из Петрограда а ово је 
сада четврто. Овде сам се ,сместио са свим, дозвољено нам је да 
слушамо трећи курс а на овршетку године да држимо испите из 
сва три курса. Има још троица, који слушају тако исто као и ми, 

па смо наумни да предамо прозбу, да држимо испите из првог 
и другог курса после три месеца а на концу године да нам остане 

само трећи курс. Јуче добисмо писмо од министра одредио нам 
је по 15 рубаља месечно помоћи и тако сада имамо по 43 руб. 
месечно наравно у артијама што чини 20/100 мање од вредности 
у сребру но овдашњи живот ђака такав је, да нам је то довољно. 
Но несрећа је што истрошисмо новце а за шубе имамо да плаћамо 
још 53 руб. а платили смо 50 а од министра нема ништа за зимње 
аљине вели оно, што нам је дао кад смо [пошли] и за зимње 
аљине те тако ћемо лепо да цвокоћемо зубима док несачувамо 
паре да исплатимо шубе. Добро би било ако можеш икако да 
ми пошљеш од куће 10-15 дуката, јер би тако могао одма доhи 
до зимњих аљина а новци што их примамо и тако ми за сада 

требају, да купим циркле а после по мало да купујем записке за 
први и други курс, што ми треба за полагање испита. (Овде се 
записке називљу лекције што професор говори, ђаци све побе
леже, неколико њих саставе и уреде, после професор прегледа 
и онда се литографирају или професор сам литографира и напред 
сваку ле'Кјцију издаје ђацима. ЛИТlOграфира:н табак кошта з-зV2 
копјејке). Овде је већ 2Г' овог м. пао снег но још за сада није 
стегао мраз али се очекује сваки час, зато су ми нужне зимње 
аљине што пре да ме мраз овако незастане. Спудова у Београду, 
што неузех чизме, овде је страшна лапавица јер је варош по'д·· 
водна и на мору па је влага опаснија за здравље но 11 сам мраз. 
Министар нам је послао новце за Септембар (пише нам у писму, 
но новци се примају на пошти 11 дана после писма) те чим 
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Светозар Марковиti у време студија у Петрограду 
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примим те паре MOpal\/[ да купим чизме с кондурама, као што се 

овде носи и то кошта 10-12 руб. 7 банкама, после ми треба још 
једна руска шубара од беле јагљеће коже и тако док добијем још 
и шубу бићу прави баћушка од главе до пете. Баш ћу вам послати 
фотографију, да видите тамо како се треба н:аоружати против 
руске зиме. 

Руски разумемо сада добро, но јошт неможемо, да говоримо 
добро. Предаваље је што неможе бити боље, а особито грдна 
библиотека а немамо више но 3-4 часа на дан, па се завуци у 
библиотеку, читај - шта оћеш. Само да даде Господ здравља а 
остало биће све као што треба. 

Писао сам Паји Михаиловићу да те извести 0367 Српском 
Народном Комитету у Ерцеговини и о садањем покушају, да се 
све српске патриоте уједине у српски народни комитет у следству 
чега је пошао Дучић брат архимандрита Дучића, да додирне 
Пешту, да прође кроз Срем, да додирне Београд, да прође Славо
нију и Далмацију, да позове, у име слободе угљетене раје босан
ске и Ерцеговачке, ове патриоте српске на рад а особито у Кне
жевини Србији, кад немогу, на своју срамоту, да натерају владу 

на рад да бар сами раде. Ено у малој Грчкој патриоте грчке своим 
радом натераше владу, да и она ради, ако неће да остане у тер

кије, ено исти пример у Италији па зар Срби баш немају људих, 

који могу сами да раде без "упутства" и "покровитељства" пра
витељственог. IUTa би на пр. било у Ерцеговини368 у половини 61 
год. па све до почетка 62ге, да је у Ерцеговину отишло 40 официра 
из Србије, (док се још није скрхала онолика турска сила као доц
није што беше), као што у Кандију из Грчке одоше.369 Знаш и сам 
наше мане и наше јаде и другчије но Медаковић зато што ћу ти 

више писат, тек да знаш. 

Поздрави мајку и кажи јој да ми је сада овде добро и што 
је најбоље здрав сам, поздрави такође Милку, Кицу, Зета 11 ма
лог Драгољуба.37О Еда Бог да се видели догодине на Косову. 

Светозар. 

За новце што ти споменух: Бог па ти! Нисам сада трошаџија 
као што сам био. У каву никако неидемо ни један но истрошисмо 
се обоица, што незнадосмо Петроград. Ако добијеш моје путне 
белешке, што сам их послао Љуби Марковићу видећеш, како су 
нас глобили. Ако незнаш Русе - гори су од чивута у пазару -
плаћаћеш 4 пута више но што кошта и за земичку од 1 1/2 коп. 
мораш да "тргујеш

ll 

као што они КЮЮј. Синоћ се баш смејасмо 
Груићу платијо муштиклу 2 1/2 руб. а други куповали исте од 
истог трговца по 75 коп. Таке су уље а међутим свака два три 

ПИСl\iIА 

Јеврем Марковип (1829-1878) 
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месеца зове попа да му држи службу у дућану за бољи .. пазар и 
кад једног дана украде 100-200 руб. ОI:Iда однесе у цркву свећу 
од 10-20 коп. и тим је добијо опроштаЈ грехова. Имам млого да 
ти пишем о њима, но ево нема више где да стане. 

Св. 

ОDигинал. ИАБ, ЗПО, К-l!5,2. 

СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ - БРАТУ ЈЕВРЕМУ 

у Петрограду 16/2/68. 

Браца Ј евреме ! 

Добих јуче твоје писмо. Баш ме је обрадовало, јер мишљах 
већ да си ме заборавијо, особито што Ћурић писа још пре 1 1/2 
месеца да ћеш ми одма писати. 

Што ми јављаш за Србију - знам како је. Паја ми је догр
дијо, (па сам га у последњем писму може бити и ражљутијо не
чим) јављајући ми шта се тамо ради, а из Заставе видим да је 
потпуно онако као што се могло изчекивати од онога, који је као 
протеран казао :371 tempus et mеum jus т.ј. да има право да влада 
над Србијом. Него сад морам да ти кажем нешто, а ваљда те 
неће ражљутити (тим пре што је главна мисао твоја). Ја сам ка
зао Паји у последњем писму да није вајде само сазнавати несрећ
но стање наше него да треба и радити да га нестане. Ти сам 
говораше прошлог лета, да код нас није утврђена и освећена дес
поција иљаду-годишњим суштаствовањсм, да код нас нема силне 
аристокрације по рођењу и богатству, да код нас нема духовен
ства против народних интереса; - па потоме и да нема услова, 

да се одржи суштаствујући поредак. Значи, да се може радити 
да тог поретка небуде. Само треба знати како? Ту се ја опет 
повраћам на твоје мисли, што си ми их летос говоријо.372 И ја 
мислим као и ти да се треба оставити "либералног говорењаи -
пресипања из пусто г у празно, - као што сам казао за нашу 

омладину у овоме допису у "Србији", 373 а треба обратити сва 
наша сретства на ослобођење од Турака и политичко уједињење, 
а кад то буде онда ћемо имати снагу да изборимо унутарњу сло
боду. Ствар је у томе како да се дође до политичког уједињења 
или боље до борбе с' Турцима. Наше шепртље незнаду сами шта 
да раде, а ми, т.ј. људи који би радили, немамо сретства за рад. 
Шта остаје дакле? Ништа друго, већ да људи, који оће да раде 
увуку нашу владу, да им она даде сретстава. Ја сам то јавијо Паји 
у последњем писму и наш предлог (из "општинеll ) састоји се у 
том: да се у Србији образује дружина од наших младих официра 
и других честитих људи (разуме се не јавно) па да се - ни више 
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ни мање - К. Tv1. поднесе предлог, како би он дошао до круне 
СРПСКОГ краља, а да ништа нерескира т.ј. да он наоружа ~,eTe 
својевољачке па да их под управом своих официра пошље У ь?с
иу, Ерцеговину 11 у Балкан, као и Грчка у КаНДИЈУ па да их таЈНО 
помаже, а јавно да се одкаже од сваке солидарности, као штО 
раде Грци и као што су радили Талијанци. Уз то - раз;rме се -
да и Црна-гора зарати. Разуме се да би у том случа'уу Турска 
сама загрозила војном 11 Србија морала би или ступити у рат и 
наша је цељ достигнута, - или у самој СЂзари Србија би се_ од
рекла од чета уставших Срба и тада би они ~или лепо осуЬени 
на смрт. Е ал тада би ми имали људи и ОРУЖЈа па би ~e имали 
с' ЧИllЈе запитати: "Ко је вама руво покрој:ио? Ко ли вам Је поково 
оружје?" ... 

Тај је наш предлог послан омладини (тајно - раЗУ1\lе се у 
Нови Сад), а ИЗВОД је саопштен Паји, да он извести све наше 
једномисленике У Београду. У исто време "Општина" је позвала 
сву омладину да се обучава оружју. Ово је НУ)КНО баш и 
случају, кад би влада српска заратила, јер кад ~и се 
неби нас могли Г. београдска запитати: а где беху они 
револуционер:и? Читаћеш тај позив омладини у Србији.374 

Ево шта треба по нашем мишљењу да раде ови поштени људи 
у Србији - и ТО тим пре, што се то може врло лако иЗВРШИ'iИ. 

Сео сам сад, да пишем: су нас . Заиста 
браца ]евреме ништа грднијег нема од наше си~'!'ем[е] васпита
вања. Пџестави себи да ђак излазећи из гимнаЗИЈе неизноси в:т:r-
какве мисли до то: како он може да иде у кавану у КОЈУ 
иду његови бивши професори. С' таким мислима је далеко од 
сваког правца - од сазна:ња, шта му треба за живота и по томе 
за шта треба да се спрема. У великој школи се само за 
чиновнике и разуме се да та знања која се тамо 
у главу - не само да му недају појма о правој науци о отоме: 
шта треба он да ради кад ступи у живот; па по TOlVle: шта 
да зна, већ га позитивно угљупљавају. Одтуда је ?роиетица~о то 
да су се СВИ ђаци делили на две главне катеГОрИЈе. Они КОЈИ су 
били глупљи од природе ОНИ су бубали све што су ИМ 
говорили нетрюкећи ништа да разумеду, и тако су :излазили 
громна наши чиновници, које сад немош да познаш, да 
су штогод учили. Мања част из њих, који су умели, да 
улизују око професора, отишли су преко и то су наши ЦЈ'1'1ЈЈ YJ."J'.H~'''< 

тори, који су нам донели моде и регуле, звучне, празне срразе375 

и имена разних "автори'!'ета", а ниједне )киве сувремене мисли. 

Други који су били способнији, нису могли да се задовоље 
оном пустом формом, што им се предавала под именом науке, 
али они нису имали ничега за шта да се у,вате. Наша књ:ижевност 
сама немађаше никаква правца, а наши "ваљани

lt 

људи, NIaЛО 
обраћаше па.ЖЊУ на васпитање будућег нараштаја, па да га скуп
љаху око себе, да NlY даду правца. Отуда друга половина место 
школе пређе у кавану. Ја сам бијо у тој половини, па знам какав 
је ужасан уплив имала та среда на људе, који би у другим при
ликама били заиста од вајде :и себи и другима. Неки погибоше 
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разорени здравствено; други просто од јектике, а они који се 
слеПО1у1 срећом или силно одареном природом спасоше од про
пасти ти беху неспособни за рад. Заиста у кавани где су прово
дили већину времена, ненаучише се ничему, чиме би могли да 
заслуж:е себи леба, а поставши чиновници могли су само да 
"либерално" "мисле" или да "говоре" и то у четири ока, али 
ништа да раде, јер би тада остали без службе, па би морали да 
помру од глади. Ни у кога небеше бар толико карактера, ако не
може радити као "изображен радник", да ради земљу, да ступи у 
трговину или да изући ма какав занат. (У Русији н. пр. људи из 
"младог поколења", скупљају се у дружине па ишту и добијају 
од владе земљу, да је обрађују; оснивају типографије па сами 
у њима окрећу точкове и слажу слова :и т. д. откривају књижарске 
трговине, устројавају радијонице за разне занате као: за разне 

алате грубе и фине, за шивење аљина и обуће и т. д. већ немогу 
сви бити литератори, инж:инири, технолози и др., а бити поште
ним чиновником у Русији је немогуће). 

Ето то су узроци што су ме побудили да пишем о нашем 
васпитавању. Ја ћу просто испричати "исповест" једног човека, 
који је сам "заслу)кно" носијо име каванског клуподера, и који 
у :мэло што није пропао у диму кавана београдских. Биће готово 
до конца овог месеца а печатаћу по свој прилици у подлистку "За
ставе" или у "Матици" .376 

Фала ти што ме саветујеш, да радим и за друге и за себе. 
И то си врло паметно рекао, да тек онај може радити за народ, 

коме не крче црева. Ја сам ове године нарочито на то обратијО 
пажњу и то ме је побудило, да напишем ово о нашем васпита
вању. Него за мене се небој. Ја се осећам сад страшно јак, - јер 
се oceћaТVI кадрим да зарадим CaLV1 за се парче хлеба, а мени мло
го и нетреба. 

Поздрави мајку и остале код куће кад им узпишеш. Ако 
видиш Пају, кажи му да се не срди. Бијо сам љут кад сам му 

писао писмо, па је изишло и преко моје воље опоро. Поздрави све 
честите људе. Кажи им да Србија неће пропасти докле Срби живе, 
а да ће се она високо - високо уздигнути чим они то озбиљне 
и мушки узхтеду. 

З'Богом твој Светозар. 

У твом писму нема ништа фамилијарног, зато ево снаји оде

љено, чисто фамилиј.арно.377 

Орrrrинал. ИАБ, ЗПО, К-lis,з. 
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КОПИЈА СВЕТО3АРЕВОГ ПИСМА JEBPE1VIY ОД 16. 2. 1868 (ПРВА И 
ЗАДЊА СТРАНА) 
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СВЕТОЗАР l~viАРКОВИЋ -- ВЛАДИIV1ИРУ ЈОВАНОВИЋУ 

Петер. 12/6/68. 

П оштовани Г. Владо! 

Овај чланчић378 печатајте у Застави, како се може скорије. 
Други екземплар шиљем у "Србију". Ја сам полазим С'утра у 
вече и желим да се састанем с'вама на обали дунаВСКОЈ. Бићу 
тамо 18 Г или 19 Г (незнам како иду лађе). Нужно је да ми дате 
препис тог уговора,379 па ћу ја гледати у Београду да га H~KO 
из депутата прочита у скупштини. Треба ударити решително: На
родна скупштина или војени министар. То треба да буде прво 
питање у скупштини. Ако У томе питању пропаднемо или (што 
је врло могуће) ако се само питање загуши одма у почетку: онда 

је народна ствар опет проиграна. С'Богом! )Келим да се видимо. 

СРМарк. 

ОРТIГИНЈЛ. АС, ПО, к, 73, бр. 296а. 

СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ - АНТОНИЈУ ХАЏИЋУ 

Брат Тоно! 

Кад сам био летос у Србији почео сам да пишем чланак за 
"Србију" о нашој књижевности под насловом "Лепа кљижевност и 
народни ЖИВОТ". Политичке наше околности беху некако грозни
чаве, те тако мој чланак. остаде у почетку. Овде немам матери
јала да га напишем према опширној програми, коју сам себи за
дао (као што показује наслов), а жао ме беше да не искажем неке 
свој[е] мисли о нашој књижевности, Iюје ме одавна тиште. С' 'Гога 
сам променијо наслов и завршијоса.1\1 чланак према мисли, кюју 
сам поставијо у :новом наслову380 и ево га шаљем "Матици", а 
молим вас, да га што скорије печатате. Ако вм'! се толико :не би 
ДoQпао да га неби могли печатати у "Матици" ОНДiа ја вас молим 
учините љубав те га пошљите Г. Каљевићу.381 Напослетку извини

те што вам га шаљем овако изждрцаног - баш немам кад да га 
препису јем на чисто. I 

Ја B3.l'V[ ГОВoQрих, да ћу послати за "Омладински календар' 
какав чланак из моје струке. Ја сам мислијо да пишем о "грађе
винским l\/raтеријалима" о најнужним постројкама за пољску прив
реду. Зато би требало да сам добро познат с' материјалима штО 
се код нас налазе и са стањем наше пољске привреде, а ја 1'00 

нисам. С' тога, то што би ја МoQгао написати могло би имати спе
цијалне вредности (за инжињира), али слабо за публику, којој 
је намењен омладински календар. Зато сам се оставијо те мисли,382 
а место тога писаћу, чим ми посао дозволи, о цели и досадашњој 
радњи уједињене омладине. 

"Застава" једаред јави да ће се Влада и Каравелов пустити 
на слободу, па шта би ?383 

Поздравље Г. Г. Милетићу, Т. Недељковићу, Костићу, Миши 
Димитријевићу, кнезу Шандору и другој Србадији 

[2]4/9/68. С ПoQштовањем Св. Марковип 

Оригинал. МС, РО, 1813. 



СВЕТОЗАР l\iАРКОВИЋ - ЉУБОМИРУ 
БЕЛИМАРКОВИЋУ 

Петроград 31/10/68 

Љуба! 

Твоје писмо добио сам пре 5 дана, али бех науман да мењам 
квартир, па чеках да ти јавим нови адрес. Мишљах да си гдегод 
пропао, :к:ад за толико време од тебе недобих ни реч. Красн{}м 
Паји писао сам одавна и питао га јеси ли добијо моје писмо од 
брата, а он ми у своме одговору и неспомену о ~OMe Н:1ш.та -:е 
тако незнадох ни да ли знаш да сам ти писао. Па]а ми Је Јави]о 
и за ваше изборе и за Матићево министарство384 у опште. Ј а се 
од Матића другом чему ниса.м ни надао. Пасивно поште.ње у 
дlЈж.авнику - а готово и свугде у јавном :ж~воту - равно Је H~
поштењу. Ено Панта остави за ректора СТОЈана ма да зна да ]е 
гад; а несмеде да постави Алимпија за ПРОфесор~. Ј е. ли . такав 
човек поштен или непоштен? У осталом Љубо НИЈе ваЈде Јадати 
се. Приликом убиства Мише385 видело се шта можемо, да исче
кујемо од наше либералне странке. Они су. се толико ~аIIлакали 
над његовом политичком мудрошћу, енергИЈОМ и патрИЈОТИЗМОМ, 
да су не само оправдали пред народом његову глупу и непоштену 

политику, него су је поставили као узор државничке мудрости 

и патријотизма и тиме су дали непобедљиво оружје у руке Блаз
навца и Ристића, тих најврснијих слугу Михаилов~х. И да видиш 
како се они безобразно служе с' тим своим орУЖЈем. Незнам да 
л' си читао у 85 бр. "Заставе" писмо из Београда, као одговор 
ческој "Коресподенцији" и "Застави". По садржају и форми види 
се да је то писмо писао или који од :намесн:ика или други КО, 

по ЊИХОЂој наруџбини. "Коресподенција" је објавила у iедном 
свом чланку неке сумње на данашње намесништво и преоацила 

му страшљивост у бугарским догађајима, а Застава је томе посве
тила један уводни чланак. У овом се одговору каж~ y:rpaBo ~a 
намесништво иде савршено трагом кнеза Михаила, КОЈИ Је ВОДИЈО 
самосталну "српску" (?) политику и с' које га нису могли скре
нути: "ни бомбардирање Београда, ни црногорско-турски рат, ни 

чете у Бугарској" и намесништво гордо пита: /Ја сме ли се l~незу 
Михаилу пребацити страшљивост" - а Застава, ОПОЗИЦИЈа и 
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омладина не сме на то да одговори ни речице. Ј а сам намеран ПО 

поводу тог писма да ударим на опозицију, само ако узхтедну пе
чатати моје писмо. Јер они имају обичај да по својој високој 
мудрости оцене шта је зрело, па што није они ад акта. Тако чим 
сам дошао у Петроград послао calVI "Матици" један чланак о на
шој књижевности (оно што сам започео још у Београду) и молијо 
ако ненађу за добро да га печатају, да га пошљу "Србији", па 
до сада ништа неурадише. 'Свакојако време је да се види начисто 
какви смо. Ја сам с' тога решијо да неостанем дуже у Петрограду 
од ове године - но о томе други пут. 

Кад бесмо у Београду ми разговарасмо да се у Београду ус
троји дружина у којој би учествовали сви грађани без разлике. 
Да л' си ти још с' киме гorворијо о томе. Нарочито је си ли гО
воријо с' )Кујовићем? Ја сам писао Паји да говори с' )Кујовићем 
но сад добисмо извешће, да је сиром[а] )Кујовић на самрти. Ио
нако нас мало има па још ако и овај радник погине онда баш 
незнаш с' киме ћеш да радиш. Као што знаш и сам да од наши 
стари и либералаца и конзерватоваца нема ништа, а оно бар да 
се гледа свим сретствима да се омладини да реалан правац. Нај
главнија потреба да се добију сретства да се омладина упозна са 
сувремеНOl\1 науком са реалним погледима и на друштвене одно

шаје и на књижевност и на политику, једном речи на све гране 
народног живота. Ја имам у пројекту једно сретство а то је ово. 
Код нас суштаствују две учене дружине, које имају новаца. То 
су "Учено друштво" и "Матица". До сада обе те дружине имале 
су органе, који су излазили једаред у години и у којима се (с' 
малим изузетком) није ништа печатало, што је млађе од XIV 
века. Треба доказати да тај начин радње неваља. Место тога да 
се оба органа печатају у месечним књигама и зато да сваки 
:журнал има уредника, кога би бирала дружина и плаћала га. 
Разуме се да би зато требало изменити у неколико само устрој
ство дружина. У таким журналима печатали би се чланци из 
свију струка науке, месечни политички прегледи и научна критика 
на појаве: друштвене и литературне и на државне законе и уста
нове. )I<:Урнали с' таким опширним и одабраним програмом имали 
[би] без суыње и велики број читалаца и давали би доста чистог 
прихода (бар као сада "Србија"); према томе приходу одредила 
би се плата од сваког печатаног табака, који се прими, као што 
је у свим европским журналима. Још би боље било, (ако се само 
може), кад би те дружине, као што имају народних новаца, уста
новиле фонд из кога би се плаћали журнални чланци, ма расходи 
с' почетка и превазилазили приходе; но свакој ако новци на тај 
начин потрошени били би млого кориснији но што су н. пр. наг
раде на "житије Доментијана", "опис манастира по Србији", рас
права "О репрезентативној системи" или "о трагичном моменту" 
и подобне ствари. Ово је моја главна мисао. Ја ћу је саопштити 
Васиљевићу па нека он настане свим силама и у Београду и у Н. 
Саду да се то :изврши. 

Паја ми јави још пре месец дана да од мог по>Вишења нема 
ништа, а данас добих од министра писмо у коме ми јавља да ми 
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шиље новаца колико и пре а за моју прозбу286 ништа и неспо
миње па незнам да л' си је и предао? Ново је овде то, што је 
Б.[очкаровЈ арестован већ 14 дана у "трећем одјеленију".387 Окрив
љују га за сношај с' емигрантима, но има наде да ће се ослобо
дити. Даље: овде је М. Ћурић дошао да наручи 60.000 шињела 
за нашу народну војску. 

Пиши ми скорије и шиљи неплаћена писма, јер је мени врло 
незгодно да плаћам моја писма, јер ми је пошта далеко а да 
купујем марке из дућана, губим на сваки 5 к. једну. 

Светозар. 

I\1ал не заборави мој адрес: На Екатерино-гофскому, близъ 
Садовой: Д. Яђ.овлева КlB. Н. 5. Још нешто. Имаш ли ти још 
КaI(ВИХ сретстава осим ти 250 т. од владе? Ако си сад при новцу 
претплати ми од нове године какав немачки књижевно-научни 

лист, а ја ћу за тебе претплатити најбољи лист руске омладине 
"Недељу". - Поздравља те Дреч. 

Оригинал. АС, ПО, к 102, бр. 115. 

30/11/68. 

СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ - ЉУБОМИРУ 
БЕЛИМАРКОВИЋУ 

ЈЬубо! 

Твоје писмо добих давно па до сада све нестигох да ти одго
ворим. Одма како ти написах оно писмо бех науман да пишем у 
"Заставу" о "великој Срб.ији" и о данашњем владању наше опо
зиције. После се предомислих и написах чланак за "Петербургс
кiя ВЂДОМОСТЫ", то је једини из поштених руских листова што 

долазе у Србију С,Отеч.[ественнiя] записки" и "НеДЂЛЯ" доносе 
само општи политички преглед а подобне чланке не печатају), 
али и те једне новине нађоше за IIнеудобно" да изричу пресудно 
мљење оо српским стварима. У друге новине нехтедох га ни носи

ти и он оде у акта. После тога седо опет да пишем за "Заставу", 
и:зиђе доста повелики члаНaI(388 и баш данас га доврших - етО 
то ти је узрок што ти до сада неписах. Сад сам дошао из чешке 
беседе (10 часова у вече) где сам читао неке српске новине међу 
њима и Заставу. То ми поквари сасвим вољу. Цео српски народ 
изгледа ми као просјак, што проси у Блазнавца и Ристића да му 

удели срећу и слободу. Уз то поче да ме обузимље сумња да не 
изгледам као Дон-Кижот, ако сад нај[е]даред389 изиђем с' моим 
чланком да покварим општу хармонију похвалне химне новом 

поретку. Већ реших у путу да нешиљем члэ.нак али кад се раз" 

мислих озбиљније застидех се овоје слабости. Пред ким ћу бити 
смешан? пред филистрима и шарлатанима, што мисле да је свО 
Српство усрећено, што су добили прилике да мало "полибераль
ниче". Па некасеомеју. Бар ћу .онда с' њима свршити рачун. СамоО 

ме једи што сам слаба карактера, па може бити нећу моћи да 

издржим борбу до краја. Још кад смо били у Београду ти знаш да 
су мене већином волели другови, што сам увек могао да се "сла
жем" са сваким. То "слагаље" страшно ме је искварило. Још 

онда сам завидео теби што си могао сваком да удариш у очи. -
Може бити зачудићеш се што ти наједаред поче[х] да пишем о 
томе, али незнаш како ми је досадно на самог себе. Ако говорим 
с' ким оод другова или познани:rz;а (:а често 11 неПоОзнэ.'Ника) не-могу 
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некако да исказу јем своје мишљење јасно и отсудно, све гледаlYI 

да се уклоним од одговора а често долази те се саглашавам с'не
чим, што је сасвим ПРОТИiВНО мом убеђењу и то без сваког интере
са просто да неувредим онога с'ким се разговарам. То и чини те 
немогу да се ставим у положај к'нашим либералима који они зас
лу:жују - да их презрем.-

Ти ме запита шта то значи да нећу остати дуже у Русији. Ја 
сам ти чини ми се и пређе говоријо да ја немогу никад бити 
инжинир. Што сам до сад убијо 5 година на ту струку опет је 
узрок моја безкарактерност. Хтео сам по наговору своје фамилије 
да /Јосигурам леб", а овамо сам хтео да будем "политичан радник". 
Као да се политички радник може занимати каквим занатом! 
или као да политичком раднику може какав занат осигурати леб! 
Бесмислица. С тога сам био решијо да останем ове године у Ру
сији, да одем на лето на практику; ту би зарадијо 200-300 ру
баља и тада би одказао стипендију и Русима и Србима Ј1 отишао 
би у Швајцарску да изучим добро немачки и француски језик и 
да :се упознам изближе с' браћом револуцијонарима. На прв'о вре
ме имао би новаца, доцније могао би зарађивати, колико је нужна 
за насушни леб и у руској литератури, а после радијо би све што 
би се могло радити. Но пре но што добих твоје писмо у коме ме 
саветујеш да тражим клерићеву стипендију добих писмо од Паје 
у коме ми говори да си њему писао да ради небили мени пови
сили стипендију па да пређем у Немачку. Ја сам му већ писао 
да ради а доцније ћу послати и прозбу. Ако буде што год још боље 
бар нећу морати да чекам до друге јесени. Разуме се да се нећу 
нинајмање занимати инџинирлуком. А то ће бити у владиним 
очима а по свој прилици и очима наших либералаца страшно 
непоштено. Шта му знам. Свакојако нећу бити инџини:ром даље 
од јесени. -

Што ми пишеш да ти пошљем превод Миља с'примедбама 
Чернишевског - немогу ти испунити жељу, јер такве књиге нема 
у руској књижевности. Ево каква је ствар. Чернишевски је превео 
целу економију Миља и пропратијо ју је своим примедбама, али 
од тога била је печатана само прва књига у "Современику", а 
остало је печатано у "изводуll (јер цео Миљ заузео много места 
у журналу) и Чернишевски обећа да ће целу економију са своим 
приметбама печатати одељено. Међутим њега послаше у Сибир 
а препечатовање се његових књига забраiНИ. Доцније Пипин при
јатељ Чернишевског напечата Миља, али без примедаба, а за 
примедбе l1преводилца" (није нигде смео да спомене име Чер
нишевског) рече да ће изићи доцније "кад буду боље околностиl {. 
Кад би се могло добити оно што је напечатано у Современику, 
ја би купијо за себе, али неможе. А сам Миљ сигурно је на не
мачком млого јевтинији но на руском. 

Хтедох да претплатим "Недељуи, али изиђе објава, да ће 

излазити од нове године нов научни лист "KOCMoc
l

{ У коме се 
наново јављају последњи знаменити радници из старог "Савреме
ника", Антоно'Вић и )Куковски (због чланака овог ПlQследњег: "Во
просъ о молодомъ ПОКОЛЂнiи" забрањен је "Современик"), па 
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мислим да ће бити бољи од "Недеље" зато чекам, да изиђе први 
број. За мене претплати економни лист. Дучић те поздравља и 
пита: с' колико се може живети у Лајпцигу и какви су тамо 
професори. 

Светозар. 

Оригинал. АС, ПО, к. 102, бр. 116. 



СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ - ЉУБО1V1ИРУ 
Б ЕЛИ1\1.АРКОВИЋУ 

На бадњи дан. [24. ХII 1868.] 

Љуба! 

Твоје је писмо добро дошло, јер тек што сам почео да пишем 
куда води српски народ конституција Ристићо-блазнавчева а куда 
он треба да иде. Твоје ме писмо опомену да ни је вредно писати 
кад од писања неће бити вајде. То је заиста тако. При свем том ја 
се некајем што сам оно писао у Заставу. Ако неће учинити утисак 
на владу а оно ће зацело на либералну (бившу) партију, јер ће 
она видети да и над њоме има контрола. ] а сам у том чланку390 
строго порицао њено страшљиво држање за владе Михаила и ње
но садање улагивање влади и у исто време захтевао сам да она 

јасно изрече своја начела и да определи своју програму. У послед
њем броју Заставе напечатана је прва половина чланка и редак
ција примећава да сам криво схватијо одношаје опозиције и 
Кнеза Михаила и да ће саопштити своје примедбе на мој чланак. 
Баш сам љубопитан. 

Паја ми писа пре неколико дана о беседи што су је говорили 
наместници при отварању уставне комисије391 и вели да се њима 
допада. Ја незнам који су то они392 али сам му писао да је прочи
тају овако напечатану (он ми је послао у писму из "Видов-дана") 
па ако нађу ишта што би им се допало онда су они сви: 
памет пасле 29 Маја. Још како бацих оно што сам спремао за 
Заставу, накитих му у писму да прочита "њима" сву шарлатане
рију оних мудраца (међу којима су готова сви наши либерали), 
који попу ју да се реформе проводе у "народном духу" на "срп
ском темељуll итд. Ево Ристић каже да је "Совет" у духу нашег 

народа јер је поникао и срастао с' народом. А ја велим да су и 
са.мовољни Началници, капетани, пандури, кврге, батине, кундаци, 
топузи и сва она грозна тиранија у нашем породичном животу у 

"духу народном". Све су то последице нашег дугог робовања под 
Турцима и оне су срасле с' нама као и вера у вештице и вампире 

и друга "сујеверија" која су општа свим необразованим народима. 
Тако су исто канцеларије с' њиним безконачним редом ЧИНО13ника, 
жандари, шпијони, цензура исто као и савет у духу народном 
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благодарећи бирократичном воспитавању наше надри-интелиген
ције за последњих 40 година. Ја незнам за остале ствари али за 
нашу бирократичну систему у администрацији уверен сам да ће 
остати недирнута. "Да се неудаљавамо од народног темеља". А 
реформе се баш зато и предузимљу да се униште неке рђаве 
стране "народног духа" и услови који помажу да се те стране 
развијају, а да се оставе само добре стране и да се створе нови 
услови ИЗ којих ће се развити нове стране народног духа т.ј. нова 
убеђења, обичаји и установе и т. д. Темељ је свим реформама 
знање-наука. А науке нема ни француске ни енглеске - ни срп
ске. Она је општа код свију народа, јер су истине што се у њој 
садрже једне исте код свију људи, чији мозгови нису преврнути 

лажним образовањем (било у школи или у :животу). Једино мерило 
докле се смеду распростирати реформе у државном организму 
то је: докле се могу савладати препоне што их је ставијо пре

ђашњи исторички развитак народа. (Ако се сећаш оног мог чланка 
у Србији: "Шта треба да радимо" ја сам у њему проводијо те 
мисли доста опширно). Код нас нема друге препоне но наша биро
кратична интелигенција, којој је мозак тумбе преврнут и против 
ње су требали да се боре наши либерали а не да се мире с'њоме. 
IПта би било кад би се у нашем народу, у коме је срећним окол
ностима остварено тако равенство и у сталежима и у богатству 
и у образовању, кад би се у њему одма почела примењивати на
чела сувремене науке. Кад би сва пажња била обраћена да се па 

могуству осигура умни и материјални развитак сваке поједине 

личности, а не да се осигурава династија; кад би се сва паж:ња 

обратила да се уклоне узроци што производе крађе, убиства, 
паљевине, преваре и сви преступи што их рађа сиротиња и рђаво 

васпитање а мање би се па:ж:ње обратила да се праве "параграфи" 
за разне "казни", што "повраћају погажено право", да се устро

јава полиција, тавнице, шпијунство и т. д. Онда би се тек оства
рило оно о чему брбљају једнако надрикњиге и либералне 

шепртље т.ј. ми би имали "српску цивилизацију", која неби била 
налик на немачку ни на француску ни ичију цивилизацију, јер би 
одма на н.епокварен.Оi11 темељу на основу сувремене науке о 

друштву подигла нашу државну зграду. Ми би тако избегли (и ако 

не сасв·им оно у многоме) она страшна зла, која једу друштва на 
западу: пролетаријат, страшну безнравственост и поделу народа 

на две класе: једна која управља и друга којом се управља, а тиме 

би избегли оне крваве кризе што се тамо догађају у последњем 
столећу скоро сваки 20 година (по рачунима Чернишевског, ко·· 
лика је нужна да се једно колено васпита у извесним начелима). 
Овако као што оће наши либерали и наша красиа влада да нас 
реформишу, у "народном духу" и "на !Народном темељу" ми 
ћемо ићи истим путем, КQјим су ишли сви народи на западу. -

Ј а не знам чему се ти надаш од Владимира. По моме мњењу 
он је либерал млого ученији, поштенији и срчанији но што су они, 
али по своим убеђењима стоји млого ближе њима но нама. По 
моме мишљењу треба да се организује радикална партија (само не 
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онака као што је по мишљењу Дра Станојевића)393 и тада да се 
отпочне борба против овега што је устарело - борба младог 
нараштаја против старот.Паја ме позиваше да пишем за "Ј един
ство", а Стојан ми је обећао новине "џабе". Ј а сам му казао да 
су од сада моји путови и путови либерала сасвим раздвојени и да 
ће међу нама и њима бити борбе и то млого дуже и теже но штО 
је била њихова борба. Ј а сам му казао да за сада знам само тебе, 
што исповедаш исту веру што и ја а за доцније ја се надам да 
ће уз нас бити "све што није истрошило своје силе у безплодним 
борбама, што раздираше нашу отаџбину за последњих 50 годи
на". Ј а сам хтео све ово да им кажем јавно у новинама, али 
нека знаду и овако доћи ће време кад ћемо се погледати очи у 
очи. 

И ја желим да дођем што пре тамо особито, да се лично 
састанем с' тобом да видимо шта се може радити. ЗОг овог месеца 
отићи ћу једном овдашњем ваљаном доктору (из руске омладине), 
да ми да сведочанство како ми је овдашњи климат шкодљив па 
ћу одма послати прозбу и a.тzo се сагласе да ме преместе ја ћу 
поћи одма у почетку Марта. Паји сам писао да ме извести има ли 
каквих изгледа ако би се искао а он ми вели у писму да би 
"добро било кад би остао још и ову годину у Русији". Сигурно да 
будем коресподент Јединства. 

Ш то питаш за грчка-турску размирицу394 неумем ти ништа 
казати поузданог. Знам само то да је Русија наоруж:ала до сада 
само З дивизије новим пушкама. Међу тим овамо долази кнез 
Никола.395 То ће имати свезе и с' нашим стварима и с' догађајима 
у Грчкој. Б. је у казаматама познате "петро-павловске крјепостиtl • 
Испит му још није свршен. Докле ће се продужити незнам. За 
новине добро што спомену да се известим могу ли се добијати. 
Ја сам знао то раније па сам сме'гнуо с' ума. У Русији могу се 
добијати само они журнали који су цензурним комитетом унеше
ни у списак и који су претплапени у овдашњој пошти. Дакле 
није НУЖНО да претплаћујеш никакве новине. Збогом. У здрављу 
да се скоро видимо. 

Светозар. 

Оригинал. АС, ПО, к 102, бр. 117" 

СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ - ПАВЛУ-ПАЈИ 
МИХАИЛОВИЋУ 

Петроград, 7. јануара у вече 1869" год. 

Драги Пајо !396 

Твоје писмо добих мало пре и оно ме је ужаснуло. То ме 
принуди те бацих све послове, што сам их имао да посвршавам 
до сутра и седох да ти напишем ово писмо. Ј е ли могуће, тако ти 
свега што ти је мило и овето, је ли могуће, да сте ви или управо 
ти - тако разумео мој чланак "Велика Србија"? да ја, напада
јући на либералну партију, "ку јем у звезде Христића и ... и ваљда 
Мијаила, да сам ја хвалио оно, што сам до јуче грдио." Ја те 
МО!lИМ прочитај још једном тај чланак, па ако нађеш и једну реч, 
КОЈа би "ковала у звезде" кога му драго - онда или сам ја био 
луд кад сам оно писао, или ме је перо сасвим изневерило, па 
нисам био у стању да искажем своје мисли. А ево у кратко моје 
мишљењс, које сам хтео да искажем. Кнез Мијаило био је мо
нарх - династа. Цељ његова, као и сваког монарха, та је, да 
утврди себе и своју династију по могућству дуже на српском прес
толу и да што већма увелича државу своје династије. Је ли утвр
ђење његове династије на српском престолу корисно по народ или 
не, то се њега није ни најмање тицало. Он је стављао своје ди
настичке интересе више народних. Кад је био рат црногорски,397 

он се није машао. За што? За то, што су тада Црна-Гора и ди
настија Петровића били популарнији у Босни и Херцеговини но 
Обреновићи, и Мијаило се с правом бојао, да њему није сигурно 
господство над "великом државоlVI СРПСКОмll • Либерали су викали 

на љега и његове министре, да они упуштају згодан тренутак, 

да не сазнају интересе српског народа, да они, (т.ј. управо минис
три) угњетавају народ и т.д. Ј а не одобрcvвам ту вику либералцима 
за то, што су они требали још напред да знаду, да кнезу Мијаилу 
никад није ни било стало да народне користи и народне слободе. 
Човек, који је још у прогонству објавио, да је његов отац "насље
дио

ll 

власт и госпоство од свог брата Милана Обреновића и који 
је отуда изводио своја "законита" права на кнежевину Србију 
као на своју сопственост (tempus et хnеит jus) - такав човек 
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способан је за све, само не да мари за интересе народне. Либе
рали су требали да обј3.tве, да њима није ни најмање стало хоће 
ли његова милост, Обреновић III., бити краљ или цар "велике 
Србије" већ да је српска влада дужна да ради на ослобођењу и 
уједињавању српског народа, а да српски народ, кад се сав ос
Ј10боди, има право да бира владара, који се њему најбоље допада, 
и форму владе, која је за њега најкориснија, једном речи, да 
Србија није спајилук Обреновића, нити икоје династије, и тек 
онда либерали имали би право да нападају на унутрашњу и спо
љашњу политику бивше владе. А они не само да нису одрицали 
Мијаилу право сопствености над српском др)кавом, већ сада по~л~ 
његове смрти прогласили су Обреновиће за "народну динаСТИЈУ 
и траже ОД свију Срба, да је унапред признаду (сигурно и у 
жснској линији?) за господара будуће "велике Србије", иначе им 
не ће помагати ни у чему. Ј а нисам бранио политику бивше вла
де, веп сам нападао на недоследност опозиције. Она је пр~зна
вала основно начело (да је српски народ сопственост МИЈаила 
Обреновића), а одрицала је закључке што су неизбежно следовали 
из тог начела; јер заиста, све што је IVIија:ило радио и у унутраш
њој и у спољашњој политици имало је само ту цељ, да себи .и 
својој династији обезбеди госпоство. Ја сам казао, да он НИЈе 
имао намере да угњетава народ, јер није имао за то никакав 

узрок. Он је просто био глуп, па се користио Христићем, а да је 
био паметан, (као што су неки) он би се користио либералима и 
они би му певали химне и били му редактори званичних новина 

и служили му верно, баш као и највећи назадњаци. Српском на
роду не би било ни најмање боље, но што му је сад. Моје мнење 
о тој политици ја сам изрекао у истом чланку овим речима: "така 

се политика мора преживети и њен је пад тим грознији, чим је 
она била потпуније примењена". Где је ту ковање у звезде? где је 
ту одобравање бивше политике? Ј а сам казао да Обреновићи мо
рају да воде такву политику, а из тога логично следује, да су 
интереси Обреновића (или ма какве друге династије) .- управо 
противни интересима српског народа, и радикалној опозицији 
неопходно је или да иде управо против њих (династије) или ако 
то није могуће оно помимо њих, а што је најглавније, да орха
низира партију, која би се ослањала не на којекаква монархијска 
имена већ на народ и његове интересе. Нека та партија буде из 
пет људи (ако их више нема) али нека партија од начела -
и будућност је њена. То је био узрок што сам писао онај чланак 
и што сам захтевао од "Србије" и "Заставе" да изреку јасно своја 
начела и свој програм у раду, што је "Заставаll и учинила. Прог·· 
рам "Заставе" служи јој на част, из њега се види да нису сви 

либерали "Обреновићи" и династијаши. А "Србија" место прог
рама и организације пита достојанствено: "Ко је опозиција?" 
(великоме Обреновићу и још већем Блазнавцу.) Него ћемо се 
наплатити за то и то скоро, да буде само здравља. 
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8. ујутру. 

Синоћ ме заболеше очи од л ШУl П е, па морадох да прекинем 
писмо; сад ево даље. Ја сам напао опозицију што је она викала 
на Христића и хвалила Обреновића, који је био хиљаду пута гори 
но Христић, и који је поставио Христића; што је корачала један 
корак напред, а два назад и тиме уништавала свој рад и давала 

могућност реакцији да се утврди у Србији. Последица је тога, штО 
смо ми сада много даље од слободе, но што смо били 1858. г. т.ј. 
сад ће нам требати много више борбе, но што је требало у то 
време и то све услед тога, што је опозиција у шупљим фразама: 
"закон је највиша воља у Србији", "ја сам lIрВИ српски војник", 
"ја се гордим што сам први српски грађанин

lI

, "ми не ћемо ништа 
за народ без народа", 393 И Т.д. налазила и налази идеал патријо
тизма и сљободоумља. Ти правдаш либерале, или бар желиш да 
докажеш, да се мало шта и могло урадити. Ј а би могао то да 
оповргнем; али то ми није од потребе. Нека је тако, да либерали 
ни су могли ништа више да ураде. А за што ни су могли? Управо 
за то, што не само да нису били организирани и солидарни каО 
једна партија, већ нису јасно определили ни основна начела, која 
желе да остваре, ни пут којим треба да се иде. С тога сам ја и 
казао у мом чланку, да јединство у мишљењу треба да претходи 
организацији у раду, т.ј. либерална партија треба јасно да опре
дели куда тежи и како мисли то да постигне, а кад су се у томе 

сви чланови сагласили онда се тек може приступити раду и онда 

треба ићи доследно до крајности. За што људи као Юlез Мијаило, 
Блазнавац и други успевају у својим намерама? За 'Го, што су они 
јасно определили цељ којој теже и путове који воде тој цели. 
Бар код нас се не може казати да има каквих партија (као: арис
тократа, духовенства, богаташа) којима би било од користи да 
потпомажу тиранију, већ просто вешти частољупци употребљавају 
на своју корист неразумевање простог народа и слепо поверење 
интелигенције. Они иду доследно својој цељи. А за што тако не 
ради и опозиција? Ја сам казао у похвалу политике кнеза Ми
јаила, да је она била "крајње доследна". Ја и опет повторавим 
да је доследност врлина сваке политике, јер јој гарантира успех 
(разуме се на дуже или краће време), али из тога још не следује 
да доследна политика не може бит:и нспоштена. Политика је 
Наполеона крајње доследна, али у исто време и крајње непоштена. 
Разуме се, да ће је прогресивно развиће народа уништити кад 
тад, али она траје већ 16 година и још ко зна колико ће трајати. 
Ја не знам колика је сила у омладине и с тога ине мислим да 
ће се моћи што одмах започети. Да сазнамо силе омладинске -
такве силе које би биле способне за озбиљан рад - треба 
најпре и најпре да се знамо на чисто који смо и iкакви смо. 
После треба приступити организацији и тек онда раду. За то 
треба још једном учинити решаlвајући јуриш на бившу опозицију 
у Србији, па или нека пређе сасвим у логор владин, или нек буде 
уз омладину. Посреника и полутана нама не треба. Ја ћу поку
шати да се 10 томе ДiQГОВiQРИМ са "Заставом". И аКiQ не успемо 
одмах да урадимо што год "стварно" -- онда бар да дамо правац 
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омладини, да спремимо људе - живи материјал за будућу зграду, 
коју ћемо предузети да дижемо при првом згодном случају. ОвО 

чим пре урадимо тим боље, јер иначе оде све за "ј единством" и 
старим ауторитетима. 

Што ми пишеш, као да ја теби припису јем особито одушев
љење за беседу намесништва - то није истина. Напротив, ја сам 
изрекао мишљење, да ти ту беседу по свој прилици ниси ни чи
тао, кад си ми је послао, јер да си је читао, увидео би шта је, 
а из тога следује да ја нисам сумњао у твоју памет. Ти си био 
одушевљен перспеКТJ1IВОМ на "нов живот" (као што ти рече у 
твом писму), који су обећали Ристић и Блазнавац, а раструбили 
"јединство" и "Србија" па с тога си ме позивао "Сад је време"; 
"дај да грабимо"! и позивао си ме да пишем што год, а особито 
да будем кореспондент "ј единства". ј а ти у томе не замерам. 
Сваки се могао преварити слушајући шта говоре наши "најбољи 
људи" , .. Заиста бивша опозиција у својој радњи у и око "устав
не комисије" 399 показала се или крајње глупа или крајње непош
тена, што ја још не умем да решим. Пре свега, за што су они ту 
комисију назвали "комисијом", па још "уставном", и за што су 
раструбили, да је она сазвана да изради пројекте нових закона, 
кад је намесништво у напред изјавило, да оно сазива "најбоље 
људе из народа" просто да чује мнење (? 1) народа о реформама. 
Није ту било ниспомена ни о каквим пројектима, ни о законима, 
и опозиција је требала одмах да објави, да је "велика народна 
скупштина" изјавила своје мнење и своје жеље о реформама и да 
су ту сваке комисије не само сувише већ и незаконите. јер да 
узмемо н.ПР. да су сви чланови казали на прво питање, као што 

је одговорио г. ј. ИЛИП,400 шта би онда радила влада? Она би 
ваљда то сматрала као мишљење народа и уништила би жеље 

скупштине?! И опозиција није требала - није смела да прима 
учешће у такој комисији која уништава најсветија права народа, 
која не дозвољава да народ преко својих законитих претставника 
изјављује ни своје жеље (а камо ли што друго), веп и за то тре
бају особите комисије, које саставља влада по свом ћефу. А ако 
је влада хтела заиста да прави пројекте закона, онда је опозиција 
била дул{на да прими учешће, али у исто време да тра:жи и ради 
да народна скупштина може са свим не примити те пројекте, већ 
из овоје средине саставити нову комисију и правити нове пројекте 

и законе. А овако шта је радила опозиција? Пре свега погазила 
је права народа и прогласила као ништавне све .жеље "велике на

родне скупштине", друго, дала је влади могућност да протури ако 
хоће "две палате/4О1 по "жељи народној" (јер се комисија на то 
сагласила) и треће: све то урадила је опозиција утврди:вши још 
више популарност данашње владе, јер та сва подлост ишла је под 

фирмом, да влада не ће да ради ништа за народ без народа. 
Управо мени је сва та радња тога одбора гадна. Сваки, ком овра
ка није попила мозак, или који има у себи искрицу поштења, 

изишао би одмах из одбора на прву објаву претседника: "да ће 
комисија одговарати само на питања, која јој се предлаже". Него 

доста о томе, ја сам намеран "у своје време" да проговорим оп-
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ширно О будућим реформама нашим и о радњи неуставног од
бора. 

Може бити да ћеш приметити да је у чланку "Велика Србија" 
нејасно изведена ова мисао, што сам ја овде у писму исказао. 
То јес' тога, што самое прво бојао, да ,,3аста'ва" не ће примити 
врло оштар чланак, а после с тога, што сам се бојао београдске 
цензуре. у осталом он није био намењен простом народу, већ 
интелигенцији ... 

Штампано. Стража, 1, 1878, 346-350. 



СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ - БРАТУ ЈЕВРЕМУ 

18/1/69. 

Драги брате! 

Баш ти фала на твом дугачком писму. Одавна нисам добијо 
писмо из Београда ни од кога па из твог писма видох шта је 
узрок. Увредијо саА1 "авторитете" /402 Зато ми мој красни Пајо. 
ништа непише ево већ месец дана. Но мени је баш све једно 
љутили се они или не. Још као да сам знао жељу наше бивше 
опозиције: да им коментирам мој чланак, - ја сам им још о 
Божићу послао жесток коментар у Пајином писму у коме сам им 
казао да су они сви изгубили памет после 29 Маја. Оће ли ми они 
одговарати што год - не знам; што се тиче "Заставе" она рече 
да ће саопштити своје примедбе па их до сада још неса[о]пшти и 
судећи по тону, Izоји Застава узимље у последње време, - неће 
никаквих примедаба ни бити. Остаје ми само да одговорим на 
твоје примедбе. Оне су за мене ,важне с' тога што видим да су 
ме многи криво разумели па међу њима и ти. Ј а нисам казао о 
нашем народу да је "просто: глуп И незрео" (ово су твоје речи) 
Бећ: политички глуп И незрео, ту реч "политички" опредељава 
смисао, као што сам ја и објаснијо у мом чланку, да прост народ 
сазнаје само тегобе што га тиште, а неуме да нађе лека, неуме 
да изнађе систему државну, која му гарантира слободу и благо
стање. Ја сам казао даље да само људи или теоретички образовани 
или који су живели грађанском слободом н. пр. у Сев. Америци или 
у Швајцарској умеду да нађу гарантије за слободу и развитак, а 
необразована маса уопште (ја сам у том чланку навео за пример 
suffrage universal Наполеона) поћи ће вазда за вођама, за авто
ритетом - за влашћу. То важи за сваки необразовани народ 
па с' тога ту неможе бити никакве срамоте ни за српски народ. 
Што сам ја тако оштро изрекао пресуду политичкој зрелости срп
ског народа то је с' тога што се наши назови-либерали једнако 
заклањају "свешћу" српског народа и његовом вољом доказаном 

на "великој скупштини" и тиме оће себе да одбране што су они 
били страшљиви па нису смели да кажу своје мишљење већ по
чели да певају химне Обреновићима, Блазнавцу и Ристићу. Ето 
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сада једнако пишу по "Србији" и "Јединству" како је то народна 
воља да се "утврди народна династија Обреновића" и т. д. И тиме 
оправдавају сву себичну и подлу унутрашњу и спољну Блазнавцо
-Ристићеву политику. Свест народа састоји се из свести његових 
појединих чланова, а тако исто и његова воља. Па кад чланови 
народа, који треба да су најсвеснији нису толико свесни да изреку 
своју вољу у најкритичнијем тренутку, онда се смело може казати 
да у том народу нема политичке свести. А падали ту срамота на 
народ или на интелигенцију, - то ће знати сама интелигенција. 
Ј а мислим да се и ти слажеш са овим мојим мишљењем, а то се 
види и из твог писма, сво неспоразумљење произлази из тога што 

ти ниси обратијо пажњу на реч "политичкиl(. Што ти говориш о 
врлинама нашег народа ја се слажем с' тобом потпуно. Осим кО
личине образовања наш народ има у свему преимућства пред за
падним народима. У њему нема ни спајија ни аристократичког 
духовенства, ни утврђеног "монархичног" чувства, ни урођене би· 
рокрације, ни аристократије капитала, ни пролетаријата, ни страш
не безниавствености и Т.Д. чиме страдају сви народи на западу. 
Наш је народ млад народ, чија и здрав као и млад човек и у 
њему би се могла остварити најчистија демократична начела и у 
државном и у друштвеном животу. Ове стоји до вођа - до инте
лигенције као што и ти рече у твом писму, но ја нисам о томе 

ГОffiоријо с' тога што нисам имао цељ да по кджем шта треба да 
ради наша опозиција. Ја сматрам да наша опозиција није кадра 

ништа више да ради, - она је завршила своју каријеру. Славно 

ли, стИ!дlНО ли - тО' 'Није TJaiКo 'важно. Ја сам с:амо хтео Д!а' П'Оlка.жем 

омл:а;,цини да Њбне пређ:ашње вође /Нису кадри више да јој пред

њаче и према томе даое омлаiдина опрема за нош пут, да ,не лије 

"НОВО 'вино У ,ст:а:ре мешине". Моја је жеља била да 'из:азовем 

гюл,ем!И'ку са БИ'вшом опозицијом с'тога сам јој каз:ао насврше'Гку 

члаlНка да она гази овоја основна lН:ачелњ, д:а cTalBOЂa династ'ичке 

интеРбсе више Нlарод'Них и напослетку захтевао сам од "Заставе" 

и "Србије" да изреку јецном јасно и своја начела и своју програ
му у раду. Но опозиција се УКЛQlнила од полемике и тако ја не 

добих прилике да изречем и другу половину мојих жеља. Доцније 
кад видех држање наших либералаца у "уставној комисији" ја се 

спремих да је још једаред нападнем и већ бијах започео чланак 

"српска будућност" кад добих од Љубе писмо где ми пребацује 
и за оно што сам писао у Застави, вели да није вредно пуцати у 

ветар. То је заиста тако, нама се треба организоват с'прва па кад 

станемо ударати да баш одударимо. С'тога ја нехтедох да се из

лажем ударцима нашег правитељства пре времена и оставих све 

до боље прилике. Међу тим Стојан ме је позивао преко Паје да 
му будем кореспо [н]дент и ја сам му одговоријо да су наши 
путови раздвојени. Моје мишљење о свима догађајима што се 
десише у Србији после убиства кнежева, ја сам исказао у једном 
чланку, који ће бити напечатан до који дан у листу руске омла
дине "Недеља". Послаћу тај број "Недеље" БИВШОј опозицији: 
"дља назиданија"403 што веле баћушке. 
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Наговори[х] ти млого о мом чланку па хитам да завршим, јер 
ме глава боле. Може бити да ти је до сада Паја већ казао, послао 
сам прозбу Министру да ме премести у Германију, јер ми овдаш
њи климат шкоДи. Од Октобра т. ј. ОД како сам овамо дошаостра
дам једнако кроничким катаром, а при таком стаљу желутка овде 
ништа није лакше као уватити тиф или колеру, што су овде акли
матизиране болести. Видак;овића 1ЗГ одвезосмо у болницу, миш
љасмо да је тиф, после се показа да је повратна грозница, но то 
је овде врло опасна болест, јер врло лако прелази у врућицу или 
тиф. Он се је решијо да одлази из Русије назад чим изиђе из 
болнице. Само немој ништа говорити његовој родбини. Да се 
непоплаше узалуд.404 

Оригинал. ИАБ, зпо, К-1/5,4. 

5/3/69. 

СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ - ЉУБОМИРУ 
БЕЛИМАРКОВИЋУ 

Љубо, 

Тек данас добих решење за премештај. Одлазим у Цирих са 
400 т. У мало што нисам остао фала магарећлуку Матића и под
лости ] оце. Дугачку ћу ти историју причати док се састанемо. 
Ја се нећу моћи да кренем пре 14 но свакој ако, јавићу ти на 
време да ме можеш дочекати на жељезници, јер ти ћеш управо у 
то време променути КЈВартир па те нећу моћи да нађем. Сада 
чећу ништа да ти пишем, тек ти се јављам да ми се надаш, а 
раЈговараћемо се () свему. (Немачки сам страшно млого забора
виј.о. Тешко ће ми бити с' почетка.) 

СвеТОЗЈ.}Ј . 

Орrшшзл. АС, по, 1<. 102, бр. 118. 



IV 

ДОКУМЕНТИ 



СЛУЖБОВАIЬЕ РАДО ЈА МАРКОВИЋА 

(ОЦА СВЕТОЗАРЕВОГ) 

КОНДУИТ ЛИСТА РАДОЈА lV1АРКОВИЋА 
ИЗ 1844. ГОДИНЕ 

к.няжества Ср6. Началничество Окру)кия Црнорi;чкогь 

КОНДУИТЬ ЛИСТА405 

Чиновника и Слу)кителя у окружiю ЦРНОРЪЧКОМЪ 
преднаведенимъ началничествомъ служећи 

подъ 

TeI<ylle число 2. 

чинъ :и званiе Писаръ Началничества 

-данъ година и Н указа, Указомъ НЋГО Cij,.'L Г, 

или предписанiа, КОИl\IЪ сподара Княза Александра одъ 

е на званiе наименованъ? 21. Декемвъ. 1842 год. BNQ З17. 

за писара Начал. окръ. Црно-

РЋЧКОГЪ постаВЋНЪ, а съ Декре-

томъ Высокославъ. Попъ. В. ДЋла 
одъ 26. ис. м. И, Ч. BNQ 14З2. на 

исто званiе потврђенъ 

Име и презиме зваНI1чника? Радое Марковићъ 

Колико е година старъ? ЗА. 

преДЋЛЪ окружiе и МЋСТО Срезь Левачки Окружiе Ягодин-

рођеня НЋГОВОГЪ? ско Село Сабанта долня. 
- ...... _._-.... -

ели ожеНЋНЪ далъ колико ОжеНЋНЪ е и има своя два 

деце има? ДЋтет« 

Странымъ, Ние нигди 

државама? 
>, 

с!) 
у другимъ У другимъ струкама нне р:4 

о струкама? слу:жiо ;:..., 
':S; rfL1 (о ::: 
о.. у струцы Као писаръ Среза вражогрнскогъ с!) с) 

\о U БнутреНЋГЪ правленiя? за 9. година и 5 месецы, потомъ 
~ >, по имаюћемъ обявленiю Существъ. >, 

р:4 
~ Е-< привръ. правъ. извршитеЛЋМЪ дуж-u u 
с!) 

Q) ности Старешина Среза заичар-
~ 21 ;л; 

СКОГЪ 5. а вражогрнскогъ 6. неде Q) о:: 
о.. ::: дана. А потомъ као писаръ Начал-
~ ~ 

пичества од 1. године дана. 

изъ чега се плата НЋгова Плата му се састоiи изъ 250. 
и съ овомъ можда скопчани талира ГОДИШНЋ безъ икаковогъ 

додатцы састое? додатка 

имали безплатен :Нема 
обиталиште? 
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Гди и какве е науке слушао? 

Краснописанiю? 

~ Рачуноводству? 

('ј 

D:1 
Концепту 1-< 

Q 
>, 
~ 

~>, €зицима? 

('ј tт.; .,.. ::r: 
о<:: ('ј 

:s;:::r: 
ст') Осталоюе 

~15:; 
~::r: 

У добромъ па тсвованiю? 

о ('ј 
~D:1 У брзомъ понятiю? ~ о 
~~ 

~~ У здравомъ разсужденiю? 

За извршенiе кое ДУ:ЖНОСТИ 

бы быо найспособнiй? 

Какавъ е у извршенiю 

званичнс дуж:ности? 

~ Према СВОИМЪ 
сџ ~ старшима. 
,..Q<l) 
..... 1::1: 
o~ 

Према себи равнима D:1 о 
~ к 
('ј ,О 

::'::;0 
Према себи нижима? 

Имали недостатке и кос? 

ели збогъ ови напоменутъ, 
укоренъ или каЗНЋНЪ? 

Заслуж.ус ли произведенiе 
на вышшiй степень 

ПримЋчание. 

Къ .NQ 52. 
20. ]ануарiя 1844 

у Засчару 

:или не? 

Оригинал. АС, МУД, П. II, 22/1844. 

Свршiо е две нормалне школе у 
Крагуевцу 

Добаръ рукописъ има 

Добаръ' 

Добаръ 

Поредъ матеРНЋГЪ и влаШЮI до б-
ро говори 

Добаръ за у народъ у свакомъ 

случаю умЋтанъ. 

Отличанъ 

Добаръ. 

Детто. 

За Срезскогъ Началника или окръ 

казнаее 

-----.- -

IlРИЛЋжапъ добро 

Учтивъ и послушанъ 

Слисаодителанъ и благъ 

ДоБZlРЪ 

He~f.ia НИКaI\:uве 

Ние никад;} 

Заслужуе, збогъ ВЋРНОСТИ спрами 

садашн"вмъ, СвЂт. Князу И Пра-

витепъству. 

ЗGогъ доброгъ у званичнймъ ДЋЛИ-
ма поступка, достоянъ е одъ На-

чалничества овогъ, препоруке 

Началникъ Окръ ЦРНОРЋЧКОТЪ 
МаiОръ 

€ремiя Здравковићъ 

ЈЕРЕМИЈА 3ДРАВКОВИЋ - КНЕЗУ АЛЕКСАНДРУ 

Ваша СВЂТЛОСТЪ МИЛОСТИВЂИШЙ Господару 

Писаръ Началничества овогъ Paдo€ Марковипъ кои вепъ 12. 
година зашла како Прав'Ителство у свако ВЂРНОСТИ служи, и кюи 
€ данаШНЂМЪ Ваше СВЂТЛОСТИ Правителству у колико самъ шта 
я дознавао и ВЋРНОСТЪ указивао, кой мою ВЋРНОСТЪ нека самъ 
Г. Книпанинъ по НЂговои души покаже свагда, самномъ непоко
лебимо в ран б о, особито 1842. године будупи самъ я Предсе
дателъ Суда био онъ € све као Писаръ Срезки по Народу радiо, 
као што то неможе ни сада бившй Началникъ Окружни Г. )Кивко 
Давидовипъ одрепи окромъ изъ какве пизме къ мени, као и Г. 
Добросавъ 3дравковипъ Шабачкiй кой € онда Помопникъ На
чалничества овогъ био, а и сви кметови Среза вражогрнскогъ кое 
€ (онъ) непрестано врбово и онда при волненi ономъ исте по
дигао збогъ чега сохрани боже да € онда пропастъ била (онъ) би 
равно самномъ безъ икаква изговора йзъ овогъ Окруж.iя погинуо. 

Одъ Врачара пакъ како смо онде съ Народомъ дошли вра

тиiо се € съ обавленiемъ привременогъ Правленiя одма натрагъ 
за привременогъ Срезкогъ Старешину на оба Среза Окружiя 
овогъ, и овде самъ у Народу и Началничеству Дъла одправля

юпи€ и политичне апсенике чуваюhи миръ и поредакъ одржао у 
наиопаснiемъ времену ономъ докъ СМО МИ одъ Врачара дошли, и 

после почимъ се друге старешине поставиша, онъ за Писара На

чалничества остаде, непрестано ми као неписменомъ чинiо и чи

ни. Представлянъ е био одъ мене више пута надлеж:нои власти 
(3 Попечител) и то молiо самъ да би у Окру/кiю овоме у Поли
цаинои струки нарочито за Началника среза Вражогрнскогъ ван

џира едно ради помопи мое будуhи има ПОВЋренie у Народу ре
ченогъ Среза, неби имао више никакове бриге да се шта може 

у Срезу ономъ порадити, а друго што е превепъ одъ умерше му 

враће падша НЋМУ на издржанiе фамилiомъ обтерепенъ, а за
слу:женъ будући да се неби претресао, а при притомъ овДи имало 
добара свои имаде. Но ми се ова досада ЧИНЋна молба никако 
уважити Hi€ могла йзъ коiъ узрока незнамъ, но држимъ да 

истоН~, што е исто зетъ мои, акако Mie овде Стрицъ Председа-
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телъ Суда Окружногъ и iоштъ едног зета Писара Срезкогъ 
Ймадемъ. u 

Истина да смо ми овде потревили се Родбина али lVIислимъ 
да ништа противу права и уредба земальскй или Личности ... 
учинили нисмо, окромъ што смо савршени ми,Ръ :и поредакъ. у 
Народу одржали. Я Стрица волемъ но зета, аЛlе онъ човекъ те
жакъ и нитie шта кадъ особито учинiО, нитъ е кадаръ УЧИН.ИТИ, а 
а овай би ж:ивотъ СВOQIИ изгубtо, и одъ 1833. лЂтаслуж.и као юдъ и 
мипа мислимъ да Hie право да збогъ тога страда што се зетъ мои 
потрефiО, а да Hie мои зетъ ямачно би iоштъ 1842. год. на вра
чару по даном му обавленiю ванџиро као што су многи и не
заслужнiй одъ Htia. 

Зато самъ принућенъ Вашои СВЋТЛОСТИ досаду ЧИНИТИ и. са-
свакимъ страхопочитанi8МЪ колено приклоно Скутъ и Руку ЦЋЛИ
ваюћи iой ·vчтивtЙше молити се, да би у важивши праведну за
слугу и Дугувремено служ:бу НЋГОВУ, као uй молбу учти.~tишу 
мою, ванџаментъ му подарити отечески умилостивила се и то. у 
Окружiю ·овоме на упразН'ЬНQ МЋСТО Началника Среза Вражо-
грнскогъ. , 

Ожидаваюћи премйлостивогъ Решенiя остаемъ Вашой СВЂТ-
лости в'ьрно подаиньиши. 

18 Г ДекемвiЯ 1.844 
у 3айчару 

Оригнал. АС, МУД, П, 1, 1731'1845. 

Слуга 

6редriя Здравковићъ 

Началникъ Окруяziя ЦРНОРЋЧКОГЪ 

РАДОЈЕ Л1АРКОВИЋ - МИНИСТАРСТВ~Т 
УНУТРАШЊИХ ДЕЛА 

Високославно Попечителстшо! 

Како самъ доле покорно подписаныи: одъ године 833. или 
одъ присоединенiя Тимочке къ тада постоявшой премилогъ намъ 
Отечества Србiе Области, за Среза вражогрнскогъ Писара про
изведенъ дужности Писара истогъ Среза До године 842, или до 
узволненiя НаРОДНЋга и промене Правителства у Отечеству до
годивше се исполнявао; како самъ по Срећно Окончаномъ На:
РОДНЋМ у време наведено узволненi:ю по причиныи мноме тада 
Отечеству у Казане по Сили могућства могъ услуге, Существо
вавшимъ Высокославнымъ Привременымъ Правленiемъ на оба 
Среза Окружiя овогъ запривременогъ СтаРЋШИНУ поставлtнъ, и за 
неко време сходно тада прописане мы дужности. Са ово Окружн
нымъ Народомъ у онымъ найважнымъ обстоятелствама управляо; 
и к;ако ми е за тыIъъ на немалу жалостсупротъ дане ми надежде 

и Супротъ тада раlВНЫ и гори одъ мене са больимъ званiяма 
награђены, поменуто привремено М'номе исполняваемо ЗВа'нi€, са 
званieмъ Писара Началничества за менуro; и I<Ga:wo преко свега то
га 11 у ,овомъ званiюскоро већъ 4. године дана дужњости исполня
вамъ тое Высокославному Попечителству Внутрены дЋла познато. 
А уколик{) е наведена Стваръ Омени ВъrшехвалЂНОМЪ Попечител
ству позната, заистаму 8 и то У врло добромъ знаню, да се про
тиву мене и личности М08 као тринаеСТОГОДИШНЋГЪ званичника, 
нитко доданасъ потужiо H€, нитiе пакъ Высокославномъ Правле
нiю мноме до яко буди каква у,вреда нанешена, те даме кодъ 
толико усрећивше се собраће у садашнtмъ званiю држећи забо
равности преда, нарочито пакъ кадъ М08 доякошнt владаНЋ и 
услуге Отечеству ПРИЧИНЋне у pacMoTpeHie а и сравнеН8 спрамьн
ЋКИ узме, - Совршено ће се увtрити, да я съ наведенымъ окол
ностима на никакву хвалу мою но на откритiе €динствене истине 
тежимъ. - Те:жеН'Б пакъ исто повода ми да8 Высокославному 
Попечителству Внутреньи ДЋла као мени предпоставлtной власти, 
и као таковой одъ ков ми Срећа и напредакъ, надеждаби сва 
утЋка зависи, найнiснисходителнiй начинъ обратити се, и НЂга 
препокорныше умолити, да бы Оно отеческо и Милостиво Вни
MaHie СВО8 на М08 предпоменуто владаНЋ и досадъ ВЋРНО одправ-
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ляему Службу, као и услугу уколико-толико отечеству УЧИНЂНУ 
обративши доякаШНЂ ми званiе за мене доста теретно по ПРИЧИНИ 
мало, скопчане къ истомъ плате, съ больимъ званiемъ и платомъ 
како бы начиномъ тимъ безъ краиньгъ унуж:дно:мъ препита:нiю 
притесненiя поредъ себе и умложену ми фамилiю4О6 лакше издр
жавати могао, заменути благоизволело. 

Подносећи предстоеће прошенiе мое у овакой понизности 
Высокославномъ Попечителству Врнутреньи ДЋла за подарити ми 
БОЛЋ какво званiе, немало ше надежда ТЋШИ са стране выше
хваЛЋНОГЪ Попечителства ИНЋКО УВЂреНЂ тыме да е, да ће Оно 
изъ ПРИЗРЋнiя преднавеногъ, а и садаШНЋГЪ оскудногъ станя могъ, 
Милостиво удО'влетвореНЂ молбы моiой подарити. За ко е ми
лостиво подаренiе препоручуюћи се са особитiмъ страхопо чита
нiемъ назвати се усуђуемъ. 

23. Септемвра 1846. год. 
у 3айчару 

Высокославног Попечителства Внутреньи 

дЂла 
ПреПОКОРIгвишiй 
Радое Ма.рковиПъ 

Оригинал. АС, МУд, П, I, 173/1845. 

ДОКУМЕНТИ 

КОНДУИТ ЛИСТА РАДОЈА Л1АРКОВl1ЋА 
ИЗ 1847. ГОДИНЕ 

Началничество ОкруЖiя ЦРНОРЂЧКОМЪ 

КОНДУИТЬ ЛИСТА 

чиновника и служителя у Окру.ж:.iю ЦРНОРЪЧКОМЪ 
у подъ преднаведенимь Начелничествомъ служећи. 

Текуће число 3. 

ЧИНЪ II 3BaHic Писаръ Началничества 

Дан Година i Нра указа Указом:ъ Кнг:!:'же СI<ИМЪ одъ 21. 
илн предписанiя КОИМЪ с на кемвра c-v842, год. вЈ\Љ 317. за 
чинъ а 

Де-
пи-

КОИМЪ на званiс сара Началничестпа произведенъ 
наименованъ 

Име и презыме званичника Радос I'vIарковићъ 

Колико е година старъ 33. 

Пр ед г:!:'лъ 01(руЖiс i МЋСТО ОкруЖiя ЯГОДИI-IСКОГЪ Срезъ Ле-роt')еня НЋГОВОГЪ 
вачки Село Сабанта 

ели ожеНЋНЪ дал i колико €CTЪ И има три детета 
деце има. 

Q) 

Странимъ \о дlJ>KaBaMa c-v 
~ 
р.., 

~. 
I 

У другимъ СIУУ1\.амС! 5~ f.; c-v 
Q)Q) 

u 
СЈ) .... , струцы внутреНЋГЪ Као писаръ Среза враЖОГРНСI<ОГЪ ~ 8 ~ .д 

Q) ;;... ~\5 правленiЯј 9. година и 5. Меc-vцы, и садъ као 0,41 ..,.. ,..., 
писаръ Началничества щ:.r: ~c7 одъ 4. го-

дине и 15. дана. 
Изъ чега се НЋГОва и Изъ 250. талира 
СЪ овомъ мо:жда СКОпчани 
додатцы састое. 

Има ли безплатеж:но 
ОбытаЛИЩG 

Нота 

Гди и какве у нормалну школу 

:s: К 
Добаръ 

c':i ~ 

~ Ј:'а"1УН Јп зу 1" I риличанЪ, f-< 
u 
р.., Концепту Дто ::::: 
u 
:S: t<; €зицима Поредъ матеРНЋГЪ, и влашки c':i :.r: 
~ cti ГОБОРЫ. 

Ioo:-I:I: 
...:.. ('!) 

Осталоые ОтважаНЋ 
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у добромъ 
ci! ~ 

гшмятствованю t'!:.,......; 
:::(::1:1 
oCi! 

У брзомъ понятiю 0,1='1 
~O 
n~ 

~::;-' ci! У здравом'Ь! ....... :::( 
разсу:жденiю 

За извршенiс кос дужности 

бы быо найспособнiи 

Какавъ с у извршеНiЮ 

звани чне дужности 

~ Према своим старшима 

с.Ј'= "" tд ~) 

Према себы н:::( равнима 
o~ 
1='1 О 
~ ~ 
С\ЈLO 
~O Према себы ни:жима 

Има ли недостатке 

и кос? 

€ ли збогъ ови напомснутъ 

укорснъисмъ каЗНЋСНЪ 

Заслужус ли произвсденiе 

на вышiй степен или 

не? 

-

ПРИМЋчаНiС 

i 

27. Яzшуарiя 1.847 год. 
У Зэлчару. 

Оригинал. АС, МУД, П. ХII, 10/1846. 

Добаръ 

Дто 

Дто 

Практициранъ будући доволъио 

као писаръ срезски и Начашшчсс-

тва а къ тому И при себы - до-

баръ бы за срезскогъ началника 

быо. 
..-

Тачанъ 

Учтивъ 

УМЋренъ 
-------

УМЋшанъ 

Нема 

С'Ј 

Изъ призренiя точностн, JI рев-

ности У извршиваню доякошн-в 

дуж:ности НЋгове, Е:ао и изъ приз-

ренiя МНОГОГОДИШНЋ п безъ по-

рочне :НЋiме извршиване службе 

до сада НЋгове, заслул<ус и по 

овоме. 

Доволъно препоруке за ЩЈОИЗ!30Д-

ство срезскогъ началн:ика заслу-

жус, тимъ БОЛЋ, што бы се онъ 

- Радос - у производству та-

ковОј\ТЪ, поредъ преДИЗЧИСЛЋНОГЪ 

притяж:анiЯ свогъ и пристоинимъ 

поверенiемъ СВОИIVIъ У TOi\Ie за 

иста ОТЛИКО13ао. 

Начални:къ окруж:ны ПОЧССТНБИ 

княжески ађутантъ подполковникь 
кавалерь. 

Ј. Наумовићь. 

Высокославному Попеч:итслству 
внутренъи 

Начелничества 

Писаръ Началничества овдашнtгъ Г. 
лећи своя одъ CBO€ неодtлите помрле 
тавшiй насл'ьдника, а у Сабанти окру:ж:iю 
ногъ надзиранiя находе.ћа се добра, коя каже одъ 

сигур

дана 

отишао и видiо ни€ прегледати и рачуне съ ОНИNla КОИ су такова 
до садъ држали за наведено време непровиђене провидети, а при
ликOl'ДЪ ИСТОl'·/rЋ И У Београду имаюћегъ брата €ДHOГЪ пос];тити, 
како не бы ни онъ, ни братъ му много манъ ни именоваты а при 
и'hМУ наодећи се малолt.шны наСЛЋДНИЦЫ у добрама паведенимъ 
коя се не умалити и упропастити ыогу, штету 

претрпити морали, - писменно € исто Началничест[в] I'110лiо, да 
би му оно тридесето-дневно одъ Ду)кности одсуство-ван±> даровало, 
како би онъ за исто време именовата добра обићи, и шта неуред
но нађе уредити, а при томъ И У Београдъ CBO:Vle отићи 
могао. 

Но као што ИСТОЙ молбы одъ Бышегъ 
предстоји, тако НачалничеСТБО овдаШНЂ и обраћа се Бысокослав-
но Попечителство внутренъи молити, да бы оно 
молећемъ се Писару НЋГОВОМЪ милостиво уДоволстворити 
благоизволило. 

Н 657. 
15. Марта 1848. год. 

У 3аЙчару. 
за Писара, Практикантъ, 

Gфреii1Ъ Васић 

Оригинал. АС, МУД, П, IV, 26/1848. 

Началникъ Окружныi и 
Почест. Княжескiй Ађутантъ 

Подполковник КаваЛ'БРЪ, 
Ј. Наумовиh 
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Началничеству ОкружiЯ 

ЦрнорЋчкогъ. 

ПNQ 1057. 
2.'2. l\tIapTa 1848. год. 

У Београду. 

Кт. 23. т. 1\1. 

Янковић 

Уваживши Попечителство внутре

нъи Двла съ ИЗВЂСтi€м предпомену
тогъ Началничества од 15 ГЪ тек Ј\Љ 
657. овамо поднешену молбу Г. Ра
ДОЯ ]\;lарковића писара НЋГОВОГЪ, -
одобрава, да онъ - Г. IVlарковићъ -
на 30. дана одъ дужности отсуство

вати и за то време поради приватны 

СБОИ послова у село Сабанту окружiя 
Ягодинскогъ, отићи 11 потомъ овамо У 
Беогuадъ доћи може, имаюћи му при
TOMЪ~ заказати, да се по истеченiю 
времена ОВОГЪ на OTCYCTBi€ ДОЗВОЛЋ
НОГЪ му, непреМЋИНО на дуностъ свою 
повратити вма. -

Да се ек. 
А. Нен. 

Копија. АС, МУД, П. IV, 26/1848. 

РАДОЈЕ МАРКОВИЋ - I{HE3Y АЛЕКСАНДРУ 

ВАША СВЋТЛОСТЪ 

МИЛОСТИВЋишiй Господару! 

Доле ПОКОРНЋише подписани кои самъ у служби зваНИЧНOI';'I 
скюро већъ 15. година дана и то, као пис:аръ Срезскй 91/2 година 
и писаром Началничества 5. година и 4. ]\;1 ца дужности ВОВЋрене 
ми са найвећомъ охотомъ унепоколебимой ВЂРН:ОСТИ къ вашой 
Княжеской СВЋТЛОСТИ и НЋГОВОМЪ Высокомъ ПравитеЛСТ1ВУ пре
биваюћи тачно и рсвностно испунявао, бездасамъ за сво то време 
Высокославно Правителство ма и наймаНЂ учему оштетiо, или да 
самъ икакове опомене доданасъ узваничнымъ дул<ностима добiО, 
већъ самъ се свагда онако у свему владао као што правомъ эва
ничнику пристоiи и као што дужностъ Чиновническа изиску€; 

Очемућеду надамъ се и надле:љ::но предпостаВЛ'1ше ми власти, а 
нарочито све MO€ КОНДУИТЂ листе одъ Окружныи Началника оме
ни досадъ Высокославному Попечителству Внутренъи ДЋла под
нешене посведочити. Но при свему томе на превелику жалостъ 

мою таке самъ среће быо, да се нисамъ вышегъ званiя и съ 
овымъ скопчане веће награде до данасъ. удостоити могао; обсто
ятелсТ'во KO€ сою:жено съ теретомъ издржанiя умложене l\1И мо€: 
и одъ умершеми браће заоставше фамилi€, бацыломе € узабуну 
и немало отчаянi€. 

Поводомъ коимъ у сућуемъ се съ на ПОНИЗНЋИШИМ страхопо
читанiемъ КОЛЋНО приклоно къ скуту ваше СВЋТЛОСТИ припасти и 
УЧТИВЋйше молити се, да бы ваша СВЋТЛОСТЪ узевши упремилос
тиво ПРИЗРЋнi€ дуговремену непорочну службу мою, и теретъ из
држанiя умло:жене ми фамилiе Высочайшу КНЯЖ.еску милостъ 
надамномъ излити и мене съ БОЛЋОМЪ службомъ И платомъ у 
срећити у милостивила се, како и я небы лишенъ остао оногъ 
блаГОДЋЯНИЯ съ коимъ € Ваша СВЋТЛОСТЪ млогу браћу и содрузе 
MO€ обасяла, а кои нити Способносћу ни пакъ каковымъ особе
нимъ заслугама мене превасходе; тврдо обвезуюћи се да ћу Я 
све силе MO€ у сугубити да точнымъ и ревностнымъ отпраВЛЯНЋМЪ 
зван:ичне ми дужности коя ми се ВОВЋрила буде, Высочайшегъ 
Ваше Св'втлости благоволенiя достойнымъ себе покажемъ. 
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Пуну надежду имаюћи да ме Ваша СВ$ТЛОСТЪ прещедрогъ и 
премилостивогъ Высочаишегъ Княж:ескогъ благоволенiя лишити 
неће, но да ће ПО учлуБЛЋНОМЪ своме отеческомъ правдолюбiю 
надамномъ Высочайшу отеческу милостъ излити, И преПОНИЗНЂИ
шой молби моiой милостиво удовлетвореНЂ учинити. 

Очекуюћи прещедрогъ и премилостивогъ УТЂшенiя усуђуемъ 
се назвати 

28. 

[НА ПОЛЕЂИНИ:] 

Прошенiв ово по заповес
ти Нъгове СВЋТЛОСТИ пошилъ 
се П опеЧI1телъству БнутреныI 

ДЪла. 

В.Н. 614. 16. l\tlая 848. у 
Београду. 

Кв:я:ж:ескiй Представникъ, 
Попечителъ Ит-юстраны Д'вл:а, 

КаваЛЂРЪ, 
Петронi;:вићъ 

Оригинал. АС, МУД, П, IV, 186/1848. 

Писаръ Началничества 

окр. ЦРНОРЋЧКОГЪ Г. Радое 
Марковић у прошенiю свомъ 
под 20. Априломъ 1.848. ГОД. 
Нtговой СВЂТЛОСТИ поднеше
нам а представничествомъ 

Княжески Индорзатомъ одъ 
18. l\1ая ю. г. BNQ 614. Попе
чителству внутренъи Дъела 
спроведеномъ, МОЛИ да бы се 
НЂгова петнайстогодишня слу
:ж:ба писарска .- найпре у сре-

ВАШЕ СВЂТЛОСТИ 

ПОНИЗНЋИШИ робъ 
Радов LWарковиnъ 

писаръ Начал. окружiя 
Црнор1>чкогъ 

ПрiЙмъ. 14. Маiя 848. год. 
ПрiЙIYш'1но 28 0Г Маiя 1848. год. 

н·tговоЙ СВЋТЛОСТИ 
МИЛОСТИВЂишему Господару 
11 Князу Србскому 
Александру Карађорђевићу 

ЕН. 614. 
ПВ. 1793. 

Внутеръ именоватотъ 

ПОКОРНЋиша молба. 

ДОКУМЕНТИ 

зу а после при Началничеству 
- као и тачз:остъ у дужности 

и НЋГОВО беспорочно владанъ 
у ПРИЗlуЬнив узело; по чему 
да бы му се веће какво зва
Hie дало, како бы у станю мо
гао быти кръпчий одпоръ 
нуждама НЋгове смрћу брата 
приумножене фамилiв дати. 

П, Ј\Љ 1793. 
14Г 

-- Августа 1848 
у Бiограду. 
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Будући да за сада таквог 

упраЗI-г1ногъ званiя неналази се, 
ков бы Попечителство ово про
сителю вов-tрит:и могло; ТО овимъ 
обзнанюв му се да при попуня
ваню н-tговимъ способностима 
сходна МЋста оно - Попечител
СТВО - изъ вида изгубити га 
неће. 

[Унутрашњи лист копије] АС, МУД П, IV, 186/1848. 



УКА3 О 110СТАВЉЕЊУ РАДОЈА МАРКОВИЋА ЗА 
НАЧЕЛНИКА СРЕ3А СВРЉИШКОГ 

УКА3Ъ 

Попечителъству Внутренъи Дгfша. 

По Представленiю Попечителъства Внутренъи ДЋла одъ да
наШНЂГЪ ПNg 3.904. поставлямъ УказоlVIЪ овымъ доякошн'ьгъ 
Писара Началничества Окру:жiя ЦРНОРЂЧКОГЪ Радоя Марковића, 
Началникомъ Среза СВРЛЪЧКОГЪ Окружiя Гургусовачкогъ, произ

водећи га у Чинъ Подпоручика; на овога место за Писара На
чалничества Окру:жiя ЦРНОРЂЧКОГЪ досадаНЂГЪ Писара Среза 
Студеничкогъ Алексу Поповића; а на место овога за Писара, доя
КОШНЋГЪ млађегъ Писара ТОГЪ Среза Бранка Душманића, и пре
поручуемъ Попечителъству да Указъ овай у Д'1йство приведе. 

BNQ 1691. 
21. Ноемврiя 1848. 

у Београду. 

Княжескi Представникъ и 
ПOlпечителъ ИНQlстраны 

ДЋла, Кавалъръ, 

Авръ. Петронiввиnъ 

ОРИГИНаЛ, АС, ГУIУД, П, IX, 151/1848 

А Кара1)ор1)евићъ 
князъ срБСКiй. 

ДАНИЈIО Сl'ЕФАI-IОВИЋ -- МИНИСТАРСТВУ 
УНУТРАШЊИХ ДЕЛА 

выIокославномуy Попечителству Внутренъи Д'Ьла. 
Началничества Окру:жiя ЦРНОIУЬЧКОГЪ 

И з В Ђ с т i е. 

ДосадаНЋГЪ Писара Началничества ОВОГЪ Г. Радоя Маркови
ћа, кои € Высочайшимъ Указомъ НЋгове Кня:жеске СВЋТЛОСТИ 
подъ 21. пр. м. ВН 1691. изданимъ, за Началника Среза Сврлич
когъ Окру:жiя Гургуоовачкогъ, - Началничество е о:во по налогу 
Высокославногъ По:печителства Внутрены ДЋла одъ 22. пр. м. ПН 
3917. на ново опреДЋленiе НЋГОВО Началничеству Окру:жiя Гур
гусовачкогъ 6. ОВ. м. упутило; О чему овымъ вышехвалЋНО Попе
чителство покорно изв'Вщава. 

Н 3329. 
9. Декемвра 1848. год. 

У ЗаЙчару. 

Практикантъ, 

Лазаръ Найдановиnъ 

Оригинал. АС, МУД. П, IX, 151(1848. 

На чалникъ Окру:жный 

Маiоръ КаваЛЋРЪ, 
Данило Стефановиn 



3АI{.ПЕТВА РАДОЈА l\1АРКОВИЋА 

ЗАКЛЕТВА. 

"Я Радое Маркювићъ, ступаюћи у званiя Началника Среза 
СВРЛЂИЧКОГЪ Окружiя Гургусовачкогъ, заКЛИНЋМЪ се свемогући:мъ 
Богомъ, предъ Светимъ Крстомъ и H:l €:вангели€, да ћу владаю
ћемъ Князу Србскомъ Александру Карађорђевићу ВЋранъ, и Ус
таву земаЛЋСКОМЪ покоранъ бити; да ћу дужности овога MO€ГЪ 
званiя по уредбенымь прописима и законнымъналозима пред
постаВЛЂНЫМИ властiй точно, реВНОСТЋО и саВЋестно одправляти; 
да ћу званичну тайну тврдо хранити, и да ћу се свакогъ ДЋла 
клонити, KO€ бы :интересима Правителъства и народа противно 
било. Тако ми Господъ Богъ помого, И тако да могу о томъ од
говоръ дати на НЋГОВОМЪ страшномъ суду!" 

10. ДекемврiЯ 848. год. 
у Гургусовцу 

[НА ПОЛЕЂИНИ;] 

Началникъ среза 

СВРЛЂИЧКОГЪ Подпоручникъ, 

Радое Марковип 

Дае предст:ојећа заклетва по .обреду наше право славно
-источне црК'ве данас заиста положена, сведочи подписом и пе

чатом своим 

10. Декеврија 1848 год. 
у Гургусовцу 

Оригинал. АС, МУД, п, IК 151/1848. 

Намесник протопресвитер 

Qкружја Гургусовачког 

С. Стојковић 

ЈОВИЦА НИКОЛАЈЕВИ'Ћ -- МИНИСТАРС1'ВУ 
УНУТРАШЊИХ ДЕЛА 

ВЫСОКОСЛАВНОlVIУ ПОПЕЧИТЕЛЪСТВУ 
ВНУТРЕНЪИ ДЋЛА, 

Началничества окружiя 

Гургусовачкогъ ИЗБЋестiя. 

Доякошнъи Писаръ Началничества окружiя ЦрНОIЈ'ЂКОГ Г. 
Paдo€ Марковићъ, кои € высочаймимъ Указомъ НЋгове Княжеске 
СВЂТЛОСТИ подъ 21. пр. м. вН. 1691. изданнымъ, за Начал:ника 
среза СВРЛЪИЧКОГЪ окру:жiя овогъ постаВЛЋНЪ,СЪ писмомъ На
чалничества поменутогъ окружiя одъ 6. Т: М: Н. 3329. предстао 
€ Началничеству окружiя Гургусовачкогъ, и почемъ €з онъ пре

охобително Заклетву на исто ново НЋГОВО званi€ пололсiо, увело 
га € Началничество по надлежности у дуж:ностъ НЋМУ принад
лежећу, и то кадъ Га долеподписаный Началникъ по Налогу 
высокославногъ Попечителъства внутрснъи ДЂла, съ предписа
нi€мъ одъ 22. HO€MBpa тек године П. Н. 3917. Народу ПО:УIСНУТОГЪ 
среза као Началника НЂГОВОГЪ представiо; давши му потоме како 
послати МУ съ наведенимъ предписанi€м предпохвалtногъ Попе
чителъства Декретъ на званi€, тако и Диплому на чинъ высочайшс 
даровану МУ, и наплативши у исто време одъ Н'Ђга Г. 1\1арковића 
за Диплому 1. # цесарскiй и 3. цванцика за декретъ, такови 
упокорно высокославному 110печителъству за€дно са писменомъ 

3аклетвомъ НЂГОВОМЪ ОВДИ под ./. приложеномъ пошилюћи учтиво 
Га насто€пимъ моли, да бы га оно о прiятiю исте таксе изв"ьстити 
благоизволило. 

Н. 2739. 
16. Декемвра 848. год 

у Гургусовцу 

Писаръ, 

Димитрiе Предипъ 

Оригинал. АС, муд, П, IX, 151/1848. 

Началникъ окружный 
Подполковникъ, каваЛЋРЪ, 

Јовица Николаевипь 

Примiо горню суму 

поДпуно 

Ђ. Д. Николић 



НАЧЕЛНИК С. ЈОВАНОВИЋ --l\tlИНИСТАРСТВУ 
УНУТРАШIЬИХ ДЕЛА 

выокослАвномуy ПОПЕЧИТЕЛСТВУ 
ВНУТРЕНЫй дЋЛА, 

Началничеств3. Окръ 

Гургусова ч. ИЗБЋстiв. 

Началникъ Среза Сврл'lичкогъ Г. Подпоручикъ РаДО8 Мар
ковићъ ИЗВЋстiемъ 'СВОИМЪ 'одъ 22. ОВ. М. Н. 489. доставiо е На
ч'ству ОКРЪ. Гургуоовачкотъ да МУ е необходимо нуждно 25. дана 
одъ дужности одсутствовати, наводећи у исто време за узрокъ 
овогъ ОД сутствованя:, едно: штю ерадъ имаюћу У Заичару купу 
и ОКО такове друге приватне послове уредъ свой ков В при пре
мештаю своме овамо безъ икаковогъ урежденiя OCTaBio быо, до
вести; а друго пакъ, и што му в фамилiя ОДЪ како € овамо дошла 
све 8днако здравля слабогъ, а та в вели приликомъ зимушн'lгъ 
путованя изъ Зайчара за овамо на НОНО СВОЋ опреДЋленiв одъ 
назеба произишла,407 па да ю тога ради ж:ели гди у баню купа

тила ради ВОДИТИ, и молiо в у исто време Началство, да бы му 
се збогъ предизло:ж:еный узрока одъ выше власти наведено захте
вано време одсудст'вованя издЂЙствв;::шо. 

СЛЂДСТВОlVIЪ дакле ОВОГЪ Г. РаД08ВОГЪ навода у вюкило На
чалство ово молбу Н'ВГОВУ, и такову оно У покорности высоко
славному Попечителству внутреный Дrlла доставляюћи Мi)]1И Га 
наСТО8ћимъ одъ CBO€ стране учпшо, да бы оно именованомъ Г. 
IVlарковићу 25ТО дневно време за ОДСУ'ГСТВОВ3.I-I't ОДЪ ДУЖI-ЮСТИ на
веденогъ конца ради одобрити благоизволило. 

Н. 1958. 
28. Юлiя 849 год 

у Гургусовцу 

Пli'Iсаръ, 

Дшиитрi€ Предиnъ 

Оригинал. АС; муд П, VП, 80/1849. 

Нач:алrникъ окръ. 
Мtаiоръ, КанаЛЂ ръ, 

С. Ј овановип 

НАЧЕЈIНИК С. ЈОВАНОВИ1i -- J\tiI1fIИСТАРСТВУ 
УНУТР АШЊl'IХ ДЕЛА 

ВЫСОКОСЛАВНОIVIУ ПОПЕЧИТЕЛЪСТВУ 
ВНУТРЕННЪИ ДЂЛА, 

Началства Окружiя 

Гургусовачкогъ ИзвЋстiв. 

Началникъ Среза Сврлъичкогъ Подпоручикъ p-IЪ РаД08 Мар
ковићъ изв'tсти€мъ своим одъ 8. Т: М: HP 701. доставляюћи На
чалничеству овомъ, да l\'IY 8 необходимо нуждно и ТО што CI<:opiB 
отићи до Зайчара да кућу свою обиђе, и съ кирайџiяма кои му У 
купи и дућану седе, а кирiю му некiй одъ пре две године платили 
нису, рачунъ провиди а тако исто и до Неготина да дете свов ков 

в на науку послаО,40S тамо гди на костъ и квартиръ погоди и на
:мести, - молио 8 да му се изъ се призрЋнiя гореизлож:еногъ 
обстаятелства тридневни одпустъ одъ дужности Дозволи. 

молбу поменутог Срезскогъ Старешине узевши Начал
ничество ово у paCMoTpeHiB, нашло в такову у свему за УМЋСТНУ; И 
за то ]\,lУ в оно, држећи се Расписа Высокославног Попечителъства 
Внутренън ДЋла одъ 28. Фебруарiя Т. год ПНР 594. тридневно 
одсуствiе ОДЪ дужности не рачунаюћи путоваНЋ ОДОВУДЪ и обрат
но, - дозволило. 

дакле Началничество ово и вышеявал'lно Попечителъ
ство по ДУ)КНОСТИ своiой знаня НЋГОВОГЪ ради покорно извЋщава. 

н 2192. 
10. I-ЈЕра 1850. год. 

У Гургусовцу 
За Писара Практ. 
ЦИl\П1Трiе Предиnь 

Орrrгинзл. АС, муд, П, XI, 83/1850. 

Началникъ Окружныи 

Мвiоръ КаваЛЋРЪ, 

С. Ј овановиn 



УКАЗО 

УКАЗЪ 

ПОПЕЧИТЕЛЪСТВУ ВНУТРЕНЪИ 

На представлеНЋ Попечителства Внутренъи ДЋла одъ 16. Но
вембра тек. год. ПН 4096. ПО потреби сл у:я< б е, - премештамъ 
Началника Среза Левачкогъ Окру.ж.iя Ягодинскогъ Штабс = 'капе
тана Илiю Николића, за Началника Среза Сврлъичкогъ 
Гургусовачкогъ; а на овога место Началника реченогъ Среза Ра
доя Марковића за Началника Среза Левачкогъ Окружiя ЯгоДин
скогъ. 

Указъ овай саобштаваюћи Попечителс'f1ВУ, препоручуъмъ МУ, 
да га оно удвЙству. 

ВН 1026. 
17. 1851 год. 

У Београду. 

ЧлеНЪСОВЂта, Помоћникъ 
Представника и Попеч:итела 
Иностр Д .:tла, Кавал-връ, 

!l Янковићъ 

Оригинал. АС, МУд, П, IV, 52/1851. 

ДОКУМЕНТИ 

Зграда Магнстрата у Јагодини шездесетнх година XIX века 



НА ЧЕЛНИК С. ЈОВАНОВИЋ - МI1НИСТАР СТВУ 
УНУТРАШЊИХ ДЕЛА 

выокослАвномуy ПОПЕЧИТЕЛЪСТВУ 
ВНУТРЕНЪИ ДЂЛА, 

Началничества окружiя 

Гургусовачкогъ извЋстi€. 

Началникъ Среза ОВРЛЪИ:ЧКОГЪ Подпоручникъ г. Радое Мар
ковићъ кои € У Срезъ Левачкiй окружiя Ягодинскогъ высочайше 
премештенъ, но за сада iоштъ у Срезу СВРЛЪИЧКОМЪ наодећ:и се 
зато, што iоштъ на МЂСТО НЂГОВО опреДЋленый Срезскiй Старе
шина Г. Илiя Николићъ дошао ни€, - ИЗВЋстi€мъ своимъ одъ 
23. ОВ. М. Н 787. молiо с Началничество ово, да бы му оно одъ 
выше власти 15ТО дневный одпустъ И3ДЂйствовало, као бы онъ 
пре НО што бы на ново CBO€ опред'hленi€ у Срезъ Левачкiй одавде 
пошао, за то време у Зайчаръ окружiя ЦРНОР'ЬЧКОГЪ отићи: И тамо 
съ и:маюћимъ своимъ добрама ну.ждно СВОС расположенiс учинити 

могао. 

Да бы се дакле :изложеной молбы реченогъ Г. Марковића 
удоволетворило, настояћимъ Началничество ово доставля исту 
упонизности высокослcvвномъ Попечителъству Бнутренъи Дъла на 
НЋГОВО высоко рЂшенiе. 

Н 3050. 
26. Декемвра 1851. године 

у Гургусовцу 

за Писара 
Практикантъ, 

ЦИkIитрiе ТIредићъ 

Оршинал. АС, МУД, П, IX. 33/1851. 

Нач;:шникъ окру:жны 

l\1аiоръ, кавалЋръ. 
с. Ј овановиn 

НА ЧЕЛНИК ОКРУГА ГУРГУСОВА ЧКОГ -
НАЧЕЛНИКУ ОКРУГА ЈАГОДИНСКОГ: 
О ПРЕМЕШТАЈУ РАДОЈА МАРКОВИЋА 

Славному Началничеству Окружiя 
Ягодинскогъ. 

Господина Радоя Марковића подпоручика и до яко бывшегъ 
Началника Среза СВРЛЋИЧКОГЪ Окружiя овогъ, кои € У истомъ 
Качеству за НачаЛ'ника Среза Левачкогъ Окруж. тамошн'вгъ высо
чайше премештенъ; насто€ћимъ упућу€ Началничество ово Слав
номъ таМОШНЋмъ,409 почемъ га € оно ОДЪ досадаНЂ НЋгове дуж
ности раЗРЋШИ:ЛО, съ тымъ у одговору отношенiя НЋГОВОГЪ одъ 
15. Дек пр. год. Н =4.502. званичнимъ доставленi€мъ, да € съ 
ИСТИМЪ отношенi€мъ упућени овамо Штабс-капетанъ Г. Илия Ни
колићъ, кон € на МЋСТО предреченогъ г. Марковића постаВЛЂНЪ, 
Началничеству ОВОМЪ предстао. 

У исто време ПОШИЛЋ I-1ачалничество ово предх:в. Начални
честву и кондуит-листу честореченогъ г. I\!Iарковића подъ печа
томъ долеподписаногъ Началника съ томъ молбомъ, да € оно 
СВОМЪ Окруж. Началнику Гну Ј оцы Наумовићу предати, и како 
о томе тако и о предстатiю г. Радоевомъ тамо, Нач',ство ово 
ИЗВЋСТИТИ изволи. 

н _. 55. 
23. Яну. 1852. год. 

У 

Практик: 
Д. Предипъ 

Начални:къ Окруж. 
Маiоръ кавалtръ, 

С. ] овановип 

Оригинал. АС, Начелство округа јагодинског (НО]), Н, 27, 1852. 



РАДОЈЕ lV1АРКОВИЋ - НАЧЕЛСТВУ ОКРУГА 
ЈАГОДИНСКОГ 

Славному Началничеству 

окруъ: Ягодинскюгъ. 

Началника Среза 
Лева;ЧКQГЪ извЂстiе. 

Како самъ я по глаоу предписанiя Славногъ Н'ства одъ 22. 
Новембра прошле год. Ng 4297. высочайшимъ Указомъ НгЈ:,гове 
СВЂТЛОСТИ од 17-т: М: BNg 1026. изъ Среза Сврличкогъ Окръ: 
Гургусовачкогъ у Срезъ Левачкiи Окружiе Ягодинско по потребы 
службе на равно званiе премештенъ, 110 СлавiНО Н'тво покорно 
молимъ, да бы ми оно на основу зће тачке высочайше Уредбе 

б Ng в 1533. 
одъ 31. октом ра 1849. год. по приложеномъ овди ра-

с 630. 
чуну уиме слулсбеногъ трошка на 36. сати рае'Гоянiя 36. талира 
или 360. грота добры изъ кассе евое платити ИЗВQЛИЛО. 

Ј\Љ 131. 
18Г Фебруаръ: 852. 

у Рековцу 

Оригинал. АС, НО], IV, 106/1852. 

Поручикъ 

Радое Марковиn 

ДОКУМЕНТИ 275 

Копiя 

Срезъ Левачкiй Окръ Ягодинскогъ 

СПИСАКЪ 

трошка селидбеногъ кои долеподпиеаный Срезскiй Начал

никъ за премештай свой изъ среза Сврлъичкогъ Окръ Гургусо

вачкогъ у Срезъ Левачкiй горепоменуто Окруж:iе од истогъ На

чалничества наплатити потражуе. 

1. 

2. 

3. 

Наименованiе 

Растоянiе МЂста 

Одъ Нишевца гдје кућа ерезска 
и канцеларiя постаяля до Гур-

гусовца и Главногъ пута. 4 

Одъ Гургуеовца до Ягодине по 
гласу таблице. 28 

Одъ ЯГ1Qдине до Реrювца као 
МЂста гди кућа и канцеларiя Сре-
за Левачкогъ поетаи. - 4 

Свега у суми 36 

KNg 131. 
18 Фебруара 852 год 

у Рековацъ 

Оригинал. АС, НО], IV, 106/1852. 

Порезскогъ 

360 

Поручикъ 

Радое Марковиnъ 



Рi\ЦОЈЕ МАРКОВИЋ - НАЧЕЛСТВУ ОКРУГА 
ЈАГОДИНСКОГ 

Сn:авному Началничеству 

Окружiя Ягодинскогъ. 

Началника Среза 

Левачкогъ извЋстiе. 

По см<ислу предписанiя: Славног Н'тва одъ ЗОГЪ юнiя тек: 
год: J\j'"'g 2551. я самъ свима Родитељима кои децу на науки у 
школи имаду, наложiо да се они нипошто неусуде допрописаногъ 

времена децу свою од школе задржавати, па не само то но да и 

уосталомъ по указаной потребы учителъима наруцы быти као што 
самъ заказао и кметовима даони неизоставно одма уквиство при
воде оно што имъ учителъи предлагали буду. 

О чемуовиlVIЪ и Славно Н'тво УПОКiорности извЋшавамъ. 

NQ 786. 
24ГЬ 8 вра 1852. год 

у Рековцу. 

Оригинал. АС, НО], ХII, 80/1852. 

Поручикъ 

Радое Марковип 

РАДОЈЕ МАРI{ОВИli - IIАЧЕЛСТВУ ОКРУГЛ. 
ЈАГОДИНСКОГ 

СлавноlVIУ Началничеству окруж:iя Ягодинскогъ 

Начаш-пш:а Среза Левачкогъ 

И з в Ћ с Ti е. 

По предписанiю Славногъ Началничества окру:жiя Ягодин
скогъ одъ 16. Декемврiя прошле године Ј\Љ 4.983. трудјо самъ се 
да бы колико пренумеранта Србске Новине добiо, па почемъ до 
сада нисам ни едно лице добити могао, то отоме УВЂДОТЛЋваюhи 
ХваЛЋНО Началничество ШИЛЋМЪ 72. гроша чар. одъ мене поло
жены съ томъ покорномъ молбомъ да оно своимъ коракомъ 
учини како ће вопроске Новине мени за ову 1853. годину до
лазити. 

NQ 1263. одъ пр. год. 
8. Я:нуарiя 1853. год. 

у Рековцу. 

Оригинал. АС, НО]. П, 120)1853. 

Поручикъ, 

Радое Марковип41О 
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Копија једног документа са потписом и печатOi'v1 Радо}а Марковића, 
начелника Среза левачког411 

2\llАРКОВИЋ -- НАЧЕЛСТВУ ОКРУГА 
ЈАГОД:VII-IСКОГ 

Славному Началничеству 

Окружiя ЯГОДИНСКОГЪ. 

Началника Среза Левачког 

ИзвЂстiе. 

да МЫ € нуждно при концу месеца овогъ, дете у Бео
градъ на науку водиты-!12, те му тамо l'iIeCTO гдиће обитавати и 
костъ погодити, почеl\1Ъ € Четврту Граматикалну класу у Кра

ГY€BЦY Бс:ћъ свршило, а исто тако необходимо нужду имаюћу 
и кућу, са остали нешто имаюћи добара у Зайчару обићи, OBi 

као што одъ дужегъ BpeNleHa обилазiо нисамъ, а чуо самъ одъ 
мой тамо люди да су по све убатаЛЋне поправити, и к:ирию КОЮ 
одъ две године дана никако примiо нисамъ наплатити. 

То покорно Славно Началничество молимъ да бы МЫ од
пустъ одъ ду:ж:ности за еданъ м'ц дана, узрока наведењогъ ради 
свои:мъ ПУТОМЪ и начиномъ кодъ надлежногъ I\г1Ста, из деиство
В::lТИ ИЗВОЛИJIО. 

н '677. 
1. Юпiя 854 г,од. 

У 

Оригинал. АС, НО], VII, 67/1854. 

Поручикъ, 

Радое ~л.арковиП 
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Купа Светозаревих родитеља У Јагодини 

1vlИI-IИСТАРСТВОУНУТРАШЊИ:Х ДЕЛА -
НАЧЕЛСТВУ ОКРУГА ЈАГОДИНСКОГ: 
О ОДСУСТВУ РАДОЈА lV1АРКОВИЋА 

Началничсству Окр. Ягодинскогъ. 

Поредъ одобреногъ ЗОТО дневногъ одсуствiя Началника Срезз 
Левачкогъ Г. Радоя Марковића, Попечителство внутрен ДЂла на 
молбу негову, кою е непосредствено овде представiо, одобрава да 
онъ iоштъ 10. дана одъ званичне ду:жности C'BO€ одсуствовати ['.'10-

же, очему П,опеч:ителство у союзу предписанiя свога од 15. пр. м. 
ПН. 2122. извещава Началничество ради знана неroвога. 

ПН. 2444. 
5. Августа 1854 ГО'д. 

у Веолраду. 

Начелникъ 

полиц. одделенiя, 
Н. Христип 

Оригинал. АС, НОЈ, VП, 6'7/1854. 

За Попечитела 'Вн. ДЂла 
Помоћникъ Попечите 
Помоћникъ Кавалер, 

А. Ненадовип 



Высокославному Попсчителстпу 
внутрены 

Началничества окръ 

ЯГОДИНСI<JОГЪ Извстiе 

Началникъ Среза Левачкогъ Г. Марковићъ после 20ТО 

ДЕе:r::ногъ болованя свогъсиноћ -- Т: ·е: 11. о. м. 
се е v окоеl\1Ъ ова 

Вые.Qкославно -Попечителст'Б>О Внутрень:и покорн·о Га моли 
да ОНО надлежныI коракъ учинити благоизволи, како БыI се на 
место УПОКОИЕшегъ се Г. други Начэ.лникъ вьпrrепоменутогъ 

поставiо, отуда пре што послова много имаде, и тако да 

безъ старешине свогъ дуго быти IIеlVIOлсе. 

Н. 3189. 
12 

за 

Практик. 

€фреi'vГЪ 

Оригинал. АС, МУД, ПЈ IП, 5з/1856. 

Началникъ 

Почест. Княжъ. 
Подполков. 

Ј. I-IаУl\IОВИП 

СРЕ3РЈ. ЛЕВА ЧКОГ - НА ЧЕЛС'ГВУ ОКРУГ А 
ЈАГОДИНСКОГ 

Славному Началничеству 
Окруж.iя Ягодинскогъ 

у недостатку Началника 
Писара Среза Левачкогъ 

ИзвЋстiе. 

Како Е: бившiй Началникъ Среза Левачкогъ поч. Г. Радое 
неки овди у РекоЈ3ЦУ постоећи плацъ ОД 

шетића ОВД., за 17. # цесаръ. за школу ОВДИ градити се 
усогласiю са обштинама надлежнимъ узео; и изъ СБое собстве
ности погласу овди подъ .Ј. приложене квитте, изплатiо, тако по
чемъ се Е: исти У ВЂЧНОСТЪ преселiо, да неби новци ови као без
ПЛОДНИ, науштрбъ пупилана стояли, молимъ У покорности Славно 
Началничество, дабы мы оно изъ касе Фонда Школскогъ, кт'-:'! се 
при НЂМУ налази, означени 17. цесаръ. на попуненiе массе 
припослати изволило а я ћу му означену сум му, како на надлежне 
обштине учинити за имаюћи на подиза:НЋ ове Школе трошакъ, 
разрезао и покупiо будеМЪ,одма повратити. 

н 1196 
25. Септемвра 854. год. 

у Теодоръ о Саввип 

Оригинал. АС, НО], IХ, 79/1854. 
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Б. ШКОЛОВАЊЕ СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 

а) У ГИ~\;lНАЗИ ЈИ 

СПИСАК УЧЕНИКА IV РАЗРЕДА КРАГУЈЕВАЧКЕ 
ПОЈIУГИМНАЗИЈЕ 

I c\s (~ I .~ c\s c\s C\S~ :r:: 
~ ~ ~ :S: ~ t:x;, t:x; с. c\s 

И:\Iена и презимена :S: U Ј:ј' 1-< 13 '0.' ~ Ћ 
1-< Р. 

':S: с. :r:: C\SC\S <;) 1.0 
О О :S: 

~~ <;) о U О :;:;; <;) 

с. 1-< 1-< 1-<1-<1.01-< О '-< 
<;) c\s UUIP.U <;) r=: 

~ (:Lj ~ :.. ~E' r.::I:S:U;:: i:-. ~ 

1. Аврамъ Шокорчевићъ 4. 4. 3. 3. 3. 3. 4. 3. 
2. Алекса Стефановићъ 3. 3. 3. 2. 3. 3. 1. 2. 
3. Вастшия ВукосавлЂв. о С т а ви о !Ш I{ о л у 

4. Вељко Недељковићъ 4. 
I 

4. 4. 2. 3. 3. 3. 3. 
5. Дrrмитрия Молеровић 3. 3. 2. 2. " 3. 4. З. .Ј. 

6. Димитрия Стойковићъ 5. 5. 5. 3. 4. 5. 4. 4. 
7' Живоинъ Зиеићъ о С т а в и о 
(> 
о. јованъ Крсмановићъ З. 1. 2. 2. З. 4. З. 3. 
9. Коста Девићъ З. 2. 1. 1. З. З. 4. З. 

10. Коста Ћорђевићъ З. 4. 3. 3. З. З. 1. 1. 
11. Льбомиръ Лукићъ 5. 4. 3. З. 4. 4. 5. 5. 
12. Матея Ћирићъ 5. З. 3' З. З. З. З. 4. 
13. Милан Евтић о С т а в и О у 

14. Милошъ Милошевићъ 4. 4. 4. 3. 5х 4. 4. 4. 
15. Миленко НеШКОБићъ 3. 3. 3. 2. 4. 4. 4. 3. 
16. l\iIихаилъ Илићъ - - о С т а в и о - -
17. Михаилъ Стойчевић 3. 3. З. 1. 1. 1. 3. 

I 

2. 
18. I-Iићифоръ Младеновић о С т а в и о 

19. Павле Симићъ о С т а в и о 

5х I 20. Павле Ћорђевићъ 5х 5х 5х 5. 5х 5. 5х 
21. Петаръ Поповићъ 5х 5х 5х 5. 5х 5. 5х 5х I 
22. Петаръ Чоловићъ 5х 3 2. 2. З. 

I 
3. 3. З. I 

23. Раi\Оl\1ИРЪ Путникъ 5х 5х 5х 3. 5х 5х 5х 5х , 
24. Савва Поповићъ 5. 1. З. 2. 4. i 4. 5. 4. I 
25. Савва Самарџићъ о С т а в и о 

Ixi.~4l 26. Светозаръ Марковићъ 5х 5х 5х 5. 5. 5. 5х 
27. Светозаръ Матеићъ 4. I з. 3. 1. 4. 3. З. 
28. Светозаръ Молеровићъ о СЈ т а в и о 

29. Софронiя Радойчићъ 4. О 3 З. 3. О .-
за. Стефанъ Стефановићъ 5. 5. 4. 1. 4. I 4. З. З. 
31. Стефанъ Луковићъ 5. 5. З 2. 4 4. 5. 4. 
32. Степанъ Радивоевићъ 3 3 3 3. 2. З. 2. 1. 
З3. Танасiя Весовићъ " 5 5. 3 3. 5. З. 5. 4. 
34. Тома Милошевићъ 5 5. 3 4. 3. 5. 4. 5. 
З5. Урошъ Костипъ 3 3. 3 2. ). 3. 

Оригинал. АС, МПс, VII, 1092/1860. 
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Део извештаја директора Крагујевачке ПОЛУГИМF'!азије министру просвете на 
крају шкопске 1859/1860. године, из КОЈег се виде и оцене 

Светозара Марковиhа (копија) 

Ј1ИС'Т СВЕТОВИД О УСПЕХУ И НАГРАДИ 
СВЕТОЗАРА l~АРКОВИrill 

29. Юнiя Петровъ данъ држалисмо бла:годаренiе за срећна 
заключеный овагишный училиштимй течэ.й, а пасле службе Божiе 
ишли смо и на таржество у палугимназiю, гди се € предъ мнагимъ 
СКУПЛЂНИМЬ 'С'веТ>QIМЬ найпре клаоификацiя читана, затимь су раз
дате у награду добрима ученицима сл'l:.дуюће кнъиге: Све части 
Гласника на браю ХЈ. дабiо € Петаръ Папавићъ: Истарiю Срб
ск:агъ народа Павле Ћарђевићъ; исторiю кнъижевности до6iо е 
Светозаръ Марковићъ; Коста Димитрi6вићъ Алгебру Мочникову, 
коя 6 па препоруци IlIкалске комисi6 преведена, а такО' исто 11 

геометрiя, кою 6 Радаславъ Майсторовићъ добiо, а асимъ овiю 
добили су ATaHaci6 Николаевићъ, Василi€ Банковићъ и Ђорђе 
Костићъ Бугаринъ изъ Ниша свакiй прву частъ lIисторi6 кнъи
ж:евнастиl/ д-ра Петранавића. 

Овде безъ да напамин'вмъ штипендi6 и толика блаГОДЂЯНiЯ 
К06 наше Србско правителство сиромашнъимъ и добримъ учени
цима чини, не само у отечеству но и изванъ НЂга шилюћи у друге 
зеМЛЂ и државе сва6 младиће, -- доста 6 11 та, што толико на 
кнъиге троши, ка6 у награду добрима ученицима по свима заве
денiа:м:а и основнимъ училиштама у Отачес'Гву преко наставника 
разда€ . 

Кадъ су ГорНЂ кнъиге раздате, а и "саИДЂтелства" ученицима 
IV. разреда, после су ученицы слова изгаворили на словенскамъ, 
латинскамъ, нЂмаЧКОl'.1Ъ :и Србскомъ €зику. А особито су се целой 
публики, КОЯ 6 многобройна и адъ :интелигенцi6 была, яко дапала 
са своимъ говоромъ Павле Ћорђевићъ и Петаръ Поповићъ, КОЙ 
6 за предметъ свога тон'ара имаО': »Vita Ciceronis.« и сада се у 
обште овде говори, да се 6 наша младежъ СВОИМЪ прИЛЂжанi6МЪ 
:и владаНЂМЪ одликавала. 

lUта;vшашr текст. Световид, бр. 26, ол; 2.VI 1860 
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Светозар Марковић са. ШКОЛСКИ[\1 ДРУГОВИГIIа. (стоји, први слева) 

б) 

а. ИЗ МАТЕМАТИКЕ 

МАТЕМАТИКЕ 
ЗА 1864. 

Филосо(јЈСКИ Факултет: 

1. 
2. Илија Савић 
3. Љубомир Шандоровић 
4. Никола Прванов. 

5. 

6. 
7. Стеван Поповић 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. IIге године 

13. Новаковић 

Беотра,д 15/6 1864. 
Питао: Димитрије Нешип 

Бел. Школе. 

Белешке 

3. три 

3. три 

2 два 

4 четири 

4 четири 

2 два 

4 четири 

З. три 

Текнички Факултет: 

Број Имена Слушалаца Белешке 

1 Алекса Кнежевић 5. пет 

2 Коста Ћорђевић 
З Марковић 

Има дара Матема-

тичког 

Претоедавао: 
АЛКQвић 

Проф. В. Школе. 

Особите препоруке 
достојан. 

ни на испит дошо 
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4 Светозар Марковић·Н5 

5 јулије Клерић 

Београд 15/6 1864 
Питао: Димитрије Нешић 

Професор МатеМlатике. 

Оригинал. АС, ВШ, 96, 1864. 

5. пет 

5. пет 

б. ИЗ БОТАНИКЕ 

СЛУJlIАОЦИ БОТ АI-IИКЕ 
ИЗ II ГОД. ФИЛОСОФИЈЕ 

Алекса Ј овановић 
јован ПаВЛОВИ!l 
Петар Остоић 

Четири 
Четири 
Пет 

1 ГОД. ТЕХНИКЕ 

Алекса Кнежевић 
јулије Клерић 

Коста Ђорђевић 
Михаил Марковић 
Светозар 1\1арковић 

у Бе{)граду 13. ]унија 1864 
Проф. Др Јован Панчип 

Оригинал. АС, ВШ, 96, 1864. 

Четири 

Четири 

Четири 
Четири 

Четири 

има здраво дара 

Особите препоруке 
достојан 

Претседавао: 

13 - VI 1864 

Председавајући 
lVlих. Рашковип 

в. ИЗ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА 

1. Ранко Аранђеловић 
2. Никола Прванов 
3. Лука Перишић 
4. Алекса Ћелмаш 
5. Илија l\1аршић 
6. Аврам Шокорац 
7. Стеван Вуковић 
8. Светомир Николајевић 
9. Радисав Милошевић 

10. Светозар Николић 

1 год. прав. а .-
1 год. филос. е. 

II г. правос. д. 

II в. 

II прав. в. 

в. 

в. 

Философ. 1 - д. 
П. прав. в. 

1 в. 

Три (3). 

4. 
3 
3 
3 
3 
3. 
3. 
3. 
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11. Коста Рашић П праiва - в. 3. 
12. Светозар Лукић П в. 3. 
13. Спиридон Богдановић 1 филос. в. 3. 
14. Ђорђе Пантић II прав. в 3 
15. Светозар Марковић техн. 1. д. 4. 
16. Владимир Чолак-Антић 1 прав. Д 4 
17. Атонамие Сушић 1 прав. в. 3. 
18. Никола Аћимовић 1 прав. в. 3. 
19. Мијаило Никевић 1 философ. в 3 
20. Величко Аксентиј евић 1 права в. 3 
21. Павле Ђорђевић 1 права в. 3 
22. Павле МијаилО'вић 1 прав. в. 3 
23. Радивојевић Јован 1 права в. 3 
?4. Коста Путник 1 прав. в. 3 
25. Милован Радојковић 1 пр. в. 3 
26. Лазар Стојановић 1 прав. в 3 
27. Милутин HI прав. в 3 
28. Ђорђе Симић НТ права в 3 

12. септембра 1864. 

Председавао, 
П. Срепковип 

Оригинал. АС, ВIП, 96, 1864. 

Зграда Велике школе (Капетан-Мишино здање) у којој је учио 
Светозар Марковић. 
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г. ИЗ ЗООЛОГИ]Е 

СЛУIЛАОЦИ ЗООПОГИЈЕ 
У 1 ГОД. ТЕХНИКЕ 

Алекса Кне.ж:евић 
Коста Ћорђевић 
Светозар 

четири 

четири 

чеТИРl;Ј 

четири 

13. Септ. 1864. Председавајући 
Михаило Рашковип у 

Оригинал. АС, ВШ, 96, 

Д. 

11 rrr.n.Tr>-nН'Т"'с.а .... цЈ.Ј.х .... испытъ изъ Финансiе Г. 

после подне полагали: 

1. Илiя Сшзићъ 

2. 
З. Алекса Кнеж:евићъ 

4. 

5. ATaHacie Весовићъ 

6. Коста 

1. Илiя 

2. 
З. 

и 

11. 

Оригинал. АС, ВШ, 18, 1865. 

три 

три 

три 

три 

другоразред. мудрословаць 

накнад. 

накнад. 

другоразредни техничари 

накнад. 

дто 

дто 

накнад. 

дто 

накнад. 

дто 

повтор. 

испытъ изъ EKOHoMie 

п 

III. 
IП. 

подне полагали: 

Мудрословацъ 
накнад. два 

правникъ макнад. два 

правникъ повтор. три 

Коста Ј овановипъ 

eKoHoMie. 
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ђ. ИЗ ГЕОМЕТРИЈЕ 

СПИСАК 

Ученика трепе године кои су за ову 
865/6 школску годину слушали Практичну 

Геометрiю и испит положили. 

1. Алекса Кнежевић 
2. Оветозар Марковић 

Прак. Гсом. 

5 
З 

Оцена 

ЦртаНЋ 

Hije цртао 
Hije цртао 

17 Юнiя 866 
у Београду 

Оригинал. АС, ВШ, 65, 1866. 

е. ИЗ МЕХАНИКЕ 

Испитне белешке 

из 111 еханике 

Председавао 
Коста Алковип 

1\lП етковип 
професор. 

за слушаоце ПР'iе год. Технике: 

1 8Н Алекса КнежевиП. 5 
2. Светозар МарковиР1. 4 

2ЗГ ]ун:ија 1866. 
у 

Оригинал. АС, ВШ, 65, 1866. 

Предсједавао 

М 

испитивао 

Коста Алковиi1. 
Професор 1\1еханике 
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:ж. ИЗ ХЕМИЈЕ 

Прворазредни правницы: 

1. Адамъ Германъ, 

2. Алекса Ивковићъ, 
З. Алекса Новаковићъ, 
4. ДТО Тошићъ, 
5. ДТО Ћокићъ, 
6. Алекса Ћорђевићъ, н. д. 
7. Аранђелъ Стоилыzовићъ, 
8. Благое 
9. Вићентiе 

10. ВлаДИ:\:1ИРЪ Поповићъ, 
11. дто Тайсиhъ, 

12. ДИNIитрiе 
1З. дто Ристићъ, 

l д 

15. Илiя 
16. ]овапъ €лчићъ, 
17 

18. 
19. 
20. 
21. - нема 

22. 
23. дто 

24. l\ilилошъ 
25. l\ilихаилъ Анђелко:вићъ, 

26. 

27. 

28. Панта 
29. Сава Станићъ, 

зо. Сима 

З1. Сава 

З2. Светозаръ lYIильковићъ, 

зз. Павле 

34. Светозаръ Лацковићъ, 
З5. Стеванъ Поповићъ, 

З6. Тимотiе Николаевићъ, 
З7. Трифунъ Милоше:вићъ, 

З8. ХраНИСЛClБЪ 

З9. Димитрi€ Вуићъ, неТ,1а га 

40. Коста l\!IихаиловиlУь, 

Оцена испита из ХелЙiз. 

Четири 

Четири 

Три 

болестан 

Четири 

н. Д. 

Три 

Три 

Чет:ири 

умро 

Четири 

Пет 

Три 

Три 

нема 

Три 

Три 

Три 

ДОКУМЕНТИ 295 

Светозар Марковић (први здесна) у друштву Паје Михаиловића и Касте 
Рашића у вре2не студија на Великој школи 
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III годишныи Техничари. 

1. Алекса Кнежевићъ 
2. Светозаръ Марковићъ н. д. 

15. ]унiя 866. ГОД. 
У Београду. 

Председавајући: 
Др Панчиn' 

Оригинал. АС, ВШ, 65, 1866. 

Пет 
Четири 

Испитуюћи 
Михаилъ Рашковиn'ъ 

Проф. XeMit 

з. из АГРОНОМИЈЕ 

КЛАСИФИКАЦИIЯ УЧЕНИКА из АГРОНОМИIЕ. 

HI текника. 

1) Алекса Кне::ж:евић 
2) Светозар Марковић 

II Текника. 

1) Данило Арбазановић 
2) Љубомир Мутавџић 
3) Миiаило Миiаiиловић 
4) Никола Пашић 
5) Петар ВеЛИJ:li1ировић 
6) " )Кивковић 
7) Светозар Машив: 

27 Јун 866 г. 
У Београду 

ПредсеДаЈвао 
lИ.ихаилъ Рашковићъ 

Ботаника 

1 Данило Арбасановиn' 
2 Светозар Машин 

27 Јун 866. г. 
У Београду 

Пред!седавао 
Михаил'Ъ Рашковићъ 

Оригинал. АС, ВШ, 65, 1866. 

Четири 

Четири 

Четири 
Три 

Четири 

Четири 
Четири 
Четири 

Три 

Четири 

Три. 

Испитао 

Др Панчић 

Испитаю 

Др Панчић 

ВЕЛИКЕ ШКОЛЕ КНЯ>КЕСТВА СРБСКОГЪ. 

Г. Светозар lVlарковић родомъ из 3аечара вероисповести Пра
вославне синъ ПОк. Радоја Марковића чин. у своiой 20-0ј години 
узраста слушао е 186з/64 5/6 ГОД. школске I. П и ПI разредъ 
техничког факултета у Великой Школи, и показао е на испитима 
успехъ Ie Г. ИЗ: Геометријског цртања, Зоологије, Ботанике, и 

језика врло добар; из: Математике (1 
и сем.) и Логике Одличан. не. Г. из: Финансије и Нацртне Гео
метрије добар; из: Минералогије и Више Математике врло добар; 
из: Народне Економије Одличан. 

Пlе г. из: Практи:чке ГеОМt(~трије добар; из: Агро:номије, Хе
мије и Механике врло добар; из: Физике одличан. 

У посећаваню школе быо е Приљежан416 

Владаня быо € доброг 

у Београду 11 Јулија 1866 год. 

Деловодитеъ 
П. С. Среnковић 

Степени су оцене: одлича.нъ, врло 

Копија. УБ "Светозар Марковић", МК:;-234. 

Ректоръ Велике Школе 

Др Панчиn 
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Копија Сведочанства Светозара iVlapKoBJilla о завршеној Великој школи 

в.) ШКОЛОВАЊЕУ РУСИЈИ 

СВЕТОЗАI.Ј МАРКОВИЋ - МИНИСТАРСТВУ 
ЈIРОСВЕТЕ ЦРКВЕНИХ ДЕЛА 

Министарству Просвете и Црквених дела. 

Г. Ректор велике Школе објавио је у великој школи, да је 
влада руска захтевала два питомца из Србије, које влада Српска 
избере; а у исто време јавио је да ће они изабрани бити који 
на свршетку године код Министарства просвете и црквени дела 
конкуренцију издрже. С овом просбом молим Министарство про
свете и црквени дела, да ме у број конкурената прими. 

у Београду 2 ]унија 865 год. 

Оригинал. АС, МПс, HI, 444/1865. 

Светозар Р. Марковип 
П год. Техничар.417 



ГОСПОДИНУ РЕКТОРУ ВЕЛИКЕ ШКОЛЕ. 

Съ кюнцемъ 'Ове школске године послаће се одавде два мла
дића у инџинирско ЗаведеНЋ, ~ои ће се у истоме трошку рус
кога правительства изучити. Младићи ови найпреће се бирати изъ 
техничкога факултета, али тако, да поредъ осталы необходны 
условiя, мораю се спремити и у рускомъ езику тако да могу у 

канцеларiу Министарства Просвете и дела пре 
испитомъ ДоказаЂ1 да €зикъ тай разуму, и да се одма ньиме мо
гу служ:ити. 

Ово саобштите ученицима велике школе ради ньиовога зна
ня и управляня. 

HP 4465 
29. Децембра 1865 г. 

У Београду. 

Оригинал. АС, ВШ, 1, 1866. 

Просв. И Цркв. дела 
Министеръ Финансiе 

К. Цукић 

Г. техничаръ у вел. школи, позиватъ 
е неколико пута одъ стране извршитела Управителства ово-варош-

когъ да овамо па ни по едном опзиву дошао ние. Изволи 

те га упутити да данасъ по подне у 2. сата непремено 418 

23. 

Господину Јосифу Панчиhу ректору вел. школе. 

Оригинал. АС, ВШ, 71, 1866. 

ваш, 

поштоватељ, 

ЈЬ. Банковић 



КОСТА ЦУКИЋ - РЕКТОРУ ВЕЛИКЕ ШКОЛЕ: О 
ПРИПРЕМИ IIИТОМАЦА ЗА РУСИЈУ 

у Београду 21. Априла 1866. 

Господине, 

у свези с предписом моим од 24. Апр. пр. год. Н 1001 чинiум 
вас позоровивим на извршеНЂ садржая истог акта, почем се то 
лане због заДОЦНЂНОГ приявленя кандидата Hie могло извршити. 
За ову школу треба да конкурираю ученици технике из ког вишег 
разреда, кои с добрим УСПЂХОМ сврше те разреде око Петровадне. 
и кои ће одма по испиту имати се кренути на пут, да до 15. Ав
густа науче што руски и спреме се за полагаНЂ испита, ако се 1'0 

буде од ньи захтевало. Добро би било да кандидати за оно два 
м-ца iош ОВДЂ уче руски. Наравно да мораю доброг здравла 
бити. Я вам шаЛЂМ и приказ царскiй419 .1. ради обясненя предмета 
кандидатима. 

Ректору Велике школе 

Оригинал. АС, ВШ, 1, 1866. 

ваш 

почитатель 

К. Цукић 

ВАРОШКИ КВАРТ - РЕКТОРУ ВЕЛИКЕ ШКОЈIЕ: 
ТРАЖИ СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА ЗБОГ НАПЛА'ГЕ 

ТАКСЕ 

Господине! 

Светозар Марковић, техничар у вел. школи, има по акту суда 
вароши Београда од 17. Марта ОВ. Г. Н. 16729. 50. гр. 8. пар. 
чарш. таксе да плати. 

Светозар е позват више пута да полицији, предстане, и таксу 
ову плати, но до данас ние хтео то учинити. С тога вас Господине 

овим молим да ми Светозара амо са листодавцем заједно упутите. 

21. јvнија, 1866. г. 
у кварту варошком. 

Г. Ректору велике школе. 

Оригинал. АС, ВШ, 91, 1866. 

ваш 

поштоватељ, 

М. Цветковип 



и црквених дела 

Господин Ректор велике Школе објавио је, да су упраж:њена 
у руском петроградском инжинирском инштитуту два места за 

питомце из Србије, и то, које 11 црквених 
дела изабере. Потписани молим и цркве-
них дела да и мене број кандидата прими. Како сам чуо да ће 
се о томе итно решавати не имадох времена да извадим сведо

чанство; то молим министарство и црквених дела, да се 

о мојој способности извести код 

у Београду 301' 1866. године 

Светозар Марковић 
1П године 

Оригинал. АС, МПс, VI, 828/1874. 

ДОКУМЕНТИ 
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Копија l\IOлбе Светозара Марковипа !11инистарству просвете за одлазак 
на студије у РУСИiУ 



СВЕТОЗАР 1\1АРКОВI1Ћ - lv1ИНИСТАРС1'ВУ 
ПРОСВЕТЕ ЦРКВЕНИХ ДЕЛА 

ЗА. јунија 1866. 

Министру Просвете и црквених дела! 

По објаЋљењу господина Ректора Велике шкюле два су 
места упразњена, у институту Инжинерском, за Србске младиће. 
Па почем бих једно од истих уживати желео, то се најпонизније 
обраћам Министарству Просвете и црквених дела, с' молбом да 
би ме једно од истих удостојило; уз то прилажем и сведочанство.42О 

АС, МПс, VI, 828/1874. 

Јесам 
Министарства Просвете и црквених дела 

понизни 

Светозар Марковип 
техничар III године. 

КОСТА ЦУКИЋ
lV10ЛБЕ СВЕТОЗАРА 

ДРУГИХ ЗА СТУДИЈЕ 

Господину уектору .велике школе. 

Светозар Машин II год. Алекса Кнежевић III год. техничар 
подневши своя сведочанства и Светозар Марковић 1П год. техн. 
без сведочанства,421 молили су да се пошлю у инџинирсКiй иншти
тут У Русию где има два места за србске питомце. 

у свези са моим писмом од 24 Априла 1865. NQ ј.001. Ш:ИЛЋМ 
вам поменуте Ј\liолбе са сведочанствама, да iй совет академiйСкiй 
у оцену узме и свое МНЋнје ми све исти поднесе. 

Прилози ми се имаю повратити. 

NQ 1.716. и 1.717. 1.7ЗО. 
1. Юлiя 1866 год. 

У Београду. 

Оригинал. АС, ВШ, 1. 1866. 

Заступник министра 
просвете и цркв. дела 

Финансiе, 

К. Цукић 



РЕКТОР ВЕЛИКЕ ШКОЛЕ - министру 
ПРОСВЕТ'Е И ЦРКВЕНИХ ДЕЛА О ОДЛУЦИ ДА СЕ У 

РУСИЈУ ПОllIAЉУ СВЕТОЗАР lY1АРКОВИЋ И 
АЛЕКСА КНЕЖЕВIIЋ 

Господине, 

По налогу Вашем од 1. јулија о. г. Н 1716, 171.7 и 1730. ради 
избора два ученика у инџинирски институт У РУСИЈи, У коме има 
два места за српске питомце, ја сам данас 1. јул. сазвао акаде
мијски савјет, који пошто је прегледао сведочбе и белешке уче
ника техничког факултета нег. Светозара Машина и IIIef. Але~се 
Кнежевића и Gветозара Гv1арковића једногласно је овога мњеНИЈ~: 

Да заслужују да се пошаљу у инџинирски институт У РУСИЈИ 
ученици Пlег . техничког факултета Алекса Кнежевић и Светозар 
Марковић. 

н 214. 
Београд 

1. јулија 1866. г. 

Господину Министру просвете и црквених дела. 

Оригинал. АС, МПс, VI, 828/1874. 

Велике шк:оле 

Рект,ор 

Др Панчић 

МИfIИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - МИНИСТАРСТВУ 
ИНОСТРАНИХ ДЕЛА О ОДЛАСКУ ПИТОМАЦА ЗА 

РУСИЈУ 

Господине, 

у СЛЋДЪ писма вашегъ одъ 14. Априла т. год. И.NQ 1,482. я 
самь, саслушавшi MHiHi€ професорскогъ COBrBTa велике школе, 
избра:о Алексу Кнежевића и Светозара Марковића ученике III. 
године техничкогъ факултета велике школе, за питомце, кои се 
имаю послати у петербурскiй I1ИНШТИТУТЪ инџинира путова саобш
тенiя" ради изучаваня инџинирскихъ наука. 

Извешташаюћи васъ о томе, Господине Министре, честъ имамъ 
и ТО вамъ явити, да ће реченi ученици скоро кренути се на путъ 
и у Петербургу у рускомъ €зику спремати сс, како бы могли при 
почетку школскога течая, издржавши нужднi испитъ, прећи у кои 
виши разредъ, те тако и МЋста отворити другимъ ПИТОNщима кои 
ће се на МЋСТО I-IЬИНО доцнi€ послати. 

l'v10ЛИМЪ васъ, Господинъ l\1инистре, да изволите и ОБОNIЪ при
ликомъ примити увереНЋ мога особитогъ поштованя. 

.NQ 1746. 
5. Юлiя 1866. год. 

у Београду. 

Господину 1\шнrrстру ИНОСТРZlны дела. 

Оригинал. АС, МПс, VI, 828/1874. 

Заступникъ Министра 
просв. и цркв. дела 

1\1инистеръ Финансi€, 
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Юлiя 1866. 

NQ 1.746. 

Да се п"ишс министру Иностр. 
дiша, да сам на позив руског 
правит. одредио ову двоицу, кои 

пе скорим на пут се кренути и 

у Петербургу у руском езику се 

спремати: како би могли при от
вараню школе поло/кити испит И 

прећи у IZОИ вишiй разред, те та
ко и места отворити што пре да 

се други питомци УМЋСТО ньи 
доцнiе послати могу. Пасоше да 
им изда. А они се наставлiШЋима 
нарочитим упуте, да оно горе из

врше и да путую преко Немачке 
(Француске) и Пруске (ако не 
преко Маџарске и Кракове) у 
Русiю. Да се представе руском 

Консулу О:ВДЋо 
Св. 1Vlашину да се кратким пу

тем поврате документи. 

МIIНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И ЦРКВЕНИХ ДЕЛА -
lV1Ј;IНИСТ APCTB"ST ИНОСТР AHI1X ДЕЛА О ОДЛАСКУ 

ПИТОМАЦА ЗА РУСИЈУ 

Г. Мин. иностр. ДЋла 

Н. 1746. 

5. !Олiя 1866. У Београду 

Ек. 11. истогъ мца. 
М. 1Vlилошевић. 

УСЛЂД писма вашег од 14. Апр. 
пр. год. ИН 1482. я сам по саоб
штеню прилога ученицима в. 

Школе исте позвао, да конкури
раю за получеНЂ отворена за срб
ске младиће два питомазка МЂста 
у императр. инжинирском инсти

туту У СПетерсбургу. Из млади

ћа, кои су ове године за та М'Бста 
конкурирали, изабрао е акаде
мiйскiй СОВЋТ свршивше трећу 
годину техничког факултета в. 
Школе ученике Алексу Кнежеви
па и Светозара 1\lарковића, кои 
сам избор и я одобрiо. Я сам ове 
ученике упутiо, да се за пут спре

ме, на КОИ ће се они дО десет 
дана и кренути тако да ће се, 

надам се, до конца текућег ме
сеца лично дирекциiи поменутог 
института у СПетерсбургу пред
ставити мопи. 

Што iош лане Hie на позив 

руског правительства одговорено 

ПОШИЛЯНЋМ два младића србска 
у ПОi\'lенутий институт имам обя
снити да е ТО с HaM~pOM одло
ж:.ено до ове године, како би се 

могућим учинило, да се пошлю 
зрелiи и даровитiи, у ученiю рев

носнiи и у владаню одличнiИ 

младићи, кои су И више наука на 

отечественом заведеню себи при

бавили. ОВИМ се постизаваю те 

ЦЋЛИ едно да се има више поуз-
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даня, да ће се они достойни ука
зати милостивог призренiа, ков в 
цар император према младежи 

србской показао, а друго јв да ће 
се потреба Србiв, имати што ви
ше изучени техника тим, подпу

Hie задовольити, што ће младићи 
изучивши на овдашньой Акаде
мiи великiй део исты наука, ков 
ое и у СПетерсБУРШiI<ЮМ инжинир
ском институту предаю, моћи од
ма ступити у кои вишiй разред 
института и тако за краће време 

свов науке на страни свршити и 

ТИМ cKopie за друге кандидате се 
МЋста упразнити. Я сам зато сада 
шалюћим се младићима издао 
налог, да се дошав у СПетерсбург 
потруде научити толико РУСКОГ 

взика, да могу по потреби бар 
из наука KO€ се у две найниже 

године предаю i ков су они овде 
учили, испыте поло/кити, како 

бы о наступаюћом школском го
дином одма у трећiй разред ин
ститута ступити могли. На тай 
начин поступиће се и при другом 
шиляню питомаца, по истеку три 

године, и учиниће се могућим да 

се бар сваке треће уместо сваке 

пете године по два питомца у 

поменутый институт шалю, и као 

изучени техници у CBO€ отечество 
враћаЈО. 

Извештаваюпи вас, Господине, 

о свему предизложеному чест 

имам молити вас, да о томе изво

лите у знаНЋ поставити г. овд. 
руског генр. консула с тим да он 

о томе, уколико к ствари прино

си яви своим путе~ и дирекцiи 

поменутог института додавши 

iош да сам я оба питомца онаб

ДЋО новчаним средствима за пут 
и за ЖИВЛЂНЂ кроз месец дана 
у СПетерсбургу изван института: 

коя бы им се новчана помоћ пак 
од стране србског правительств'1 

за време HЂioBOI' живота у ин-

ДОКУМЕНТИ 

ституту давати имала, молим, да 

о томе своим путем ИЗВЋстiв при
бавити и мени исто до знаню до
ставити изволите. 

Примите. Г. 

КЦ 

Копија. АС, МПс, VI, 828/1874. 



1viИН:VIС1'АРСl'ВО ПРОСВЕТЕ ЦРКВЕНИХ 
ОДРЕЂУЈЕ ПУТНИ ТРОШАК ПИТОМЦИМА ЗА 

ПЕТРОГРАД 

NQ 2041. у Београду 16. Юлiя '1866. године. 

Г. Г. Алекса Кнежевићъ и Светозаръ Марковићъ ученици IП. 
године техничкогъоделеня велике школе, изабрани су да се као 
правительствени питомци пошлю на изучаван1:; ИН/IПП-IИРСКИ наука 
у императорско-руский инжинирский институт У С Петербургу; па 
да би се снаБДЋЛИ са потребнымъ путнымъ трошкомъ као и са 
потребама ков су имъ нуждне за спремаНЋ да у истый инштитутъ 
ступити !.\'IOгу 

Решено 6: 

да се свакомъ одъ ньи изда на путный трошакъ по сто талира, 
изъ призрсня на саданю скупоћу путованя збогъ постоећи ратны 
ОКОЛНОСТИЙ,4:22 И ПО сто талира свакоме на :издрж:ан'1 и спреман±' 
I-IЬИНО да у поменуто заведен'1 ступити могу, кон последноьи стО 
талира да имъ се рачунаю и као издржаНЋ ньино найдалt, до 
конца Августа ове године припадаюпе имъ. 

Оршннал. АС, МПс, \11, 828/1874 

3аступникъ 

просвете :и 

министеръ 

К. Цукић 

МIIНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА "- ВИСОКОЈ 
САОБРi\ЋАЈНОЈ ШКОЛИ У ПЕТРОГРАДУ: НАЛАЖЕ 

УПИС СВЕТОЗАРА lv1АРКОВИЋА АЛЕКСЕ 

lVIИНИСТАРСТВО 
САОБРАЋАЈА 

ШТАБ 
Одељење П 
Реферат 1 

Петроград 

11. августа 1866. г. 
Бр. 347 

Помоћник министра 

КНЕЖЕВИЋА 

Директору Високе саобраћајне 
школе 

Министарство иностраних пос
лова, актом од 8. августа бр. 
2713, обавештено је да је Српска 
влад~ за попуњавање слободних 
места српским држављанима, иза

брала два студента техничког 
факултета Алексу Кнежевића и 
Светозара Марковића и послала 
их овамо, молећи да се та два 
млада човека приме у школу. 

У вези с тим предлажем Вам 
да одмах предузмете све што је 

потребно за :љихов упис. 

инжењер генерал пуковник . [потпис нечитак] 

Начелник штаба [потпис нечитак] 

УБ "Светозар Марковић", МК2 234. (превод с руског) 



СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ - ДИРЕКТОРУ ВИСОКЕ 
САОБРАЋАЈНЕ ШКОЛЕ 

Примљено 17. августа 1866. г. 

Бр. 318 

Његовом превасходству 

Господину директору Високе саобраћајне llIколе 
генерал мајору и каваљеру Собољевском 

МОЛБА 

Српског држ:ављанИ'на и свршеног ученика БеОГРlаiДске ак:адемнје у 
К:нежевини Орбији 

Завршивши Београдску академију и ж:елећи да ступим у Ви
соку саобраћајну школу, имам част најпокорније l\10ЛИТИ Ваше 
превасходство да ме прими на 1 годину. 

Прилажем диплому Београдске академије Кнежевине Србије. 

Светозар Л1арковип 

Петроград, 16. ?1вгуста 1866. г. 

)Кивим на Познањском проспекту, дом Леја, бр. 30, стан 8 

УБ "Светозар МаРКОБић", МК2 - 234. (превод с руског) 

ЗАПИСНИК СЕДНИЦЕ ПРОФЕСОРА ВИСОКЕ 
САОБРАЋАЈНЕ ЈllКОЛЕ О УПИСУ СВЕТОЗАРА 
l\1АРI{ОВИЋА У IIPBY ГОДИНУ СТУДИЈА 

Петроград, 16 августа 1866 

Слушали: Предписанiе г. товарища министра путей оообще
нiя отъ 11 августа текущего года J\i~:2 34/1, на имя г. директора 
Института, о зачисленiи въ учащiеся Института двухъ серБСКИХ1-
уроженцевъ, студентовъ те:х:ническаго факулътета, Алекса Княже
вича и Светозара Марковича, присланныхъ сербскимъ правителъ
ствомъ для заМЋщенiя вакансiи стипендистовъ изъ сербск:ихъ уро
женцевъ въ Институтъ. Независимо отъ сего, студенты Алекс. Кня
жевичъ и Светозаръ Марковичъ ношли сами къ г. директору Ин
ститута съ прошенiями о зачисленiи ихъ въ учащiеся 1 курса 
Института съ предъявленiемъ аттестатовъ объ усп'вшномъ окон
чанiи :ими курса наукъ въ ЪЋлградской Великой школЋ. 

ИМЋЯ въ виду что 16 февраля 1865 год а Государемъ импе
раторомъ пов'hлено предоставитъ въ Институтъ сербсимъ урожен
цамъ дв1Ј стипендiи на счетъ остаткО>въ отъ штатныхъ суммъ Ин
ститута, а въ случаЋ недостатка ихъ изъ общихъ остатковъ Мини
стерства путей сообщенiя, каковая Монаршая воля объявлена г. 
министромъ путей сообщенiя въ предписанiи на имя г. директору 
Института отъ 16 февраля 1865 г., Ng 68. 

П остановили : Сербскихъ уроженцевъ Алекса Княжевича и 
Светозара Марковича зачислитъ неотлогателъно въ учащiеся 1 
курса Изститута, не повергая ихъ повторному испитанiю изъ гиМ

назическихъ курсовъ математики и физики такъ какъ изъ доку
ментовъ ихъ видно что юзначеные сербскiе уроженцы съ У:ОПЋХОМ 
окончили курсъ въ высшемъ сербскомъ учебномъ заведенiи. 

[Препис са оригинала В. Г. Карасјова.] 

[Превод:] 

Слушали: Наређење г. министра саобраћаја од 11 августа о. г. 
бр. 34/1, упућено г. директору Института, о упису за студенте 
Института два Орбина, студента Техничкюг факултета; АлеК'се Кне
жевића и Светозара Марковића, које је српска влада послала на 
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места одређена за српске стипендисте у Институту. Независно од 
тага, студенти Алекс. Кнежевић и Светозар Марковић сами су се 
пријавили г. директару Института с малбам да буду уписани з~ 
слушаоце 1 гадине Института и паднели су уверења а свршеr-ЮЈ 

Великај школи у Београду. 
Имајући у виду заповест гаспадара императара. од 16 _, ф~ебру

ара 1865. да се одреде у Институту две СТlшеНДИЈе за Србе на 
рачун в:ишка Институтскаг буџета, а укалика не буде довољан 
из општег вишка Министарства саабраћаја, кају је царску ваљу 
г. министар саобраћаја саапштиа г. директару Института наре
ђењем ад 6. фебруара 1865. бр. 68. 

Решили: Србе Алексу Кнежевића и Светазара Марковића не
одлажно уписати за слушааце 1 године Института не поцвргавајући 
их панаВНОl\1 испиту из гимназијских предмета математике и фи
зике пошто се из дакумената види да су паменути Срби с успехом 
овршили факултет у Србији. 

СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ - министру ПРОСВЕТЕ 
ЦРКВЕНИХ ДЕЛА 

Министру прасвете .и црквених дела! 

Двадесет деветаг Јула стигасмо у Петроград, а првог Августа 
јависма се Министарству инастраних дела, у школу пак јависма 
се тек петнајстаг авог месеца, јер је школа била распуштена до 
тог времена. У школу примљени смО' са истим правима и дуж:нос

тима, као и руски ђаци и та: пачем без rюлагања испита из СВИХ 
предмета неможе ника прескачити кају гадину, та смО' уписани 
каО' редовни у први курс а дазваљено нам је да слушамо трећи, 
па да на свршетку гади не палажимо испите из сва три курса, 

иначе би морали полагати испите из свих предмета, а то нам је 
немогуће с' тога што нез'намо језика. 

Шта се тиче школе она је такО' уређена, да се у прве две 
године уче сви предмети, шта се кад нас уче за три године, изу

зевши механику, такО' рећ:и: апште техничке студије свршавају се 
за прве две гадине, а астале три године астају за изучавање струч

них инжинирских предмета. Осим ове дабре стране, сваког лета 
почевши ад прваг Јуна па да петнајстаг Августа, одређују се уче
ници панаасаб на разне практичке радаве каО': на разна премера
вања, прављење гвоздених путова, постројавања разних фабрика, 
канала, вадавода и Т. д. КакО' је ава школа снабдевена може)\,I(О 
казати само за шкалску библијатеку за читање књига, - а има 
друга из које се носе књиге кући на читање - у коју нас је сам 
г. Директар водија, да има па избар најнавијих текничких књига 
20.000, а прима годишње сто ж:урнала, што нам је такође сам г. 

Директар казао. Школа је атварена, т. ј. ученици живе у вараши 

а штипендије се издају у навцу. Нама је адређена па двадесет и 
пет рубаља месечно. Да најскрамније :ж.ивима, кад грдне скупаће 
у Петраграду, шта је Г. Министру па овај прилици пазнато, не

можемО' изићи на крај, а нарачита, шта збаг авдашње стр аге кли
ме на коју НИСМО' навикли требаlVIO млага више угадности, на шта 
треба једном авдашњем урађенику, каји асим стипендије имају 
и други средстава као: помаћ ад куће, кандиције и Т. д. ЗатО', да 

би магли анако науке довршити, каО' шта се од нас ачекивати има, 
малима најпакорније г. Министра, да нам извал:и: адредити помоћ 



СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ: ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА, I 

правитељствену, а ми ћемо колико до нас стоји свим силама тру
дити се да се покажемо ње достојни. 

Надајући се да ће нам се ова наша молба уважити остајемо 
Г. Министру 

у с. Петрограду 17Г Августа 
1866. г. 

Покорни 

Светозар lИарковиП. 
Алекса КнежевиП. 

Адреса је наше школе: Институтъ инжинеревъ путей саоб
щенiя. 

[НА ПОЛЕЂИНИ:] 

24 Авг. 1866 год. 
NQ 2504. 

Нека за потребе које имају прибаве препоруку од дирекције 
и онда ће им се одредити помоћ по препоруци. 

Оригинал. Ас. МПс, VI, 828/1874. 

1\1ИНИСТАРСТВО ИНОСТРАНИХ ДЕЛА, ОДЕЉЕЊЕ 
ЗА АЗИЈУ - ДИРЕКТОРУ ВИСОКЕ САОБРАЋАЈНЕ 

ШКОЈIЕ 

Бр. 554 

МИНИСТАРСТВО 
ИНОСТРАНИХ 
ПОСЛОВА 

Одељење за Азију 

Одељење 1 
Реферат 1 

19. августа 1866. г. 

Бр. 2841 

Заменик ДMpeKТlopa . 
Начелник Одељења 

Господину директору Високе 
саобраћајне школе 

Одељење за Азију има част да 
обавести Ваше превасходство, на 
основу података којима распола
же, да су Алекса Кнежевић и 
Светозар Марковић, српски др
жављани, заиста завршили Вели

ку школу (академију) у Београду 
у Кнежевини Србији. 

[потпис нечитак] 
[потпис нечитак] 

УБ "Светозар Марковиh", МК2 - 234. (превод с руског) 



ВИСОКА САОБРАЋАЈНА ШКОЛА - МИНИСТРУ 
САОБРАЋАЈА: О УПИСУ СВЕТОЗАРА l\1АРКОВИЋА 

У IIIКОЛУ 

ВИСОКА САОБРАЋАЈНА 
ШКОЛА 

Петроград 
2. септембра 1866. г. 
Бр. 1015 

Господину министру саобраћаја 

Извештај 

Конференција мени поверене 
Високе саобраћајне школе је, с 
обзиром да је цар, 16. фебруара 
1865. г. одредио да се у Високој 
саобраћајној школи ставе на рас
полагаље две стипендије српским 
држављанима на рачун располо

живих редовних средстава Високе 

саобраћајне школе, а у случају 
њиховог недостатка из располо

живих средстава министарства 

саобраћаја, својом одлуком од 16. 
августа бр. 55, одлучила је да 
упише у Високу саобраћајну шко
лу српске држављане Алексу Кне
:ж:евића и Светозара l'vlарков:ића 
на 1 годину, не подвргавајући их 
испитима из гимназијских пред-
1\'1eTa математике и физике јер се 
из њихових докумената види да 

су са успехом стекли ВИСОКУ 

школску спрему. 

Потписан: генерал маЈор Со60љевски. 
Оверава: упр.а,вник канцеларије Мардаков 

УБ "Светозар МарковићU, МК2 - 234. (превод с руског) 

ДОКУМЕНТИ З2З 



ПРЕДСЕДНИК МИfIИСТАРСКОГ САВЕТА -
МИНИСТРУ ПРОСВЕТЕ И ЦРКВЕI-IИХ ДЕЛА: О 
ПОВЕЋАЊУ СТИПЕНДИЈЕ ПI1ТОМЦИМА У 

ПЕТРОГРАДУ 

Господине, 

На основу ноте овдашњег Царско-·Руског Генералног Консула 
Г. Шишкина од 10. о. м. NQ 536 имам чест доставити Вам у 
одговору на Ваше писмо од 5. Јулија т. г. NQ 1746, да би се по 
мњенију Царско-Руске Iвладе Алекси Кнежевићу и Светозару Мар
ковићу србским питомцима у инџинирском заведеню у Петрбургу 
олакшало бавлеНЋ у Петрбургу, -- кад би им се дало при ступаню 
у школу по 100 до 150 сребрни рубаля, а осим тога месечно по 
15 рубаля свакоме, како би при владаюћой скynоћи у Петрбургу 
могли набавляти нуждне кньиге, KO€ 6 тешко постићи са 25 ру
баля, што 6 свакоме од ЋЬИ у име штипенди€ одређено. 

Примите, Господине, увереНЋ мога поштованя. 

NQ 3654 
16. Септемвра 1866, 

у Београду. 

Председник 
Министерскога Совета, 

Мини стер :Иностраны Дела, 

и. Гараша.нин 

Господину Министру Просвете и Црквени Дела. 

[НА ПОЛЕЂИНИ:Ј 

NQ 2844 
Да се по овој препоруци новци пошљу. 

Изложити исторички како је ствар ишла и како им је дата 
сума до ступања а сада им се шиљ и т. д. 

Оригинал. АС, МПс, VI, 828/1874. 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И ЦРКВЕНИХ ДЕЛА 
ПИТОМЦИМА у ПЕТРОГРАДУ 

Правит. пи'ОО'Мцима АлеКlСИ 
Кнежевићу и Оветозару 

Марковићу: у Петербургу. 

NQ 2844 
30. Септе[м]бра 1866. 

у Београду. 

одправљено 2, Октом. 866 год 
с новцима. 

[Потпис нечитак.] 

Г. Председник Министерства, 
Министар Ин. дела, на OCHOB)~ 
писма овд. Царско-руског Консу
ла, коме је из Петробурга од 
стране Института писано, јавио 
ми је, да ће вама бити НУЖДНО, 
да вам се да по 100-150 рубаља, 
при ступању у школу, а и после 

сваког месеца по 15 рубаља у по
моћ к стипенrдији КОја вам је од 
Царско-руског правит. одређена. 

у следству чега ја сам BalVI од
редио свакоме по 15 рубаља ме
сечно које ће вам се одавде уред
но слати. А при поласку своме 
одавде добили сте сваки по 1 оо 
талира у име трошка при ступа

њу у заведенију, осим путнога 

трошка, којом сумом имате се 

задовољити старајући се да пот

ребе своје удешавате према сред
ствима која имате на располага
ње. 

Речену помоћ од 15. рубаља 
месечно шаљем за месеце Сеп

тембри и Октобри т. г. свакоме 
по зо рубаља у особеном КОЖНОМ 
завијутку под знаком М. Р. Н 3: 
у 24 франц. дуката, што чини 
наши порески гроша 570; коју су-
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МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И ЦРКВЕНИХ ДЕЈIА -
СВЕТОЗАРУ МАРКОВИЋУ 

Правителственом питомцу 

Оветозару Марковићу 
у Петроград. 

Nr. 3.198. 
Октомбра 866. год. 

У Београду. 

Копија. АС, МПс, VП, 1458/1867. 

По решеню моме ОД 30. прош
лог мца Нр 2844. припадаюћу 
вам помоћ правителствену за 

шест месеци од 1. НоеNlбра ове 
године рачунаюћи, у 1674. гроша 
пореска, шиљем вам с препору

ком да од исте суме половину 

себи задря<ите а половину другу 

вашем г. Алекси Кнежевићу пре
дате, па ми потом уредну приз

наницу на целу суму са назначе

њем монете, а од обоице под
писану пошљете. 

Новци вам се шиљу у особеном 
кожном завою а под знаком М. 
Р. Ng 10. и то У монети 59 # 
цес. и 12. комада руски од 20. 
копЂики. 

АЛЕКСА КНЕЖЕВИЋ И СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ-
МИНИСТРУ ПРОСВЕТЕ И ЦРКВЕНИХ ДЕЛА 

ГОСПОДИНУ министру просвете и црквених дела. 

Ваше писмо примили смо осмог овог месеца, а новце два
десет првог истог месеца, као што прилож:ене признанице пока

зују. Благодаримо господину министру, што нас је поставијо у 
такво стање, давши нам помоћ правителствену, да можемо врши
ти цели, због којих смо послани овде у Петроград. Ми ћемо се 
свима силама трудити, да нашу ду:жност савестно извршимо. 

Положење, у коме се сада налазимо, принудило нас је, да се 
обратимо на вас још са једном молбом. Вама је познато, како 
смо због изванредних околности морали млого дужим и скупљим 
путем путовати; а у Петрограду самом док нисмо редовно по

ступили у Инштитут млого смо се истрошили, које због скупоће, 
а које што нисмо познавали живот петроградски, па нисмо умели 
да уредимо наше потребе. Ми смо вас известили, да су нас при
мили у трећи курс под условом, да на концу године држимо ис
пит из сва три курса, и тако на концу године имамо да издржимо 

испит из сљедујућих осамнајест предмета: Богословија за сва три 
курса, Полит. економија, Штатистика, виша Математика, Нацрт. 
Геометрија, Геодезија нижа и виша, Физика, Хемија, Минерало
гија и Геологија за први и други курс, Аналит. Механика, Практ. 
Механика, Строит. Механика, Строит Искуство (Грађевина) Хи
мич ко испитивање материјала, Законовједјвније и Телеграфи. 
Предмети ови читају се по другој системи, него што је код нас, 
и зато нам је нуждно читати аукторе по тој системи; а у овом 
инштитуту олакшано нам је тим, што сваки професор литогра
фира своје лекције - записке -, које смо морали да купимо, 
јер нам је код оволике мложине предмета немогуће на други 
начин држати испите. Ви знате, како су руске књиге а нарочито 
техничке врло скупе. 

Све горе изложено скупа учинило је, те нисмо могли, да се 
снабдемо са зимним хаљинама. Ми се нисмо к вама обраћали 
зато, што смо се надали, да ће нам руска влада, која нас је при
мила за своје питомце, дати новаца за зимне хаљине. Но како 
од руске владе нисмо добили ништа више, но двадесет и пет ру
баља месечно, а руска зима, која прелази преко зо Ор може сва-



СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ: ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА, 1 

ки час наступити; то нас је принуДило, да се обратимо вама с 
молбом, да нам и у том помоћ правителствену не одкажете, мо
лимо, да нам новаца за зимне хаљине одредите, јер ћемо од пе
троградске сурове климе пропасти. 

Надајући се да ће Господин Министар нашу молбу милости
во уважити остајемо: 

у Петрограду 22Г Октомбра 
1866 године 

[НА ПОЛЕЂИНИ:1 

Најпокорнији 
Питомци П равителствени 

Алекса Кнежевић 
Светозар Марковић 

1. НОВ. 1866. NQ 3379. Да им се пошље по Д1В:ЭЩе'сет д'Ук. 

3/11 66. К. Цукић 

Оригинал. АС, МПс, VI, 828/1874. 

ЛИСТА БОЛЕСНИХ СТУДЕНАТА ВИСОКЕ 
САОБРАЋАЈНЕ ШКОЛЕ 

ЛИСТА 

болесних ученика Високе саобраћајне школе којима је указана 
медицинска помоћ како у згради Високе саобраћајне школе тако 

и ван ње од 1. новембра до 1. децембра 1866. године. -

Презиме Болест Примедбе 

у становима: 

Тосман Дизентерија 

Амбулантно: 

Григорјев Брадавице 

Марковић Ш крофуле 

Дараган 3убобоља 

УБ "Светозар Марковић", МК2 - (превод са руског) 



КОСТА ЦУКИЋ - СВЕТОЗАРУ МАРКОВИЋУ Ј1 
АЛЕКСИ КНЕЖЕВИ11.У 

Правителственим питомцима 
г. г. Светозару Марковићу и 

Алекси Кнежевићу 
у Петроград. 

N2 3379 
3. Декембра 866 год. 

У Београду 

Одправљен новац 
16 дек. 866 

Копија, АС, МПс, VI, 828/1874. 

] а сам уважио вашу молбу од 
22 октом. ове године, коју сте 
ми поднели за новчану помоћ 
ради набавке зимњи хаљина, и 
шиљем вам на ту цељ сваком 

по 20 # цесарски или 560 гро
ша порески, свега 1120 гроша, 

сврх које суме не пропустите 

одма послати ми уредну призна

ницу. 

Новци су у особном кож:ном 
савитку под знаком М. Р. N2 10. 
а у монР,ти 40 # цесарски. 

СПИСАК УЧЕНИКА ВИСОКЕ САОБРАЋАЈНЕ ШКОЛЕ 
ПО ГОДИНАМА СТУДИЈА 

СПИСАК 

ученика Високе саобраћајне школе по школским годинама са 
подацима о вероисповести, узрасту, сталежу, пореклу, месту где 

су завршили школу и када су ступили у Високу саобраћајну школу 

I I ;>, Из које гим-
~8 I 3 

Име и Веро- :;:;: u:;:;:2.,::::: назије или 

Е-< Чији је син .З::, р:) '8 s универзитета 

презиме исповест u 
о C\S;>,C\S;>, и с каквим 

ci. 
~o. ч:оu:z: успехом је 
о c\s ~ S ~Л rд 

e~ завршио 
~c.) 

1 година 
1866. 

2. Алберти Отон протестант 20 Пасторов 
" 

Варшавска 

I 
dУП;UУјЈШЮ: син ИЗ г. главна школа 

вероиспо- Вишеграда 

I 
вести Плацка 

губернија 

i 3. Антонович право- 18 Син губер- Студент 

Александар 
" 

I 
славац нијског се- Новоруског 

кретара универзитета 

123. Марковић право- 20 Сип 
" 

Велика ШI{ОШl 

Светозар славац капетана Кнеж:евине 
Србије 

УБ "Светозар Марковић", МК2 - 234 (превод са руског) 

I 



КОСТА ЦУКИЋ - СВЕТОЗАРУ МАРКОВИЋУ И 
АЛЕКСИ КНЕЖЕВИЋУ 

Правителственим питомцима 
Светозару Марковићу 
и Алекси Кнежевићу 

у П еТРО:ГРiсЩ 

NQ 1010 
27. Априла 867 

у Београду 

Копија. АС, МПс, УП, 1458(1867. 

у име благодејања које вам 
припада од 1. маја па до послед
њег октомвра ове године, шиљем 

вам 1674 гроша а препоручујем 

вам да ми одма СВРХ ове суме 

пошаљете уредну признаницу. 

Новци су ови у особеном КО)К
нам савитку под знаком М. Р. 
NQ 12 а у монети 59 # цес. 4 
полурубље, 1 комад од 25. и 1. 
од 20. копјејки. 

ОЦЕНЕ СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА И АЛЕКСЕ 
КНЕЖЕВИЋА НА КРАЈУ 1 ГОДИНЕ СТУДИЈА 

Петроград, 19 маја 1867 

I rnpJТHip баллы по ,V преДМЋТУ 
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23. Алекс. 
Кнежсвичь 3)50 3)66 5 3 4 5 

,., 
3 3 23.,66 23)66 .) 

24. Свет. 
Марковичь 3)50 4 3 3)50 3 3 3 3 3 19)50 

I 
50 

[Препис са оригинала В. Г. Карасјова.] 



СВЕТОЗАР МАРI{ОВИЋ - ДИРЕКТОРУ ВI1СОКЕ 
САОБРАЋАЈНЕ ШКОЛЕ 

NQ 408 Прим. 22. Маја 1867. 

ЊЕГОВОIVI ПРЕВАСХОДСТВУ 

господину директору Високе саобраћајне школе инж:ењеру 
генерал-мајору и каваљеру Владимиру Петровичу Собољевском 

Студента 1 Г'одиње 
Светозара l\!IаРКoQвића 

Молб а 

Пошто због обавеза код куће морам: отпутоват:и за време 
распуста у Србију, понизно молим Ваше превасходство да ми 
одобри ово одсуство и да нареди да ми се :изда карта за сло

бодно путовање тамо и натраг. 

Петроград Светозар Марковиh 

20. маја 1867. г. 

УБ "Светозар Марковић", МК2 - 234: (Пренuд са руског) 

ВИСОКА САОБРАЋАЈНА ШКОЛА ОДОБРАВА 
СВЕТОЗАРУ МАРКОВИЋУ ПУТОВАЊЕ У СРБИЈУ 

Бр. 542 
ПОТВРДА 

Да Висока саобраћајна школа нема ништа против путовања 
студента Светозара Маркювића за време ШКОлског распуста из 
Петрограда у Србију у времену до 15. августа о. г. под условом 
да Светозар Марковић издејству:је себи одобрење градске управе 
у Петрограду за своје путовање. 

Петроград, 

23. маја 1867. г. 

Поmиюа'Н: дирекroр генерал мајор Собољевски 
Оверава: управник канцеларије Мардаков 

УБ "Светозар Марковић", МК2 - 234 (превод са руског) 



САВА ГРУЈИЋ И СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ - СРПСКОМ 
УЧЕНОМ ДРУШТВУ У БЕОГРАДУ 

СРПСКОМ УЧЕНОМ ДРУШТВУ. 

у Београду. 

Друштво "Српска општинаll у Петрограду жели да има ваш 
журнал "Гласник" за своју читаоницу. Зато одбор општине обра
ћа се овим Ученом друштву с' молбом, да му се по могућству 
пошаљу сви бројеви "Гласника", а и у будуће, који буду излази
ЛИ, да му се шиљу за читаоницу општинску. <' 

Адрес друштвени: Груичу, въ славяносербской кухмистерскои 
Сербiи, напротивъ малой морской, на Невскому. 

у П етрограду 

ЗОГ Августа, 1867 год. 
Перавођа друштвени 
Светозар Марковиh 

Оригинал Архив САНУ, бр. 136!1867. 

Председник друштва 
Сава Грујиh. 

СВЕТОЗАРЕВ ПОВЕРИЛАIЈ МИЈIАН СПАСОЈЕВИЋ 
МИНИСТРУ ПРОСВЕТЕ И IIРКВЕНИХ ДЕЛА 

Мин. просвете и црквених дела. 

Г. Светозар Марковић, техничар и правителствени питомац 
у Петрограду, дугује ми по облигацији Ј шест дуката и дао 
ми је у истој облигацији право да ову СУ;УТУ примим од његова 
благодејања из мин. просвете и црквених дела. 

По овоме понизно МОЛИМ мин. да ми ИЗВОЛИ ову суму изда. 
ти од благодејања г. Марковића. 

1601 Октобра 1867. год. 
У Београду. 

[НА ПОЛЕЂИНИ:] 

16. акт. 1867. 
N. 3082. 

Да се пита питомац. 

ОРИП1Н<1]С ЛС, МПс, 171/1868. 

Мин. просвете и цркв. дел ~ 
понизан. 

Милован Спасојевиh 
практ. у МИН. правде 



МИНИСТ АРС1'ВО ПРОСВЕТЕ И ЦРКВЕНИХ ДЕЈIА
СВЕТОЗАРУ ~КОВИЋУ 

Правит. Пиroмцу 

Г. Gвеroзару М1аркО<вићу, су ПетерБYlРГУ. 

Na 3082. 
30. Октобра 1867. 

у Београду 

Одправљено 

22 HO€M, 867 

Копија. АС, МПс, Н, 171/1868. 

г. Милован Спасојевић, практ. 
у Министарству Правде, под 16. 
т. м. поднео ми је једну призна
ницу на :кюјој сте ви подписани 
и у којој признајете да сте му 
дужни 6 # цесарски ДОЗiвољава
јући му да се од ваше стипенди

је наплати овде у Мин. просве
те, захтевајући наплату. 
Пре него би дао решење на 

ову молбу препоручујем вам, да 
ми своје изјашњење о овоме ду .. 
гу поднесете. 

[Потпис нечитак.] 

СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ - МИНИСТРУ ПРОСВЕТЕ 
И ЦРКВЕНИХ ДЕЛА 

Министру Просвете и црквених дела. 

у писму 'од 17 Новембра 1867 год. тражилисте од мене из
јашњење о ду:гу мом Г. Миловану Спасојевићу. На то јављам 
Г. Министру, да сам Г. Спасојевићу заиста дужан 6 дук. цесар., 
на коју сам суму издао признаницу с' дозвољењем, да се од 
мог благодјејања наплати. 

Шиљући ову изјаву, уједно молим Г. Министра, да своје ре
шење у смислу речене ПРИЗНа/нице изда. 

у Петрограду 1867 год. 
3Г Децембра 

[НА ПОЛЕЂИНИ:] 

18. Дек. 1867 
N. 3.615. 

П равитељствени питомац 
Светозар Л1арковиn. 

По овоме да се ОД првог благодј'ејаниа штю се има послати, 
н'аплати, и г. СпасюјеБићу QIНIдa пошље. 

20. фебр. [Потпис нечитак.] 

Одlбијено и послато Спаlсојевићу, а признанице Марковићу. 

[Потпис нечитак.] 

Оригинал. АС, МПс, II, 171/1868. 



СВЕТОЗАР ~КОВИЋ -ДИРЕКТОРУ ВИСОКЕ 
САОБРАЋАЈНЕ ШКОЛЕ 

Бр. 226 Примљено 4. августа 1868. [. 

Његовом превасходству, 

Г-дину директору Високе саобраhајне школе 
инжењеру генералу мајору Владимиру Петровичу СобољеВСКОI\l 

Студента Светозара Марковиhа 

Молба 

Потврду о боравку, која ми је издата 28. августа 1867. г. бр. 
948, изгубио сам и зато најпокорније молим Ваше превасходство 
да ми изда другу потврду. 

4. априла 1868. г. 
У Петрограду 

С. МаРКОБИП 
студент Високе саобраhајне 

школе 

Потврда издата 4. априла 
Бр. 320 

УБ "Светозар Марковић", МК2 - 234 (превод са руског) 

ВИСОКА САОБРАЋАЈНА ШКОЛА ОГЛАIlIAВА 
НЕВАЖЕЋОМ ИЗГУБЉЕНУ ПОТВРДУ О 
БОРАВКУ СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 

Висока саобраhајна школа објављује да је студент Школе Све
тозар Марковиh изгубио потврду о боравку у Петрограду издату 
28. августа 1867. г. бр. 948 с важношhу до 1. јула 1868. г. и да ако 
се та потврда било где појави треба је сматрати неважеhом и 
доставити је Високој саобраhајној школи. 

УБ "Светозар Марковић", МК2 - 234 (превод са руског) 



МИНИСТ'АРСТВО IIPОСВЕТЕ И ЦРКВЕНИХ ДЕЛА -
СВЕТОЗАРУ ~КОВИЋУ 

ПравитеЉС'Dвеном питомцу 

Овеroзару МiaJркО'виhу 
(5. ']]0 рещу.) 

Копија. АС, МПс, V, 914/1868. 

Припадајуhе вам благо'дејање 
од 1. Маја до 1. Новембра ове 
године шиљем вам у 837 граша 
пореоки, и то 14 француских ду
ката, 2. цванц. здраЋа и 6 # цес. 
у вашој признаници по којој је 

168 гр. пор. или 6 # цес. одби
вено за вашег поверитеља Мило

вана Спасојевиhа и њему послато. 

Новац који вам се шиље нала
зи ое у особеном саЋИТКУ под зна
ком М. Р. Ј\Љ 5 а под вашом 

адресом, СВРХ кога ћете ми и ТО 
поДпуно на 837 гр. пор. послати 

своју признаницу. 

БЕЛЕШКА О НАПЛАТИ ДУГ А ОД 
СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 

Копија. АС, МПс, II, 171/1868. 

19. Априла 868. године у Београду. 

Од благодејања Светозара 
Марковиhа правителственог пи
томца у Петрограду, задржано је 
за његовог поверитеља Милована 

Спасојевиhа та:кюђе питомца пр а
вителственог у Хајделбергу 6 # 
цес. или 168. грота порески, и 

овоме, - Сп3!сојевиhу - послато 
с благодејањем; па предлажем да 
се ова исплата дуга заведе у 

Аманетни дневник како у прима
ње тако и у издаваље. 

Ра:ЧУНОВQдитељ 

[Потпис нечитак.] 



BI1COKA САОБРАЋАЈНА ШКОЛА: ПОТВРДА 
СВЕТОЗАРУ МАРКОВI1:ЋУ 

Бр. 738 

ПОТВРДА 

Канцеларија Високе саобраћајне школе овим потврђује да је 
Доносилац потврде студент Високе саобраћајне школе Светозар 
Марковић српски држављанив из града Зајечара, православне ве
роисповести. Петроград, 14. јуна 1868. г. 

Потписан: управник канцеларије Мардаков 
Оверава: управник канцеларије Ма.рдаков 

УБ "Светозар Марковић". МК2 - 234 (превод са руског) 

СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ - СКУШТИНИ УЈЕДИЊЕНЕ 
ОМЛАДИНЕ СРПСКЕ 

Омладинској скупштин.и, Бечкерек. 

Кога слобода и срећа народа покреће на рад, 
тога не плаше тавнице! 

Срећан вам рад браћо! 

Марковиt1423 

Оригинал. МС, РО, 28.721. 

.. ,:l,/ 
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Копија телеграма Светозара Марковиhа Омладинској скупштини у Бечкереку 
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СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ - ЗАСТУПНИКУ МИНИСТРА 
IIPОСВЕТЕ И ЦРКВЕНИХ ДЕЛА 

Господину 3аступнику Министра Просвете и црквених дела. 

Пре две године послат сам у Петроград на позив Руске владе 
и ова ми је одредила стипендију од 25 рубаља месечно. Позната 
скупоћа у Петрограду принудила је мене и мога друга Алек[с]у 
Кнежевића, који је са мном заједно отишао, те смо се обратили 
ор п ској влади да нас прими за своје питомце и да нам одреди 
државну помоh. У исто време и сама руска влада увидела је да 
се са зоо руб. у Петрограду живети не може, па с' тога је извес
тила српску владу да је нама нужно 150 руб. као ванредна помоћ 
док у школу ступимо И после по 15 рЈ71б. редовне помоћи, што нам 
је и дато. Но 'Одма прве године, код све наше штедње, ми нисмо 

могли да изађемо на крај са 400 талира, колико је цела наша 
стипендија износила, зато се обратисмо министру просвете и црк
вених дела да нам се изда једновремена помоћ за зимње аљине 
и министар је решијо те нам се издало по 20 #. С' овим ванред
ним приходима ја сам могао живети у Петрограду 1866/67 школ
ске године. Године 1867/68 живео сам само с' мојом стипендијом 
и уверијо сам се да могу даље остати у школи само: или на штету 
свог здравља или уваљујући се све више и више у дугове. С' тога 
молим Гооподина Заступника министра просвете и црквених дела, 
да ми повећа државну помоћ, имајући у виду превелику скупоћу 
и СУРОВ;У климу У П етр,ограду, а тако исто и струку којом се 
занимам и због које морам трошити више но пит,омци, који се 
занимају другим наукама, 

у БеQГРаЈДУ 27 Августа 
1868 то\д:ине. 

Оригинал. АС, МПс, V, 961/1868. 

Државни питомац 

Светозар Л1арковиh 
техничар. 

СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ И СВЕТОЗАР ВИДАКОВИЋ -
l\1lИНИСТРУ ПРОСВЕТЕ И ЦРКВЕНИХ ДЕЛА 

Министру просвете 11 Црквених дела. 

Вашу наредбу од 2Г Децембра примили смо тек 7Г овог 
Месеца, (због празника који су се у то време десили); но ми смо 
поитали да се известимо о начину како да изучимо стенографијску 
вештину што брже и што потпуније, као што сте нам Ви у вашој 
наредби препоручили и да вам то саопштимо заједно са изјавом 
да смо вашу наредбу примили. Ево шта смо могли дознати за ово 
кратко време: 

у Русији су [се] јавили тек пре З-4 године два учитељ а сте
нографије са разним методама: Паулсон и Ољхини као што је 
сваки од њих тврдијо да метод његовог противника не ваља; руска 
је влада дозволила обоици да ради опита читају курс публичних 
лекција онима који усхтеду да се занимају стенографијом. Од тог 
доба они читају "публични курс" и то први у "второј" овдашњој 
гим[н]азији, а други у петој и то почињући с' јесени. До сада 
је још неизвесно чија је метода боља, но у опште се зна да су 
и једна и друга доста добре и да се и једном и другом достизава 
цељ: записивати за говором. Но и за једну и за другу потребан 
је цео курс учења од прилике 8 месеци и то озбиљног и свесрдног 
занимања. Наше је време распоређено овако: На свршетку Феб
руара свршавају се лекције у нашем институту и у почетку Марта 
започињуј[у] се испити, који се продужавају до половине Маја. 
За све то време испита није могуће занимати се никаквим спо
редним предметима особито Видаковићу, који још није добро 
познат ни са руским језиком. По свршетку испита трећи курс у 

коме се налази Маркювић одлази на практичку радњу и тамО 
о(.'Таје до свршетка Септембра. И тако непрекидно изучавање сте
нографије; што је неопходно нужно, могли би започети: Вида
ковић од половине Маја, а Марковића од почетка Октобра. Што 
се тиче самог течаја учења осим непрекидности нужно је занимати 
се у средњу руку 4 часа на дан. Не говорећи да ли би толико 
време одузето од наших других наука шкодила нашој специјал
ности за коју смо послани, само изучавање стенографије посао 
је чисто механички и захтева особиту способност: врло јаку вољу 
у занимању, а у противном случају сав ће посао бити узалудан. 
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Осим тога кад се изучи стенографија нужно је постојано упраж
њавање, јер се та трудно задобијена способност врло ла~о губи, 
а ми по свршетку наше струке не би могли да [се] ПОСТОЈано за· 
нимамо стенографијом или би морали да сасвим забаталимо нашу 
струку. 

Ми смо сматрали за дужност да Вам Г. Министре саопштимо 
[о] околностима које су нераздељива скопчане са изучавањем сте
нографије и условима у којима се ми налазимо, у остало очеку
јемо од Вас даље наредбе. 

у Петрограду gr Јануара 
1869 године. 

[НА ПОЛЕЂИНИ:Ј 

17. Јануар 869. 
NQ 238. 

Да се причекају сви одговори. 

ОР!1ППI3Л АС, МПс, 1, 102'1868 

Правитељствени питомци 

Светозар Марковиn'. 
Светозар ВидаковићО4 

ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ СВЕТОЗАРУ l\1АРКОВИЋ~7 

ПОТВРДА 

Потврђује се да Светозар Марковић, стар 22 године, поданик 
Кнежевине Србије, студент Високе саобраћајне школе, болује, од 
октобра месеца 1868. године, од хроничног желудачно·цревног ка
тара (Catarrhus gastro-intestinalis Chronicus), што је веома оте
жало исхрану Светозара Марковића и захтева. ради поправљаља 
здравља, одлазак из Петрограда и пресељењеу Немачку 

Потнрђује лекар Петар Боков. 

Петроград,,]. jaHyap~ 1869. године 

Оригинал. АС МПс. Vl, 82811874 



СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ - МIII-IИСТ АРСТВУ 
ПРОСВЕТЕ И ЦРКВЕНИХ ДЕЛА 

ПРОЗБА. 

у Октабру прашле гадине разбалеа сам се ад растројства у 
желудцу и цревима и балавао сам тешка цеО' Октабар и Навембар 
месец. Паследица таг балавања биО' је краничан катар у поме~ 
нутим органима, као што сведачи прилажено лекарскО' сведачан· 

ство познатаг пријатеља Срба у Петрограду дра Бакава, кад кага 
се лечим и да данас. Балест је та у Петрограду климатична и 
силно разрушава арганизме особита нас Срба навикнутих на сас
вим други климат. Једино је сретства избавити се од апасних и 
крајњих последица, кюје подобна болест може за ообом павуfiИ: 
атићи одавде. По савету лекарскам за мене би била врло апасна 
остати и на будућу зиму у Русији, а ради паправке здравља не
опхадна је да аставим Петраград. с' тага ми је Др. Бакав, каји је 
добро познат и са мајам балешћу и са мајим шкалским окалнас
тима, саветаваа да се преселим у Германију ради довршења мага 
абразавања. Ј а сам биО' науман да у Септембру аве гадине дам 
празбу ради премештаја у Германију. На сада сам дазнаа да се 
државни питамац по техничнај струци Г. Клерић враћа у отаџбину 
и његава стипендија астаје незаузета. То ми даје наду да се абра
тим јаш сада к' вама Г. Министре, да ми дазвалите да се пре
местим у Германију и та или у Карлсруе или у Цирих, јер тамошње 

палитехничне шкале по свам устрајству стаје најближе шкали у 
којај се сада учим. Осим павратка Г. Клерића има и других узра
ка, каји ме пакрећу да вас баш сада а не у Септембру молим за 
премештај, а та су а13И: 

КаО' шта вам је пазнато ја сам сада на трећем курсу у овдаш
њај шкали и мараа би авде учити јаш 2 гадине па да давршим 
науке јер авде је учење падељено на 5 курсова, [сваки ад године 
дана. Ако би ми дазвалили да пређем за летњи семестар (каји се 
н. пр. у Цириху пачиње 1 г Априла па наваме) у Германију маје 
би се време учења скратила за па године, јер се авде завршују 
лекције с' канцем Фебруара и ја би управа авде свршија трећи 
курс а тамо би адма пачеа слушати предмете старијих курсава. 
Тиме би се знатна смањила разлика између памаћи, кају би ми 
влада давала кад би авде астао и памаћи, каја би ми била нужна 

ДОКУМЕНТИ 

до свршетка мојих наука. И'стина не бих авде држаО' "превадии" 
Иrсп:rт на зато у шкюлама, које ,сам спаменуо у Германији, суштас
тБУЈУ главни ~спити "на дипламу инжинирску", који дају млог'О 
више га~аНТИЈе за успех ученика но превадни испити сваке гО
дине, каЈИ и авде као и свугде честа бивају чиста играчка. 

Ј а се тврда уздам у вашу познату справедљиваст Г. Министре 
~a ћетеми дати могућности да вратим дуг ОРпском нараду каји 
Је до сада даста патрошијо на моје абразавање - да му будем 
о,д каристи. А та ћу бити у стању, сама ако изучим дабро струку, 
на каЈУ сам да сада употребијо моје најбаље године. 

у Петраграду 1869 гад. 
1 ОГ Jarнyrapa. 

[НА ПОЛЕЂИНИ:] 

Прим. 22. Јануара 1869. 

с' а'оабитим паштовањем 
Светозар А1арковиh 
владин питамац. 

1\lинистру Прасвете и цркв. дела 

NQ ЗЗ2 

Паслати и Министру грађевина, као надлежном. 
Решена је 26. фебр. у ми'Н. седници 
Да се Светазару Марковићу дазволи премештај у Цирих да 

му се на садање благодејање дода ОНОЛИКО', как:а ће одсада' 400 
талира гащишње имати, и путии трашак да му се сразмерно ад 
Петраграда да Цириха изда. 

ДМатиh 

Оригинал. АС, МПс, VI, 828/1874. 
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Копија претходног документа 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И ЦРКВЕНИХ ДЕЛА _ 
МИНИСТРУ ГРАЂЕВИНА: О lV10ЛБИ СВЕТОЗАРА 
МАРКОВИЋА ЗА ОДЈIАЗАК ИЗ ПЕТРОГРАДА 

Г. Министру Грађевина. 

Na 332. 
27 Јануара 1869. 

у Београду. 

Истог дана преД'аЋО 
Г. Министру грађевин. 

Копија. АС, МПс, VI, 828/1874. 

Г. Светозар IvIарковић, држав
ни питомац, који се учи у Петер

бургу у инџинирском ИНСТИТУТУ, 
моли се, да му се дозволи прећи 
у Германију, јер му тамошна 
клима јако уди здрављу. 
Молбу ову ./. с једним прило

гом, част ми је спровести вама., 
Господине Министре, као над
лежном за ту ствар. 

Молим вас Госп. Министре, да 
изволите примити и овом прили

ком уверење мојега поштовања. 

да се преп. 

МЂМ. 



ВИСОКА САОБРАЋАЈНА Iffi{ОЛА - ПЕrГРОГРАДСКОЈ 
ПОЛИЦИЈИ: ДОСТАВЉА СПИСАК СТУДЕНАТА 

ВИСОКА САОБРАЋАЈНА 
ШКОЛА 

.П.етрограlД 

22. фебруара 1869. г. 

;Бр. 222 

Потписан 

Поверљиво 

Господину петрогрсщском 

главном полицијском начелнику 

у одговору на акт Ва!Ше Пре
узвишености, од 26. јануара о.г. 
бр. 774, имам част приложити 

списак свих студената мени пове

рене Високе саобраћајне школе 
са подацима а њиховој старости, 
вероисповести, месту пребивања 
и К'О је KaI<iBY школу завршио. 

директор Високе саобраћајне школе 
ИНЖЈењер rrеН1ер:ал .. ма:јор Собољевски. 

Сачинио упра:вник: к:анцелариј1е Мардаков. 

Оверава: упр!авниrк КalНцеларије Мардаков. 

ДОКУМЕНТИ 357 

СПИСАК СТУДЕНАТА ВИСОКЕ САОБРАЋАЈНЕ ШКОЛЕ 

;;:: Коју је 
Име 'и 

Cl)E-< Вероиспо-::э::: U 

"5' презиме ;;::0 вест 
школу Место боравка 

1::(0. завршио 
о. O~ 
~ !:-tС 

1. Василиј 27 право- Кандидат Коломенски део 1. 
Рубан славац Харковског кварта, Велика Сад ова 

универзитета код Староникољског 
моста дом Тона, 

стан 9 

2. АлексаНД<1Р 24 право- Кандидат Спаски део IV кварта, 
Климчицки славац Петроград- Фонтанка бр. 101 

ског универ- стан 46 
зитета 

80. Александар 23 право- Завршио ј екатаринхофски 
Књагин славац Вјатску проспект бр. 4 

гимназију стан 4 

81. Светозар 22 право- Завршио Спаски део IП квар-
Марковић славац Београдску та јекатаринхофски 

академију проспект дом јаков-

љева, стан 5 

УБ "Светозар Марковић'l, МК2 - 234 (превод са руског) 



РЕКТОР ВЕЛИКЕ ШКОЛЕ - МИНИСТРУ ПРОСВЕТЕ: 
ПОДАЦИ О СВЕТОЗАРУ МАРКОВИЋУ 

Господине Министре! 

На питање Ваше долазим да Вас известим да је Светозар 
Марковић родом из Јагодинске год 1865/6 свршио У нашој Великој 
Школи П! (за сада последњу) годину Технике и да је концем 1866 
г Академијским Саветом изабран био, да се пошље ради усавр
шења у техничким наукама у Русију. 

С највећим поштовањем јесам 

[НА ПОЛЕЂИНИ:] 

24 фебр. 1869 г. 

Оригинал. АС, МПс, VI, 828/1874. 

Господине Министре 
Ваш 

понизни слуга 

ДРЈПанчип 
Ректор у Вел Школи.425 

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНА-МИНИСТАРСТВУ 
ПРОСВЕТЕ И ЦРКВЕНИХ ДЕЛА: САГЛАСНОСТ 
О ОДЛАСКУ СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА ИЗ 

ПЕТРОГРАДА 

Господине! 

Пошто Г. Светозару Марк:овићу Држа!Вном Питомцу, који се 
учи у Петерсбургу у Инжињерскоме Инштитуту, тамошља клима 
јако уди здрављу, као што овде IПОД ./. Rpahajytie се Лекарско 
Сведочанство уверава; то сам ја, из призрења на поболшаље стаља 
здравља Г. Марковића, мнеља, да му се може, и да му ваља 

дозволити прећи у Германију за даљу Науку. 
Молба Г. Марковића коју сте ми га писмом вашим од 27. 

Јануара ове године NQ ЗЗ2 послали, враћена вам је кратким 
путем. -

Примите, Господине, увереље мога поштоваља. 

Г NQ 254. 
26. Фебруара 1869 

у Београду. 

Г. Министру Просвете и Црквени Дела. 

Оригинал. АС, МПс, VI, 828/1874. 

Заступник 
Министра Грађевина 

Полковник 

Ј Бели-Марковип 



МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И ЦРКВЕНИХ ДЕЛА -
СВЕТОЗАРУ МАРКОВИЋУ 

Државном питомцу у Петр ограду, г. Светозару Марковиhу. 

N. 332 
У Београду, 26. фебруара 

1869. 

По \Вашој молби од 10. јануара, ов. год. решио сам да се 
преместите из Петрограда у Цирих и тамо проДужите летњи 
семестар техничких наука, који почиње 1. априла по новоме. Тога 
ради повишено вам је блатодејање на 400 талира годишње. 

Ви сте досадање државно издржање примили до првога маја. 
Дакле примили сте за 

март 

за мај 

Свега -
Онда вам припада 
за март и мај 

још - --
Па сте тако при
мили за та два 

месеца- - -

139 1/2 
139 1/2 

279. 

521. 

800, 

колико вам припада према садањем благодејању. 
у име путна трошка од Петрограда до Цириха шиљем вам 

900 ГРO'Iпа пореских, што са оних 521 гроша чини 1421 гроша 
пореских. 

Кад будете стигли у Цирих јавиhете ми и послати квиту сврх 
ове суме која вам се шиље. Новац је у особеном савијутку под 
знак:ом: М. Р . .NQ 1. а у монети: 9. Империјала, 20. Лујидора, 1 # 
од 10 франака - 10. цванц ру<ских и 1. rкO'мa!д ОД; 15. копјејака. 

Копија. АС, МПс, VI, 828/1874. 

ВИСОКА САОБРАЋАЈНА ШКОЛА - МИНИСТАРСТВУ 
ИНОСТРАНИХ ПОСЛОВА, ОДЕЈЬЕЊЕ ЗА АЗИЈУ: 
ОДОБРАВА ИСПИС СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 

6. марта 1869. г. 
бр. 278 

Министарству иностраних 
послова 

Одељењу за Азију 

Светозар Марковиh, српски др
жа'вљанин, студент II године мени 
поверене Високе саобраhајне 
школе, моли да се увюки његова 

молба за испис из Високе сао
браhајне школе јер му је здрав
ље потпуно нарушено. 

ИмCtiVI велику чаiСТ обавестити 
Одељење за Азију да Висока сао
браhајНа! школа не налази пре
преке испуњењу молбе Светозара 
Марковиhа. 

ПОl1писан: директор генерал-мајор Собољевски. 
Оверава: управник канцеларије Мардаков. 

УБ "Светозар Марковић", Мю! - 234 (превод са руског) 



МИНИСТАРСТВО ИНОСТРАНliIХ ПОСЛОВА -
ВИСОКОЈ САОБРАЋАЈНОЈ ШКОЛИ: НЕ НАЛАЗИ 
ПРЕПРЕКЕ ЗА ИСПИС СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 

Бр. 209 

МИНИСТАРСТВО 
ИНОСТРАНИХ 
ПОСЛОВА 

Одељење за Азију 

8. марта 1869. г. 

Бр. 816 

Примљено 8. марта 1869. г. 

Господину директору Високе 

саобраћајне школе 

у вези са писмом Вашег пре

васходства од 6. марта О.г. бр. 
278, Одељење за Азију има част, 
овим путем, обавестити Ваше 
превасходство да са његове стра

не нема препреке да се уважи 

молба Светозара Марковића, срп
ског држављанина и ученика П 
године Високе саобраћајне шко
ле, за испис из Школе због нару
шеног здравља. 

Заменик директора . 
Деловођа . 

[потпис нечитак] 
[потпис нечитак] 

УБ "Светозар Марковић", МК2 - 234 (превод са руског) 

ДОКУМЕНТИ 

Копија ДОКУiне!fта којим се Министарство иностраних дела, Одељеље за 
АЗИЈУ, саглашава са ИСПИСО:vI Светозара Марковиnа 



ВИСОКА САОБРАЋАЈНА ШКОЛА - СВЕТОЗАРУ 
МАРКОВИЋУ: ИЗДАЈЕ ИСПИСНIЩУ 

Бр. 286 

ПОТВРДА 

Носилац авага, Светозар Маркавић, српскИ држављанин, упи
сан 16. августа 1866. г. У Висаку саабраћајну школу, студент ПI 
године каји се дабро владаа, дана 10. марта 0.1'., на 'Основу ње
гаве малбе 'Да се испише из Висаке саобраћајне шкале збо:г 
рђаваг здравственог стања, исписан је адлукам Канференције Ви
саке саабраћајне ШКrQле. Да би се горе наведено потврдило Висака 
саобраћајна школа издаје му овај д'акумент и патврђује га пат
писам и државним печатом. 

Петроград, 11. марта 1869. г. 

ПОТ1писа;н: директор генерал-мајор Собољевски. 
Оверава: управник канцеларије Мардаков. 

УБ "Светозар Марковић/, MKz - 234 (превод са руског) 

ВИСОКА САОБРАЋАЈНА ШКОЛА ПОНИШТАВА 
ПОТВРДУ О БОРАВКУ СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 

Бр. ЗЗ5 

Канцеларија Високе саабраћајне школе овим потврђује да се 
бивши студент illколе, српски држављанин, Светозар Марковић, 
због болести исписаа из ш КОЈЈ е, сагласно њег'Овај молби од 10. 
марта а.г. и да је у Канцеларију Школе враћена и rюништена 
његава патврда о баравку у Петрагра:ду ка,ја му је издата на ос
нову његаве молбе 11. септембра 1868.Г. пад бр. 1277. 

Петраград, 21. марта 1869.Г. 

Потписан: у;пр~аВНIИК канцеларrије Мардакав 
Оверава: управник К1анцелrарије Мардаков 

УБ "Светозар МарковићU, МК2 - 234 (превод са руског) 



Светозар Марковић са друговима великошколцима. 
Стоје, слева надесно: Атанасије ]. Весковић. Светозар Марковип, Васа 
Пејкић, Паја Михаиловић и ЉуБOlVIИР БеЛИј'уrарковић; седе: Коста Рашић, 

Сима Сим:ић и Герџуков, Бугарин. (Фотографија, АС) 

РУСКИ КОНЗУЛ У БЕОГРАДУ, ШИШКИН -
МИНИСТРУ ПРОСВЕТЕ И ЦРКВЕНИХ ДЕЛА 

Број 243 Београд, 22. април 1869. 

Господине Министре, 

Ученик Института инжењера за путеве и саобраћај Светозар 
Мар:к:овић чија болест захтева повратак у отаџбину, не м.огавши 
више да настави 'студије у овој )ТrСТ;aRОВИ, оставља упражњену 
једну од стипендија које је Царска влада ставила на располагање 
Кнежевској влади. Ову стипендију с друге стране тражи бугарски 
стипендиста Гимназије Николајев који би требало да је добије 
у замену за ону која је стављена на располагање Технолошком 
институту у Петрограду. 

Обавештавајући ме о претходном, Царско министарство ми 
је поручило да позовем Кнежевску владу да пошаље у Петроград 
једног младог човека на једно од упражњених места] било на Ин
ституту инжењера за путеве и саобраћај, било на Технолошком 
институту, према ,сагласности Кнежевске владе. 

Поступивши по захтевима Царског министарства, молим Вас, 
Господине Министре, да ме изволите обавестити, што пре, о од
луци Кнежевске владе у погледу избора установе и младића који 
ће бити одређен да заузме место које је остало упражњено, да бих 
што пре могао да саопштим ту .одлуку Царском министарству. 

Примите, Господине Министре, изразе мог најодличнијег пош
товања. 

Господину Матићу, Министру за образовање 
културу и иностране послове 

Оригинал. АС, МИД, 1, VI, 140, 1869. 

illишкин 



v 
ПРИЛОЗИ 



"ОПШТИНА'( - СРПСКО ОМЛАдинска 
ДРУШТВО У РУСИЈИ 

Извештај "општине", поднешен СКУПШТИНИ "уједињене 
српске омладине", у Београду 1867. године426 

Од пОПШТИНСКОГ" одбора у 

Петрограду, на Илијин дан.427 

Колико из дужности каква по IV. одлуци новосадске омладин
ске скупштине на општини српској у Русији такођер лежи, толико 
више и из сазнања да је сабору - поглавито данашњем сабору 
- цјелокупне омладине српске потреба по изближе ое упознати 
са својом српском браћом на големом северу, - "општина" из
носи скупштини свој извјештај. - Извјештај пропраћа околности 
у којима је "општина" поникла и постоји, разабира лични састав 
и стање "олштине" а у свези с тиме - постиза:ване цели којом 
се је "општина" - сходно својим српским потребама - забав
љала. 

Није нужде гонорити Raкo се међу Србима у Русијипоодав
но осјећала прије:к:а потреба у што вишој, ш'Го општијој узајам
ности и тјешњој међусобној свези. Код људи једног и истог народа 
који једним језиком говоре, кад су у туђинству, на далеко од 
своје домовине, - та је потреба тим ВlИша, 'ГИМ се чешће осјећа, 
него и при свем том теже јој је доскочити; то се исто може рећи 
и у односу Срба на Русију. Срби у Петрограду чешће вијећали 
су о том у појединим својим састанцима, чега посљедицом би то, 

да год. 1866. на неђељу пред часне посте,428 на једном олштем 

свом састанку изабраше из средине своје :к:омисију, која би изра
дила проект устава за будућу "општину" у духу тек што изјавље
не мисли. Комисија, у течају три неђеље, посље неколиких сјед

чица, успјела је да изврши наложени јој посао, о чему је одма 

дала на знање онима који се затекоше на минувшем општем скупу 

и позвала их да се опет нађу на пређашњем мјесту, те да саслу

шају пројект устава. На велики петак догодијо се тај други саста
нак,429 на коме - и ако не у присуству овију бивших на првом 
скупу - опет зато у присуству замашне вепине би пројект коми-
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сије узет у зрело обсуђење, и после учињених поправака углас 
усвојен свима присуствујућима.43О 

Тиме беше положен темељ ДаЈнашњој Q:ПШТИНИ СРП1скюј у 
Русији. 

Извјештају овом прилаже се УСТаЈВ општине за који се жели 
да се обнародује у "заједници", како би се и све омладинске 
дружине - чланови "уједињене српске омладине" - поизближе 
упознали с њиме, а ми овде још ћемо коју да кажемо о опредје
лењу цјели "опш'Гине." 

Шта је друштво? Друштво је скуп људи, који имају једне 

тежње да заједнички раде на постижењу неке - опште - цјели. 
"Општина" какву могаше поставити себи цјел, која би била општа 
Србима у Русији - људма који се из разних узрока у земљи овој 
на више или мање времена станише и о различитим се пословима 

баве? Да би одговорили на то, најприје нам треба да се запитамо: 
шта се жели од Србина, који се ван своје домовине налази? Нај
узвишенији одговор - тај је, да он и у туђинству не престаје бити 
Србин. У интересу тога и српска општина у Русији постави себи 
за задатак - узајамно зближење међу члановима, јербо у међу
собном помагању као и у помагању сиромашних својих сународ
ника који се у Русији наукама уче - што по уставу општине 
такођер спада у цјел њезину - не треба видети ништа друго него 
једно важно средство којим се то зближење постизава. Цјел "опш
тине" точније и шире опредјељује се цјељу сваког из чланова, 
другчије рећи: патриотска цјел сваког Србина у Руоији - саставља 
и цјел српске општине у Русији, а потоме и свака патриотска 
радња Срба налазећих се у Русији - радња је и 1I0пштине". Срба 
у Русији има занаџија, трговаца, учећих се у школама, има их и 
војника: ти који приљежно и поштено раде о свом послу а не
заборављају на своје српско происхођење, кад се овуд, на сваком 
мјесту опомињу дужно'сти према своме српскоме роду и служе 
овоме на корист а имену српскюм на част, .- ти су и у туђинству 

И У отачбини српској достојни Срби. Кад се оваки сународници _. 
Срби између себе познају и упливом својим, које каквим снажан, 
један другоме помажу и садјејствују у свему што се гођ чинила 
буде у интересу напредка и благостања: тад су они сближени и 
уједињени, тад они представљају собом целину - у нашем случају 
"општинуll, - а радом својим - рад општине. Ето шта је по 
духу свог устава "Српска општина" у Русији. 

Пошто су HCbV1 тако јасне цјели и општи карактер општин
CI~Or састава, да сад наставимо даље о развићу и раду "Општине

ll

• 
Оном другоме општем састанку Срба у Петрограду такођер 

част припада што је особитим драговољним прилогом похитао 
да положи темељ општинској каси. 

После тијех састанака настао је ред уставних општинских 
скупштина. На првој из њих сходно уставу изабрани су били чла
нови за "општински" одбор, кога круг радње вама може бити 
извјестан из устава. На тој скупштини јавише се неколико из 
чланова, који не бијаху на последњем општем састанку, и за њи
хов атар предузе се 'изнова претресање општинскЮг устава, што 

је међутим дало прилике учинити у уставу рацијоналну поправку 
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на оном :vэ:јесту, ~ece говори о подјелењу општинск:е касе. Али у 
исто ВрИЈеме та Је скупштина оставила спомен себи и у другом 

по~леду; као што то у таким приликама обично бива, на њој се 
ПОЈавила силна агитација са стране неколицине чланова, који не
увиђаху могућности предузете ствари. Унутрашња агитација у 
"општини" није прошла а да за собом неостави сљеда; већином 
чланова овладало је неспокојство и сумња о могућности обстан
ка "општине" без особитог спољног јемства; - то је дало пово
да сљедећој за тим скупштини изјавити жељу да се за наше пре
дузеће иште више ЗВа!Нично одобрење мјестних власти; с тога је 
одбору дато поручење да размисли о начину и путу како да се 
задовољи скупштинока жеља . 

. Извј,есни априлски догађај у ПетрО'граду431 био је узроком, 
да.Је о.дбор наш~о за паметније нехитати са поручењем, и тек у 
маЈУ МЈесецу он Је приступио к дјелу. 

Већ у п~сљедњој скупштини такође је рјешено да устав, што 
ће ?е ПОДНИЈети на .више одобрење, треба да буде простији но 
онаЈ општином УСВОЈени; зато се одбор првом тога посла и ла
ти!rO, те је у духу првоБИТН()IГ YCTaВla саставио нови краћи и овај, 
за~едно са р~сК!им преводом општини поднио на одобрење; уз 

таЈ нови ПРОЈект одбор је спремио и просбу на име г. министра 
унутрашњих руских дјела, коју је општинска скупштина по саслу
шању и одобрењу лодписала. 

Сад је остала на одбору обвезаност да те артије спроведе 
даље надлежним путем; но прије него што ће тај рјешителан 

KOP~K учинити, одб~р је нашао за умјестно и неопходимо да нај
ПРИЈе о нашем намЈерењу доведе до знања директора азијатског 
департамента, :- као човјека по своме званичном положају нај
више интереСУЈу:ћег се нашим србским пословима. Зато је одбор 
поручио своме предсједнику да овај оде поменутом лицу па да 
га подобро извјести о нашем предузећу и да измоли са његове 
стране у томе искрену подржку. - Не може се тајити да је од

бор мало рачунао на успјех наређене мисије, предполажући да 
ће назв~то. званично мјесто увиђети у постојећу општине устрој
ство, КОЈе Је противно томе - што са стране правитељства ов
дашњег постоји за Србе у Руоији; али се на велику радост ње
гову у ствари показало иначе: директор азијатског департамента 

с особитом пажњом саслушао разлоге одборског предсједника и 
носље :гога изјавио па свему с ПОХВIaЛОМ своје ОlДобрење, з:амје
тив наЈзад, да за таку благородну и скромну цјел "општинаil не
~a нужде да. тражи даљег већег званичног утврђења. Такав при
~aTaH одзив Једног из високих овдашњих з'Ваничника наравно да 

Је врло радо био примљен нашом општином у једној IванреДНО'ј 
општини.432 

Тиме је "опш'Гинаtl наша уклонила с пута једну важну незго
ду, што развићу њезину могаше доста сметати; од тога дана раз
биш~ се све сумње и неспокојства, што на вријеме влађаху у ње
ЗИНОЈ средини; 'Она могаше без стјешњавања да продужи тежити 
к остварењу својих Ha~jepa, неналазећи на тај мах особите нуж
~e, у већем спољном Јемству, до искрености и пос.,'Тојанства свО
ЈИХ чланова. 
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Међутим настаде вријеме љетњега доба; доста повећи број 
чланова разиђе се из Петрограда по разним својим пословима, 
и рад у општини ограничити се на редовни сходно њезину уста

ву. Мора служити на част члановима lКюји при ,овеЮОЛИКЮј таД:аЈШ
њој раопустици вазда имадоше у виду првом своју "општину", те 
ни на часа:к не сметнуше с ума оне обвезаности, које сами драго
вољно узеше на се. 

Учињени успјеси у развићу Срб. Општине у Петрограду дали 
су овој довољно моћи и права, да ради на своме раширењу и 
даље ван своје вароши: по мјестима у Русији, где би се још на
ходило наших сународника; ту је она управо Иllша даље к својој 
раније постављеној мети, пошто је издржала најприје борбу са 
свима незгодама што јој у првом мјесту бијаху од сметње. Тако 
у јунију мјесецу поговарало се да се позову у општину сви Срби 
бавећи се у Москви, Кијеву и Одеси; у тој намјери одбор се у 
јулију обратио на сва гореречена мјеста са позивом сљедећег са
држаја: 

"Драга браћо! Ће нема слоге и јединства Tal\10 неможе бити 
ни среће ни напредка: то је цијела истина оправдана многим 
тешким искушењима. Така искушења била су узроком да су људи 
почели долазити к томе убеђењу да без међусобног споразумље
ња ибратС'юога јединства немо:ж:е се доћи ДО општега IблаГОСТ1а
ња. у тој цјели, видимо да се у свакюј радњи појавише друштва 
која поставише себи задатак да се заједничким силама спреме 
к заједничком добру. Ми се можемо радовати што су тијем пу
тем пошли и српски радници, нарочито свјестна омладина србска, 
па тако склопише друштва то на пољу литературе, то на пољу 

вјештина, то за помагање благодјетних предузетака итд. 
"Нема сумње да нама Србима живећим изван своје миле 

домовине - још је прече братско јединство зашто оно једно 
може нам бити у туђинству најмоћнијим хранитељем свега онога 
што нас чини да смо Срби. Руковођени тим убеђењем, Срби на
љазећrи се у ПеТРlQiгра:ду, носље општег договора, рЈешили су се 
- пред васкрсеније т. г. - да образују "Српску Општинуit, која 
има задатак: сблизити све Србе живеће у Русији и бити ОД ру
копомоћи сиромашним нашим сународницима који би амо ради 
науке дошли. 

"Да би 'Срб. Општина' вјер;на остајала своме опредјелењу, 
она има своју касу која се образује из редовних и ванредних, до
бровољних прилога њезиних редовних и почастних чланова. 

"Сад, дакле, ко од вас - браћо - одобрава намјеру "Србске 
Општине" и жели да буде њезиним чланом, нека изволи О томе 
јавити постојећем у Петрогра!ду одбору "Српске Општине.1l 

Као што рекосмо, позив тај разаслан бијаше у јулију мје
сецу прошле године, авећ у августу "општина" би поздрављена 
од више српских родољуба; број њезиних чланова би наскоро 
увећан слушаоцима духовне академије у СергијеВСI{јОМ Посаду 
(московск. губерн.) и Кијеву;433 из Одесе доби се одговор да се 
због љетњег времена није могло ништа предузети у ползу 110П
штине",434 зашто се већина из тамошњих Срба разишла ван ва
роши; уз то одески Србин - на име кога је позив управљен 
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био, - похваљујући предузеће Срба у Петрограду, учинио је не
ке своје примјетбе које су могле тек произиhи из неим:ања пред 
собомопштинског устава, али свакојако из пријатељства к "Срб
С1<:ој Општини." Тамо се разлагаше: како се је општина задала 
себи широку цјел какву неће бити у стању постигнути; доста ће 
бити да општина има у виду прву половину цјели - морално 
сближење, а другу - материјално помагање да одбаци; то би 
дало могућности да општина ради у интересу свог српског само
познања, да се на средства новчана "општине" заведе библиоте
ка за коју би се исписивале српске књиге и журнали којима би 
се користовали чланови "општине". 

На ту прву добросавјестну критику нашег предузећа одбор 
је ~ao по~робно изјаснење, но одговора на то друго писмо своје 
он ЈОШ НИЈе добио. Том приликом одбор је ове разлоге о "Општи
НИ Србској" У Русији исказао. При уређивању устава о опредје
љавању цјели општине нису се избацивали из очију исти путови 
који се и у писму Србина одеског предлажу "општини" за уса
вршавање себе у српском самопознању, и устав општински управ 
говори да се, како средства дозволе, установљава библиотека. 
"Општини" - као србској установи - усавршавање себе 0---- и је
сте то чему се она као главноме свом стреми, него јој ићи на то 
требало је путем колико њој природним толико и најпрактични
јим. Узимајући у призрење разнородни лични састав и потребе 
појединих чланова "општине", - долазимо на то да би непри
родно било "општини" задати себи - то би значило невезати 
себи - искључиво таки задатак по ком би чланови њени имали 
само књигу у рукама држати или из ње нешто слушати; осим 
тога, ту се је требало руководити и са мјестним земаљским усло
вима, пред к:ојима је општини тек скромна цјел помагања могла 
?гарантирати право на живот. А шта значе оне вапијуће матери
Јалне нужде, у какве често на краће или дуже вријеме пада чов
јек док је у туђини. Наш поштовани сабрат одески сам врло до
бро знаде - пред очима је имао доста примјера -- какву патњу 
често подносе и они наши сународници који овамо порад наука 
долазе. Даклен, као што рекосмо, за неизбјежну неопходимост 
"општине" сматра се ипи к моралној цјели путем удовлетворава
ња својих првих насуштник нужди. Што се тиче питања оће ли 
"општина" моћи одговорити тако узетом задатку, мож;мо рећи 
то да општинска средства која се састављају из добровољних при
лога њезиних чланова - и ако су ови последњи сви СИРОтиња _ 
раја - опет свагда могу бити така да је Општина у стању бар 
у нај,важнијим случајевима свом нуждавајућем се брату пружити 
руку помоћи - што се је и на дјелу послен оправдало неиспуш
тајући међутим из вида и другог рода ОПШТИНских ~ужда, као 
што су набављање материјала за читаоницу, печатање на рускем 
језику брошура које би трактовале о нашем народу и интере
сима његовим, и т. д. Ако општина није у стању да задовољи све 
нуждавајуће се своје суН'аРО~!Нике у Р}71сији, то јој немюже бити 
узроком да нечини односно тога оно што може. 

Да сад опет наставимо даље течај "О!IIштине." 
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Наши другови из Сергијевског Посада у одзиву своме савје
товали су 'Одбору да се посебно обрати с позивом на Србе у 
Москви, заш'Го они с овима последњим по 'овојој мјестној одвоје
ности имају мало сношаја да би их сами могли позвати. Одбор 
је та:кю и учинио, и у новембру уз позив познатог BClJ.V1 садржаја 
пратио им је - на име једнога од њих - подробно спроводно 
писмо, у коме се у главноме говараше да материјална оскудица 
нетреба да буде причином да се тамошња браћа немогу 'Ода
звати "апштиниll ; но при свем том одбор недоби одговора на то 
своје писмо. Неможемо одиста знати чему ваља приписати такво 
ћутање МОСКОВСЮ1Х Срба; међутим, о постојећу наше "општине" 
њима је извјестно било још у јулију мјесецу од нашег једног 
Србина - Херцеговца, путовавшег у то вријеме кроз Петроград 
у Москву, који је нарочно одбором умољен био да у М'Оскви 
узгред поради и у ползу нашег предузећа.435 Свакојако та окол
ност мало је говорила у ползу искрен'Ог братског споразумљења 
међу тамошњим сународницима "општине", чега им ова искре
но жељаше. 

Из свију братских одзива, што их одбор доби на свој по
зив, јави се једно као опште нед'Оразумљење, а на име: од свуда 
се извињаваше слабо материјално стање. Доцније то је још ја
сније развезао мали Јово Љепаша (ђак у Кијеву, сад свршио IV. 
разред гимнаоије) у своме родољубивом писму на Луку Ивани
шевића (ђак у Петрогр., сад сврш. П. разр. гимн.), у коме - ме
ђуосталим - говораше да једва очекује вријеме кад ће до 
пара доћи да што гођ и он пошље у општу касу. То је дало по
вода одбору, те је у одговору своме I:Ia ТIO~енуте одзив е разја
сни'о да материјална слабост не треба ни пошто и никоме да 
затвара врата ·од "српске општине", у којој се достојанство на 
чланС'ГВо цијени не по масноћи кесе већ по чистој патријотској 
изјави на тако во звање, као што то н. пр. нађосмо у писмима 
Љепавиним, и кога "општина" зато одма уврсти у ред своих 
чланова_ 

у то се и нова година приближаваше, а заједно с тиме у 
"општини" жива потреба осјећаше се у што скоријем опредје
лењу сво их сила; "општина" нађе за нужно држати на нову го
дину своју главну годишњу скупштину, и ако то бјеше на два 
мјесеца раније на што би - по дотадашњем уставу - сљедо
вала. Општина се још, ка'О што - разумије се - и цијела омла·· 
дина српска са данашњим ово:јим сабором, налази у истом не
чекивајућем стању, у каквом је могла бит и била у 'онако доба, 
какво настаде скоро после поникнућа њезиног и под благотвор
ним уПлив'ОМ под кюјим би среће да се развија. Нове прилике 
које ево година дана од како српски народ окружују, па и дан 
данас још трају, ни су могле да неизазову највећу пажњу општи
не.436 По првобитном општинском уставу главној скупштини оп
штине требало је чекати васкрса; него у вријеме пред Н'ОВУ го
дину какве наде и изгледи обузимаху tвасцијелу омладину срп
ску, није ли у то доба сва наша омладина мислила да о васкре
сенију исчекују њу - уједињену - на свечану скупштину ваоци

јелог српскюг народа, на свему простору српском. При такијем је 
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околностима "општина" за нужно нашла своју главну скупшти
ну назначити зараније, как'О би заблаговремена и спољни свој 
положај и унутрашње ствари своје боље опредјелити и осигу
рати могла. 

За тај рачун у неколико ванредних општинских скупштина 
сас..'Тављен је програм за општи рад на тој СКУПШТИНИ.По том 
програму на скупштини се у главноме имало ово радити: Одбор 
је имао ИЗЛОЖИ ти извештај о годишњој радњи општине, извеш
тај о стању и занимању свију чланова "општине", споредно с ти
ме саопштити податке - сакупљене њим - уопште о Србима у 

Русији к'Оји се још не броје члановима "општине", и извјештај о 
годишњем стању касе; даље разкрао би се устав, рјешавало би 

се шта да се ради са непокретном половином Касе општинске 
која у то вријеме допираше безмало до 100 руб., савјетовало би 
се о читаоници којој тад бјеше темељ п'Оложен, и т. д. Програм 
заједно са копијом устава општинског и\ с позивом на главну 
скупштину одбор је разаслао на све стране не)кивећим у Петро
граду члановима. У томе је позиву речено како би 'Општини мило 
било да види у скупу све своје чланове, но да у исто вријеме ни
пошто није рада да их тиме и њиховим пОСловима и рачунима 
стјешњава; зато им се и послао програм о предстојећем раду и 
устав да би на све могли написмено изјавити с чиме се слажу, 
а с чиме не, како о чему мисле, - и шта имају ново казати. 

У духу саме општинске цјели и - као што рекосмо - вре
мена лежи да чланови општине ближе један другог познају; за
т'О је одбор и нашао за нужно да покупи што више података о 
стању и положају чланова општинских; тако и ето одбор је рас
писао члановима ван Петрограда да му таке податке пошљу и 
о другим нашим земљацима који се још не урачунаше у члано
ве општине. 

Удаљени чланови који не могоше доћи на скупштину замје
нише присуство своје писменим изјавама, у којима изричући сво
јс> о;:з;обрење и слогу у свему што је опШТина дотлен урадила, 
они поклањају истој своје пуно п'Овјерење и у предстојећој ње
ној радњи; дадоше мнења у односу појединих питања у програ
му, и саопш'Гише нужне податке. 

Из рада главне скупштине истиче: Да се уставно за члана 
"општине" рачуна сваки ПОштен и ваљан Србин у Русији који 
одобрава цјел "општинеl/, јер само такво опредјелење права на 
чланство могаше одговарати духу саме цјели; осим тога, устано

више се редовне - првог дана сваког мјесеца општинске СКУП
штине, независно од ванредних, и чешће о:дбороке сједнице. За 
читаоницу упут да се испиту новине, а даље, како средства до
звољавала буду, да се на6а'вљају нужније књиге. Непокретна ка
са општинска, да неби забадава лежала, има се дати под вајду 
тако како би се у свако доба могла добити опет подпуна у оп
штинске руке; новци припадајући на фонд у наступајућој години 
да се могу давати општинарима у зајам, с вајдом, у мањим су
мама, на краће вријеме и под сигурно јемство. 

На одбору је остало да сх:одно рјешењима ради на овоме: 
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Особитог су значаја за скупштину имали извјештаји одбор
ски, по којима скупштина увиђаше срећне плодове постојећа оп
штине, увиђаше да мисао уједиљавања Срба у Русији напредно 
се остварује, даље - исти извјештаји даваху општини могућности 
вјерније схватити свој даљи рад у интересу што щирег уједиље~ 
ња Срба у Русији.437 

К томе ова скупштина бјеше ваљана прилика кад општинари 
могаху још више раз'вити своју мисао - која у принципу општи
не лежи: да је кућа општине не овде ђе су њу различите при
чине438 на:ста'ниле, него у опш'Гој домовини српској, У будућности 
тек које и њезина је будућност; да су, дакле, очи општине упрте 

свагда тамо на своју српску кућу. Потоме, општина треба да је 
средство које Србе у Русији свезу је са отачбином и рад љихов 
управља сходно општим српским потреба:ма; "општина" треба да 
силу своју увиђа у томе да су чланови љезини истински израз 
њезиних постављених начела; љезино је то да док и једног Срби
на буде у Русији, мисао љезина и у љему живи и љега руководи. 

После главне скупштине настају у општини уставне редовне 

скупштине, редовни рад КОИХ може се свести под ове точке: 

а) разбираље о стаљу здравља, о занимаљу и о свему што 
је нужно да чланови једно о другом знаду; ту се разумије и 
предмет материјалног помагања "општине", ако би ђе било нужно 
ТО учинити; 

б) читају се писма који би одбор или поједини чланови -
ако су писма посљедљих општег интереса у течају тога мје
сеца добили, и ту се упут савјету је шта се има урадити у сми

слу тијех писама; 

в) одбор као и поједини чланови извјештају шта су и коме 
су писали у течају тога времена; 

г) одбор доводи до знаљаСКУ'пштине стаље 'И рад читаюнице и 

држи се савјетовање о свему што би се тог предмета тицати 

могло; 

д) прегледа се списак чланова, притом казначеј439 прибира 
улоге за тај мјесец и предлажу се нови чланови, ак.'о би их било; 

е) прегледају се раЧ)l1НИ и каса. 

Такав је општи карактер редовних скупштина у општини. 

Овде ћемо приМ'ијетитиК'ако је одбор, у интересу тога да :и у 
другим мјестима Русије општинари држе подобне састанке у 
својој средини, узео се једампут за свагда, посље сваке ред. скуп

штине у Петрограду, извјештавати удаљене чланове о радљи 

скупштине, независно од тога што би им се и о другом чему у 

истом имало писати. 

Ми не налазимо за нужно ређати овђе све одговарајуће тој 
или другој точци случајеве какви су подлежали обсуђиваљу и 
р}ешаваљу наставшег реда ,скупштиrна и кюји ,су више мјесног ин
тереса. Примјера ради навести ћемо неке да би се повише зауста
вили на раду општине, који има ширег, не искључиво мјесног, 
значаја. - Даклен: 
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Скупштина на Св. Саву, кад је на једног члана "општинеfl , 
који се овди трговином бави, ударена била тешка пореза, одре
дила је депутацију која би у име "општине" предала овдашљем 
варошком старјешини (градској глави) писмено састављену изја
ву о неправетно наложеној порези; "општина", на основу зак;О
на, изискиваше да старјешина назначи комисију која би извиди
ла. одговара ли стање и обрт радље тог трговца удареној наљ да
ЦИЈИ. Не можемо прећутати да је изјава остала без удовлетворе
ља. Без комисије, на љу је било одговорено како је раюпредјељarва
ље пореза већ свршено, и не може бити да тај и тај непреветно 
мора платити то и то. 

У сједници одборској од 19. јануар[а], бјеху уређена и у фе
бруарској ред. скупштини усвојена ова правила о издаваљу пара 
из општинске касе: 

1) издаваље из касе бива двојако; помоћ и зајам и једно и 
друго само међу члановима. 

2) помоћ се даје само из покретне касе, из које се троши и 
на редовне послове "општине.

fl 

3) у зајам даје се без разлике из обје касе. 
4) у каси покретној наличних новаца мора вазда бити најмаље 

шесдесет руб. који се под зајам не могу давати и служиће на 
помоћ и на редовне трошк·О'ве општине. 

Тог смисла пословаље ОПШТИНGКО учини да се у почетку 
марта држаше нарочита општинска скупштина приликом пута у 

Ср?ију опет другог члана "општинеlt 
.440 Овом времену треба од

НИЈети и почетак непосредних сношаја "општинеlt са "Зором" као 
овогодишњим Представништвом "Уједиљене српске омладине". 
Полазивши општинар истом приликом имао је изближе упознати 
"Зору" са "општином" и изискати од "Зориног" одбора да му 
саопште закључке новосадске омладинске скупштине као и све 

што би се тицало ствари "Уједињене српске омладинеlt • Овај саб
рат наш вратио се к' нама у првој полОвини априла и скупштини, 
том приликом држатој, уз извјештај свој о резултатима путоваља, 

пребивања свог у Србију, изнио је и познате нам из "Зоре" одлуке 
омладинске као и последљу "Зорину" изјаву.441 

OДГOB~P ,,:општине': на поменуту "Зоринуlt изјаву одбор је 
подниО' МаЈСКО] редовно] скупштини, која га је по саслушаљу одо

брила. "Зора" је добила тај одговор "општине" и - мислимо -
у "Застави" обнародовала га.442 

Тим временом у Москви и Петрограду спремаху се к' дочеку 
Славена који би из разних крајева дошли овамо приликом етно
графске изложбе у Москви. "Општинскиlt одбор није пропуштијо 
да пише о том предстојавшем састанку Славена у разна српска 
мјеста српским патријотима, не би ли имали могућности они да 
приме учешће на састанку.443 По обс'Гојателствама независећим од 

љих самих, и великом са:жалељу, већином не могоше доћи. 
Споразумлење о тој ствари "општинског" одбора са "Зориним" 
показало је да је у МОСКВИ неопходно нужно заступништво омла

дине српске и то као "Уједињене омладине". Усаглашењу тијех 
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одбора за заступништво омладине, ради поменуте цјели, бјеху иза
брати један одборник из "Зоре" и "општине",444 о чему је одбор 
"општине" упут дао на знање постојавшем овде "комитету за при
мање словенских гостију." Омладинско з аступништво , усиљено с 

присаједињењем к' њему депутата из "Преодницеli445 и јошт некО
лицине врсних чланова омладине наше, мислимо да је имало не 
маловажног значаја за српску странку на том састанку Славена,446 
и да је оправдало неопходимост његовог присуства у Москви. Него 
о томе, као и извјештај о изложби етнографској омладински сабор 
чуће од "Зоре". Ми имамо још то дощати да је "општина

/

( чрез 
свог одборника том приликом у Москви учинила и нужног посла 

међу нашим тамо саотачественицима. 

То је у главноме што је одбор "Општинскиli имао казати са
бору о дојакошњем раду у "српСКОј општини" У Русији. Само још 
овди не можемо да не споменемо онај дан кад се је "општина", 
у мјесту свог становања и у обичном смјештишту својих скупшти
на, огледала су толико својих сународника колико их нејма прили
ке други пут виђати. То бјеше 29. маја - дан састанка Срба у 
Петрограду како ту станујућих тако тијех који у то вријеме гош
ћаху код Петрограђана. "Општина" веома жељаше да добије мо
гућности једно вече провести са овим земљацима својим уз фа
милиј~рну, нашу српску, бесједу, и тиме да дође до прилике у 
својој овђе кући видити се с' њима и чути што о нашим тамо 
кућама и кућанима; с друге стране, и за њих, то бјеше начин да 
се виде и упознаду с љом и животом њеним. Другом приликом 
"општински" ће одбор што повише казати о овом састанку Срба 
у Петрограду, а сад толико, да је "општина" сачувала успомену 
о том дану.447 

Нама остаје да још прегледам'о састав општине и њену мате
ријалну имаовину. О стању и занимању чланова, као у опште о 

Србима у Русији, у "општини" се као што напријед рекосмо, води 
потребнијег рачуна у нарочитим за то извјештајима одбора, какве 
овај подноси главној годишњојскупштини "општине

li

; а ми ћемо 
овђе у кратко да још погледамо како се, односно састава и мате
ријалног стања, "општина

li 

развијала. 

На оном састанку, на коме се првом поведе ријеч о потреби 
бољег и тјешњег јединства међу Србима у Русији, бијаше једана
јесторица к:оји искрено увиђаху у томе нужду. Они даклен и би
јаху првим члановима "општине." Број члаlНова у[с]пут би увећан 
другим српким родољубима овђе станујућим, како се пренесе 
глас о србскюј општини. Доцније амо јавише се неколико нових 
наших земљака који се не затезаше уз нас пристати; и кад се 
општина наша пружила ван Петрограда, у њезино се коло радо 
похваташе исадашњ'И чланови из Кијева, Сергијевског Посада и 
друг. мјеста, тако да она данас рачуна више но триред толико 
чланова I<:ОЛИКО их бијаше при њеном постанку. Из свеколиког 
броја ЧЈЈ:анова (који се простире до 36) на друге народности, које 
у "општини" 'Имају савјетујућег гласа, припадају четворица, 'Ги су 
један бугарин и три руса. Остали БРОј чланова, 32. састављају 
Срби са једним Хрватом. Три члана налазе се ван Русије, из ко-
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јих су два у Бијограду; сви други у разним мјестима Русије станују. 

Даклен, Срби 'који живе у Русији и сачињавају у данашње ври·· 
јеме "општинуli тридесет је; из њих на Петроград спада највећи 
дио, т. ј., половина. Остала половина на то да су ван ове вароши, 
и то: у Новгородској губернији - два Србина општинара, у Мос
ковској - четири, у Ковенској - један и у Кијевској - осам (из 
њих 3 сад свршавају богословске науке). 

Односно занимања чланова, то се показује да из цијелог броја 
половина бави се на школама, а половина трговином, занатом и 
на државној ил' приватној служби. 

Напосљедку нам остаје показати како Срби који су чланови 
"општине" и живе у Русији долазе по предјелима српским: осам
најест их је из Кнежевине Србије, два из Војводине, један из Хр
ватске, седам из Херцеговине, један из Старе Србије и један из 
Маћедоније. 

Новчата имаовина или каса "општинеll образује се из редов
них улога ред. чланова (они чланови, Срби, који редовно и посто
јано помажу општину а у Русији су), из ванредних прилога и из 
дохотка од свега тога. "Ради суштаственог 'Опстанка општине", го
вори устав, каса се дијели на покретну и непокретну; половину од 
свега што поступа у касу, чини непокретну или фонд; на општин,· 
ске нужде троши се из покретне. 

Постојећа општинска каса састављена је само кругом "општи
не." Осим драговољно чињених каси од појединих чланова, ван

редних прилога, у њу систематично поступали су и поступају ре

довни улози тијех 'општинара који су сами на то вољу изјавили и 

драговољно улог свој опредијелили. Још у почетку нашег извјеш

таја примјетили смо да је општинској каси темељ бијо положен 
упут, како је, састављени комисијом, устав за "општинуl( бијо 
усвојен Србима у Петрограду. Та прва драговољна писанија у 

"општини" даде суму од 30 руб., која и би основа касе, од тога 
доба до данас средства њена, на више показани начин, замјетио 
су напредовала; с ширењем "општинеll и средства су расла. Уопш

те може се рећи да су у свако вријеме двије трепине чланова 
участвовали у састављању касе, и да је мјесечни приход ове, кад 

мањи кад виши, бијо кроз вријеме средњи 23 рубље. На тај начин 
свега новаца од 29. марта пр. Г. дО закључн'О јуна ов. г. поступило 

је у касу општинску 347 р. 50 коп. непокретна, сљедов., или фонд 
чини 173 р. 75 коп. покретна, толико. Из посљедље (покретне) 
досад потрошено је на редовне послове општинске 8. р. 53. коп., 
издана једном редовн. члану једновремена помоћ од 25. руб. и 

још једном члану систематична годишња помоћ од 48 руб., одско
ра праћено је на перијадичка српска издања за библијотеку опш

тинску 15 рубаља. Свега, видимо, било је издатака из покретне 
касе на суму 95. р. 53. коп.; У њој, сљедоват, данас лежи 78 руб. 
22 КОП. 

Даклен, каса "општине" има данас свега новаца, рачунајући 
у једно дио покретни и непокретни на суму 251 рубља, 97. КОП. 
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Библијотека "општине" постоји од нове године. Књига и соп
ствени састанци појединих општинара стадоше имућством "општи
не" и саставише библијотеку. Доцније у њу поступише неколикО 
прилога од неких овдашњих наших пријатеља, из Бијограда пос
лата нам дјела г. Димитр. Матића, Гер. Христића, "Основне школе 
у Америци", нека издана и списи гасп. Миловука и списи Владана 
Ћорђевића. 

Састав библијотеке у опште овакав је: 
О језику разних књига у њој 5., педагогичких 5., дуовних 5., 

белетрист. и појезије 11., природне науке 17., историја 14., земљо
пис и штатист. 15., период. :журналистике за., истор. политични 

брошура 16., за војну 5. 

Књиге ове на српском су или на руском језику, него све ти
чуће се ]угославена. 

За "ОIIштину/l нашу, која се по удаљености својој у тако ван
редном положају налази, колико је потреба да има могућности 
сљедовати за текућом српском књижевношћу и за данашњом на
шом публицистиком, то се самом собом разумије. Општина при 
свим назгодама какве јој се у тој ствари овди сретају, сва могућа 
старања чини да доскочи томе овди недостатку; него без садеј
ствовања у томе наших омлад. дружина, као и у опште наших 

родољуба, њезина старања свагда ће се слабо награђивати. 

у закључењу да бацимо поглед на морални развитак "општи
не". Без сумње у том погледу могла би се развезати поду:жа исто
рија кад би строго разабрали све дојакошње одношаје међу 

члановима, него ко зна пређашњу разједињеност и пређашњи не
мо>кни живот међу Србима у Русији, нека упореди то са данаш
њим, па ће наћи да је слога и јединство сљедства братског спора
зумјевања међу већином наших сународника у Русији постигнуто. 
А није ли то што је у стању постицати нас и на све друго што би 
ишло на добро нама и народу нашем? -

Из изложеног прегледа сабор је могао увиђати да за ову прву 
годину свога постојећа Српска општина у Русији не само да се 
је утемељила и осигурала свој обстанак за будуће, него у своме 
раду и развићу принијела видиме ползе како за све чланове 
уопште, тако још више за оне који су могли пасти у веће Незгоде, 
него саборово је да о том суди и даоцијени путове којима се 
удаљена српска општина стреми бити од користи народу своме; а 
ми ћемо да завршимо на'ш извјештај при убјеђењу: да ће "општи
на", кад у средини својој види и остале наше сународнике у Ру

сији, спремнија и снажнија јавити се, у нашем општем, братин
ском, колу омладиН'ском, на рођено своје огњиште: да' ће 
"уједињена омладина српска" до цјели своје доћ кад - и уједи
њен - васцијел народ српски на свом огњишту буде свој. 

Јован Дреч 
секретар. 

у име одбора "Општинског/l 

С. Груип 
председник 

Застава, бр. 83, 84, 93 и 102 ОД 3. и 7. IX; 8. Х и 9. XI 1867. 

СТАТУ1' ПЕТРОГРАДСКЕ СЛАВЈАНСКЕ БЕСЕДЕ448 

[нацрт] 

ЦИЉЕВИ БЕСЕДЕ 

1. Славјанска беседа 'је клуб, друштво у коме лица која 
симпатишу Словене и њихове књижевности могу да се 
окупљају и размењују мишљења и подацима који се тичу 
Словена. 

2. Ради остваривања тих циљева Славјанска беседа 1) отвара 
за своје чланове посебне просторије које могу посећивати 
како за забаву и разговоре, тако и за читаље повремених 
издања и књига 2) организовати у једној од сала кости
рање и ручкове за чланове и госте з) да оргаНИЗУје по

родичне свечаности, литерарне, вечери и друге забаве. 

з. у просторијама Беседе ДО3'вољене су игре: шах, билијар 
и све игре које нису хазардне сем карата. 

САСТАВ СЛАВЈАНСКЕ БЕСЕДЕ 

4. Чланови Беседе могу бити лица оба пола које предложи 
неко из редова чланства и која буду прихваћена већином 
глаоова. 

5. Недељу дана пре избора у просторијама Беседе истиче 
се име предложеног у чланство са напоменом ко је пред
лагач. 

6. Лице које није изабрано једном може бити предложено 
опет најраније после шест месеци. 

7. Годишња чланарина се одређује од 12 рубаља. 
Примедб. 1 Члањарина се може повећати или смањити 
одлуком скупштине; 

примедб. 2 У случају потребе Одбор Беседе има право 
да одлаже плаћање чланарине 

8. Члан има право да уводи по две даме на сваку приредбу 
Беседе бесплатно. 
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9. Лица која су учинила неку услугу друштву Славјанске 
беседе могу одлуком СКЈупштине да добију право уласка 
као и чланови али не дуже од једне године по истеку 
које чланство може би'Гиобновљено исто н процедуром. 

10. Гост Беседе може бити свако ко улази уз гаранције било 
којег од чланова. 

11. Путници, како из унутрашњости Русије тако и из свих 

словенских земаља имају право бесплатног уласка као и 
чланство у току једног месеца. 

12. Ооим тога, свcuкю може бити уведен као гост у Славјан
ску беседу ако плати суму коју је одредило друштво. 

13. Како чланство тако и гости морају се покоравати одред
бама овог статута. 

14. За веће кршење статута и правила клуба или лоше пос
тупке, макар и ван просторија клуба Славјанске беседе 
чланови се искључују из клуба или на предлог Одбора 
или на ОСНОВУ закључака најмање десеторице чланова и 
то на основу гласања скупштине код 2/3 присутних чла
нова. Новац дат на име чланарине не враћа се. 

15.(16) Лице искључено једном може бити поново предло
жено, за ЧЛalНСТВО у Беоеди на IСКУПШТИ:НИ али да бrи било 
изабрано мора добити не мање од 3/4 бирачких гласова. 

16. Због мањих прекршаја или због непристојног понашања 
у просторијама Беседе како чланови тако и гости дужни 

су на захтев де.ЖУРНОГ старешине да одмах напусте прос

торије клуба али имају право жалбе скупштини ако смат
рају да су неправилно кажњени. Скупштина решаЈВа жал бу 
и пошто се увери да оптужба старешине не стоји позива 
га на одговорност. 

УПРАВА 

17. Беседом управљају СкупштинZl чланства и Савет старе
шина 

18. Ради управљања текућим пословима Скупштина бира из 
редова свих чланова Беседе Оавет старешина у саставу 
за који сматра да је одговарајући. Те старешине раопо
ређују између себе дужности у вези са управљањем 
друштвом. 

19. Компетенције власти овог Одбора и његова задужења 
одређују се посебним правилима које утврђује CI<упшти
на. Сви послови за које скупштина не сматра за потребно 
да задужи организационом или каквом другом одбору, 
разматра и решава сама скупштина. 
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20. О пословима се на скупш'ГИ'ни одлучује простом већином 
присутних гласова. Изузетак чине предлози којrи нагињу 
ка промени статута, као и случајеви из чл. 4, 14 и 15; 
Промена чланова статута може се донети са 2/3 гласова. 
Предлог који добије једнак број црних и белих к:углица 
сматра се као одбијен. 

21. Чланови беседе имају право да предлажу 'Одбору све 
што буду сматрали да је од кюристи за Беседу, а Одбор 
у оним случајевима кад извршење зависи од њега пре
дузима одговарајуће к:ораке, а у случајевима који пре
вазилазе његове компетенције предлог предаје Скуп ш
тини. 

Примедба. Свака представка или примедба члана Бесе.це 
уноси се у књигу уз напомену да ли га је Скryпштина 

прихватила или одбацила и ако је одбачен из којег раз
лога. 

21. Сваки предлог поднет Скупштини мора бити истакнут у 
просторијама Беседе најмање недељу дана пре гласања. 

22. Скупштине могу бити редовне и ванредне и годишње. 
1. Обичне (редовне) за разматрање текућих послова са
зивају се не ређе од једном у месец дана у дане које 
је Одбор одредио за читаву годину 
2. Ванредне се сазивају према одлукама Одбора. 
3. Годишње се сазивају у септембру на иницијативу Од
бора ради слушања годишњег извештаја и бирања новог 
Одбора и привременог одбора за проверу финансијског 
обрачуна. 

23. Осим ових општих поставки, које су дате у 'Овом Статуту, 
Одбор Славја:нске беседе може према потреби да издаје 
допунска прапзилао очувању реда у просторијама клуба 
а и из ДРУf1ИХ разлога у складу са одредбама овог Ста
тута. Таква допунска правила одбор износи на диокусију 
на прву наредну седницу скупштине. 

25. Измена одредби Статута врши се на Окупштини и даје 
се на сагласност Влади. 

ЦГИАМ, фОНД 95, оп. 2, ед. хр. 354. 



СТАТУТ ПЕТРОГРАДСКЕ СЛАВЈАНСКЕ БЕСЕДЕ 

1. Славјанска беседа је друштво у којем лица која симпа
тишу Словене могу да се окупљају и размењују мишљења 

и податке кюји се односе на Словене. 

2. у циљу остваривања тих тежњи, Беседа: 1) отвара за своје 
чланове посебне просторије које могу посеhивати ка!КО 
за забав~ и разговоре, тако и за читање периодичних из
дања и књига. 2) организовати у тим просторијама поро
дичне свечаности, музичке вечери, предавања и друге 

забаве. з) да оргаНИЗЈје костирање и ручкове за чланове 
и госте. 

З. у просторијама Беседе дозвољени су гимнастика, маче
вање, шах, билијар и све нехазардне игре осим карата. 
ХазаРIд'не игре 'су катеroрички з!абрањенс. 

4. Чланови беседе могу бити лица оба пола које предложи 
некю .од ЧЛаЈНОВlа и ПРИХ:Вlahена од обичне веhине гласова. 

5. Недељу дана пре избора у просторијама беседе истиче 
се име преДЛOlжеlНОГ у члаНСТВi() са напоменом ко је пред
лагач. 

б. Лице које није изабрано може бити поново предложено 
тек после шест месеци. 

7. Годишња чланарина (12 рубаља) плаhа се у једној рати 
или месечно по 1 рубљу. 

8. Лица К!оја су учинила услугу OIaiBjaHcKoj беседи могу 
одлуком Скупштине да добију право на беоплатан ула
зак као и чланови, али не дУЖе од једне године, по истеку 
које правю може бити обновљено истом процедуром. 

9. Гост беседе може бити сваК!О ко улази уз гаранцију јед
ног од њених чланова. 

10. Намерници, како из унутрашњости Русије тако и из свих 
Словенских земаља имају право бесплатног приступа Клу
бу као и сви гости у току једног месеца. 
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11. Осим тога свако може бити уведен као гост Славјанске 
беседе a~o пла'Ш1 суму коју је одредио Одбор (напомена: 
цео члан је прецртан). 

12. Како чланови тако и гости морају се покоравати одред

бама овог статута. 

13. За очиглеДН10 кршење статута и правила Клуба или рђаве 
IЮС1Упке чињенично доказане макар били учињени и 
ваЈН Клуба Слlавјанск:а беседа ЧЉaIЮВИ се И1скљу'Чују из 
Клуба или на предлог Скупштине или на OICHOBY изјава 
најмање 10 чланова и то на ОСНО'ВУ- гласања Скупштине 
са најмање 2/3 гласова. Новац који је искључени члан 
дао на име чланарине не враћа се. 

14. Лице које је једном искључено може бити поново пред
ложеН!Q у чланство беседе према постојећим правилима 
али да би било изабрано мора да добије најмање 3/4 
глаоова.449 

15. Због маљих прекршаја или због непристојног понашања 
у просторијама беседе, ка1<:О чланови тако и гости дужни 
су да на захтев дежурног старешине одмах напусте про

с'Горије Клуба, али имају право жалбе на неправичност 
та;кве одлуке Скупштини. 

16. Беседом управљају Скупштина и Савет старешина. 

17. Ради управљања текућим пословима Скупштина бира из 
реДо:ва свих чланова Беседе старешине у саставу за који 
сматра да је ОiДговарајуhи. С~арешине распоређују између 
себе дужности у вези са управљањем друштвом. 

18. Компетенције власти .овог Савета као и његове дужности 
одређују се посебним ПРаЈВилима кој:е потврђује Скупш
тина. Све послове за које Скупштина не сматра за потреб
но да задужи организациони или какав други одбор, 
разматра и О,i!;лучује сама Скупштина. 

19. О пословима се на Скупштини одлучује простом веhином 
присутних гласова. Изузетак чине предлози који !Имају 
тендеНЦ1Ију мења:ња појl6ДИlНИХ ЧЛ3IНЮва ,cтaTYI1a, а услуча
јевима 'I<aОШТО су ИЗ чл. 14. Прюмена члаlНОва Icтaтyгa 
може се ~онети оа 2/3 гласов'а. 

20. Чланови беседе имају право да предлажу 'одбору, Са
Ћ'eTycтapeI.IIJiEНa !Све ШIlО 'сматрају ДЈа Ije ОД користи за 
Друштво. Ако Савет прихвати овај предлог као користан 

и погодан за циљеве Беседе, онда Савет, у оним случа

јевима кад из'вршење преставке зависи од њега, доноси 

одговарајуће одлуке, а у случајевима који превазилазе 

његове компетенције као Савета, износи га пред окупш
тину. Ако предлог члана буде оцењен као неподесан за 

прихватање, онда се он одбија а о томе се извеIIIтава 
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предлагач. Предлог који подржава најмање 10 чланова у 
сваком СJ]iучају се предлаже у име Савета С.Ryiпшти'НИ. 
Примедба. Свака примедба или предлог члана беседе 
уноси се у заједничку књигу са напоменом да ли га је 
Савет или Скупштина прихватила или не, па ако је од
бачен - из 'Ког је разлога. По жељи члана чији је пред
лог одбиЈен Оавет преноси Ску;пштини преlДЛ()iГ и р'азЛl()ге 
одбијања. 

22.450 Сваки предлог Скупштини мора бити истакнут у просто
ријама беседе наlјмање недељу дана пре ГЭIасања. 

23. Скупштине могу бити редовне, ванредне и годишње: 1) 
редовне за разматрање текуhих послова, а сазивају се 
најмање једН1ОМ месечно, у дане које је Савет старешина 
одредио за читаву годину; 2) ванредне које се сазивају 
на иrницијаТИВIУ Савета или Скупштине, и 3) годишње које 
такође сазива Савет у октобру месецу ради слушања го
дишњег 'Извештаја и бирања новог организационог Саве
та и привременог одбора за контролу финансијског об
рачуна. 

24. Осим општих поставки изложених у 'Овом статуту, органи
зациони Савет Славјанске беседе може према IIотреби 
да издаје допунска правила: О чувању реда у простори
јама Клуба и из других разлога, а у складу са овим 
статутом. Та допунска правила Савет износи на дискусију 
на једној од првих седница Скупштине. 

25. Измене члаНОlва Статута врше се на Скупштини и дају се 
н() сагласност Влади. 

ЦГИАМ, фОНД 95, ОП. 2. ед. хр. 354. 



:КОМИТЕТУ СРПСКЕ "ОМЛАДИНЕ" 

БРАЋО! 

Познато вам је да после трагичне смрти бившег владара Ср
бије Михајла Обреновића у његовој каси нађrоше посебно издво
јен један милиј'он дуката са напоменом к;оју је он Михајло Обре
Нiовић лично 'Написао "на рат"; осим те забелешке, власник тих 
пара "на рат" неколико дана пре 28 маја (10 јуна) причаше да у 
случају рата има намеру да сам издржава војску о свом трошку 
две године и да је у те сврхе већ спремио новац. Ту за6елешку 
юају је Михајло Обренювић написао собственом руком, ка:о и ње
гове речи које сам ја навео, Привремена српска влада није нигде 
оповргла, напротив, њој је чак :К:OipИсню да прикаже умрлог кнеза 
у таквом патриотском светлу, у каквом се он заиста и показа 

оваг пута. 

За све је била јасна неПРИКlOсновеност новца "на рат"; он не 
сме бити искоришћен ни' зашта сем у циљеве КlOје. му је наменио 
бивши влас'Ник. Без обзира на ,ове то, новине јавише невероватну 
вест о некаквој подели новца "на рат" од стране р,ођака Михајла 
Обреновића што се ни у :к:ом случају не може допустити из сле
дећих разлога: 

Прва. Један милиО'н дуката "на рат" у складу са вољОм бив
шег његовО'г власника може бити употребљен за ствар Серпске 
незавионости ("на рат/I) и ни на шта друго не може бити упат
ребљен; свака друкчија упатреба новца "на рат" претстављала 
би атак на патриатску ваљу бившег његавог власника кају сам пат
пуна даказаО' на пачетку ове изјаве, а сем тага био би та атак 

и на ствар српске слобаде, јер је Михајло Обренавић правећи ону 
заlбелешКУ' "на рат" мислiИО IHe на HeKaJКaiВ други рат вreћ на рат за 
независност Срба или чак Iсвих јужни х Славена; 

Друга. Према нечијај одлуци већи део. таг новца "на рат" 
припашће, наводно, Михајловам наследнику на престолу, чавеку 
кюји ће управљати Србијам иокључиво према жељи к:нежевој (изра
:женој за живота) MHIQ1ro мање ощр'еђшю lНeTO што је била изражеiНа 
његава ваља у вези дуката "на рат", а то значи чавеку кюга нај
мање ад свих треба претварати у нехатичног саучестника у атаку 
на патриотску одлуку а навцу кају је донео. Михајло"Обреновић; 
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Треће. Треба бити непријатељ Југо-словенске слободе уопште 
а Серпске нарочито, па допустити неправиЧiНО rrрисвајање народ
них пара кюје имају тако свету намену. Такво непоштење ја не 
могу претпоставити ни код једног Србина а још мање бих могао 
допуштати такво отворено нарушз:вање кнежеве воље од стране 

људи који од дана погибије његове стално понављају: његО>ва воља 
за нас је неповредива. 

На основу ових сазнања могло се . очекивати да ће она бес
мислена вест бити истог часа демантована од стране Привремене 
владе и да ће она предузети мере за формирање посебног за слу
чај рата фонда од тог новца чиме би патриотска воља кнежева 
била и спуњ ена. Али, ни Привремена влада ни Регентство нису то 
учинили, па стога Омладина као организација која по својим 

принципима не може да се равнодушно односи према гажењу 

интереса свога народа, мора: 

а) да на сав глас протестује против непоштењаоних лица која 
су допустилалоделу новца који је био вољом његовог бившег 
власника одређен за народне потребе. 

б) да предложи лицима која су противзакюнито добијra то 
наследство да га врате одмах коме следује. 

в) у случају одбијања да се ,Новац врати према НаЈмени, треба 
покренути истрагу на начин који ће бити најзгоднији. 

г) у случају да је новац потрошен или да се не може вратити 
из неких других разлога од лица која су га неправилно ,стекла, 
онда истрагу треба уперити против лица која су допустила ту про
неверу, Т.ј. против Привремене владе, бившег министарства и др. 

Оматрам да на све то Омладина има не само право већ и 
обавезу. 

Мој поздрав свим прегаоцима ствари слободе и лепше будућ
ности Југо-славенства. 

Иван Бочкарјов 

13. Јула, 1868 г. Женева, П'ост Рестант. 

ЦГИАМ, фОНД 95, ОП. 2. ед. хр. 354. 

КО ЈЕ ОПО3ИI~ИЈА?451 

1. 

Ко шта хоће, мора и исказати своје хтјење. Казати пак своје 
хтјење, треба га и доказати. Доказати га - значи обући своје 
мисли у прилично, чисто одело и ставити их свету на видику, у 

сред бела дана, да издрже борбу на мегдану, па кад издрже бор
бу, и закюнитим путем по'стану правила живота, онда су оне одржале 
победу. У том случају није главно да оне побједе пошто по то, 
па и ако нису истините и праведне, него је баш у томе суштИ!на 
ствари, да се један народ или људство истим победним мислима 
кюристи стварним добитком. 

Државно је друштво велика задруга, која има овакав или 
онакав склоп живљења премасвој'ој свести, наравима, обичајима, 
према 'своме хтј.ењу. Људи су у \друштву за то, да подјелом рада 
и узајамношћу све своје моћи и своју снагу развију, да з ада вю
љавају своје потребе и да остваравају своје мисли у животу, да 
савладају природУ, да удесе праведно своје одношаје, те да живе 
срећно. Људи живе, мисле, раде, говоре, састају се, предузимљу 
радове и т. д. да им буде боље и удесније живљети. То пак значи, 
да и друштво има своје жеље, своју вољу, своје мисли, свОје теж
ње, своје мане и своје добре стране. Наравно, да се и друштво 
мора Д'Оћеривати све на боље и оно то и ради онаквим начинима, 
како ствар разумје. Друштво законитим путем изно'си мане прош
лости и садањости и своје тежње да 'се курталише мана, а да се 
стави у онакво стање, које ће му најбоље помоћи, да се остваре 
њег'О'ве тежње и његове мисли. Онај који је најбоље поњао и схва
тио то све, и у исто доба довео те мисли у ред, намалао слику 
тежња друштвених и хоће да их оствари, јесте вођ друштвени. 

HapalBHo је и то, да има различних гледишта и 'Обзира кад се 
ради о стању друштвеном, у коме би били сви орећни. Кад дакле 
изађу на јавност са својим мислима чланови те опште задруге и 
изводе своје мисли на мегдан, да се боре са противним мислима 
"свету на ВИЩИКУ" имајући и једни и други на уму ОПIпте благо
стање задруге, пак су подједнако спремни да се боре за среn.у и 
самосталност своје задруге и са спољњим непријатељима, али да 
су и у задрузи слободни и сигурни, онда су то прави и истинити 
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задругари: њихне се мисли и начела боре са мислима и начелима 
з:а:кOIНИТИМ путем, а СВИ окупа осигуравају своју самосталност {,'\Поља, 
а да унутра најправедније и наји(''ТИнитије и најкорисније за земљу 
мисли О'дџжа:вају побједу: онда ,су то и политичне партаје, и пат
риотичне и доиста су од неоцењене хасне земљи и народу. 

у исто доба противуборци, на видјелу, бореhй се за опште 
добро, не смију се за живу главу мјешати у приватне ствари, нити 
у начине рада основане на поштењу: не смију клеветати, нити се 
користити подлим, минутним или заблудним стварима; јер ако се 
буду мијешали у приватан живот својих задругара, то није поли
тичка партаја са начелима нара:вственим и државним, него је тО 
језуитска дружина; ако-ли би хтјели нагнати све друге да путују 
по једном начину, онда је то секта, а није партаја. Партаја мора 
бити на темељу наравственом, на начелима општег добра и као 
таква може, па и обстоји радеhи јавно. 

у оваквим приликама, са оваким начелима, борци узајамно 
поштују личности један другоме кад сви раде и поштено и за 

опште добро; а ако од свега овога нема ни трага 'Ни гласа, онда 
је радња ма чија била - наоилничка т.ј. ако се не ради по на
челима поштеним, а за опште добро.* Само овако партаја радеhи 
има смисла, кюристи земљи, корисна је противницима и има мјеста 
у друштву, у противном случају, она није опозиција, него под
мукло - коџобаџијска чета, - интригашко бургиашење, које вија 
по буџацима, намигује, негативно м:удрује, клевета, опада, лаже, 
измишљава, сије неповерење међ људма, улива сумљу, вајка се за 

пређашње гријехе, ставља у изглед златна брда, стара се да жиго
ше све што је честито, како би у његов ранг дошли ,и т.д. У опште 
поступа језуитски, "мислио сам," "био сам увјерен," то су им йз-
11ОВОРИ. Чо'вјек је израз проживљеног живота, па кю је окорео у 
каквоме положају, он је онакав и нема тога творца овде на земљи, 
к'оји би га могао претворити. То и јесте одредба божија и судбина 
свију људи било добрих било злих, те их мучи или теши саВјесТ. 

Кад дакле подобне чете иза бусија раде, под патосима ходају, 
кад измишљавају и набеђују, онда се појављује казн божија и 
неваљалци сав живот интригавши, морају најзад сраМ'НОGВРШИТИ. 
То оу општа начела основана на законима друштвенога развитка. 

Правда још нигде није изгубила битку. Кривда је вазда зло СВР
шавала .. 

П. 

Пред' нама су -решења оуверене светоандрејевоке ,окупштине, 
а тако и захтевања суверене, велике народне скупштине и бе,се;да 
г.г;г. Наместника уста:вноме одбору., 

* Питам сваког правог патриота и Србина: И!\:Ia-ли'вщпе патриотизма 
у радњи раденика, који су радили са 1;Iародом или У радњи, оних, о којима 
"Подунавка" ,од 1858 год. вели: "Има неколико дана, да сё у Бёчу налазе 
i!еки српски великаriiи, ' ... Ову знану господу примио је јуче књазКалимати 
(тур. поСл). Они: су и ДруГ'ој вели:kо}говriоди подворење Y-чинЙлЈ.:С'; 
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Према свему овоме, ка:к:о стојимо и ко је опоз.иција? 
Нравствена средства, државна начела, ДОСТОЈанст[в]о земље, 

ујемчење права и среће свију и свакога јесу :емељ радње наших 
СКУПШ11ина. НаРО'дња захтевања вазда. су била Једна и иста, Kaдг~д 
је народ био у стању да преко СВОЈИХ повереника искаже ОВОЈУ 
жељу. Читајте Павловиhа новине од 1842 год. пак ћете у њима 
наћи како народ захтева, да мусе ооигура нар\одна скупштина .и 
даду сва друга јемства слободе, да земља буде уставна. Те. СВОЈе 
жеље народ је изложио у ,,18 точки", а даље се подухватаЈУ два 
бивша великаша да ће то све остварити, па јесу-ли остварили? 
Један је доцније говорио, да је преварио народ и да ће га та 
превара у гробу мучити, "што смо" како је он говорио - "сла-
гали" народ. . 

Па је ли народ малаксао или одустао од свога заХТЈеваЊ'~? tt 

Читајте радњу прве 'суверене народње "СветоАн[д]реЈевске 
скупштине, па ћете се увјерити, да народ није, одустао ОЈ!. свога 
захтјевања, да има своју "народну скупштину" и' сва друга J~MCTBa 
уставног живота, - и та законита скупштина у прокламаЦИЈИ ова-

ко говори: 

"ПРОКПАМАЦИЈ АН. 

"Од стране СКУ;ПШТlИње овему нар?щу СРIП?КОМ. Народна с:к:уп
штина у име народа српског изјаВЉУЈе сљеДУЈуће: 

"Почем су безакоња кнеза Александра Карађорђевиhа У скуп
штини претресена и почем се она уверила да се њему. не може 
и даље поверена му власт књажевска оставИТИ,народна Је скупш
тина решила, да он за љубавсреhе и спокојства - отечества ... 
даде оставку. . 

" ... На грдну жалост и срамоту Карађорђевиn' неодржа реч, 
но шта више, изневери земљу и народ, јер нопас пре по ноn.и 
тајно у град утече. 

"Због тога је народна скупштина . једногласно' sакључила и 
проглашује, да је, А. Карађорђевић збачен са юьажевскогдосто
јанстваи да је власт књажевску изгубио, које скупштина свима 
властима и свему народу обзнањује. 

"Па почем је тако земља без поглавара остала: то је народна 
с куп штина, има.јући на уму жеље народа, и сматраЈући за потребу 
државну једну династију са правима насљедства иматr:, и нала
зећи, да се жеље народа и потреба државна с фаМИЛИЈОr,vr ,Обре
новиhа задовољава - У име народа у данашњем заседаНИЈУ своме 
проглашава: 

"Да се књаз Милош Обреновић воспоставља на ДОСТОИНСТВ:О 
књаза српюкЮ'г, ,са Пр'авима на:сљедств:а и т.д. 

"Тако утврђено и проглашено у. заседанијусрпскеll народне 
скупштине у четвртак 11. Дек. 1858 г. у. Београду Ј'Љ. 57. 

Та је иста CBeTo-aHдp~jeBCKa наРОДНа скупштина- положил~ 
темељ нашим слободама щ сигурности, као: да је с:купштина наЈ
старија света српска установа, да буде слободна штампа,_ПОРОта, 
да су одговорни министри и Т.д. 
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Да-ли се то изврши и ко би крив, да се та народња решења 

не изврше? 
Читајте даље и опет радњу суверене "велике народне скуп ш

тине" ОД 20 ЈУН. 1868 г. и ви ћете наћи на страни 20-0ј ово:* 
"ЗНCl!јући, да је по ГЛlа~су ,старих нарощних закључења пр,е 1839 

г. и по гласу султанског берата и хатишериФа од 1830 г. што је 
и на свето-андрејевској народној скупштмни 1858 г. опет изречено, 
књажевско достоинство у Србији насљедно у племену Обреновиhа; 

"З:најуhи да је заКQiНОМ 01 ња:следстшу књ:аже:вско:г српског 

престола од 20. ок. 1859 г. опредељен и ред, КQiјим 'Насљедије 
престола од}едног на другог владаоца прелази; 

"И најпосле знајући да је до сада владајући књаз Михаил 
Обреновић IП преминуо без порода, а има у животу од племена 
Обреновића син његовот умрлог брата од стрица М. Е. Обреновиhа 
по имену Милан; 

"Велиroа наРl()Iдна скупшти:ња rнa основу основаних закюна једно
гласно закључује и проглашава: да је после књаза Михаила М. 
Обреновића зак:они и насљедни књаз српски Милан М. Обреновиh, 
као четврти 'Владалац од племена Обреновића. 

"Велика народна СКУПШТJ1iна закључујуhи и проглашујуhtи 
ово у име свега народа српског: узвикује да живи Србија, да живи 
Милан Обреновиh IV књаз српски!1I 

Даље иде анатеМИСCl!ње онога, који је "преварио, погазио реч, 
утекао у гр а!Д " , па IIосле убио нигда незаборављеног кнеза Миха
ила Обреновића IП. "криви народ министре 'и полицију; кори он
дашње привремено правитељство, што је у својој прокламацији 
говорило о "избору" кад се знало да је Милан Обреновиh књаз 
српски после Михаила Обреновиhа, а за тим захтева да се ра
шири законскупштиН'ски; да се изда закон о слободној шт аМIIИ , 
о суђењу поротном и о одговорности министар ској и да се скуп
штина сваке године сазива. 

Ова је иста "Велика народна скупштина" изабрала НамеС11Нике 
и ово им наручила да се оствари у животу; уз ТО им 'Наручила 

"да се према иностранству у свему држи онако, како је држао 
покојни књаз Михаило Т.ј. у свему достојно Србије и српског 
народа, који ће за своје достоинство жртвовати С'воју крв и ОБоје 
имање." 

НаместН'ици књажевског достојанства "беседом" уставноме 
одбору и сазивањем одбора одпочели су да следују изјави народне 
СКУПIJ17ине. 

ПI. 

Према тежњама, захтевима и заК'онитим закључцима народ

ним и према раду различних министара, како се владала учевна 

народна странка?452 Она је устала она је захтевала оно што и 
народ и бранила оно што и Hapoџi; брани; она је нарочито у Ми-

* Књига Вел. Нар. Скуп. 
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хољској скупштини изашла јавно на мејдан са овојим захтеви
ма;453 она је у овим новинама "Србији" и у другима заступала на
чела наро:дна;она се одрекла министарства, што није могла погази
ти начела народна и служити с човеком "чији савети несу били спа
соносни ни за династију нити за народ" ;454 она је у одсудном тре
нутку одбранила законе нашљедства и помагала да се тако ради, 
како ће се сав свет дивити разборитости и зрелости српскога народа. 
Она је енергички устала противу "избора" који би нашу земљу 
довео до пропасти; ана је бранила законитост земље;455 она је 
одбранила поштено име српоке омладине ;456 она хоће да се јед
ном остваре жеље свега народа српс'Кюг унутра и споља. 

Е сада питамо: Ко ће бити опозиција HapoiдHoj странки? Ми 
мислимо, да је за свакога одговор јасан, као бели дан. Опозиција 
могу бити - или с аможивци , који говоре: "устани ти да седнем 
јаll , или анаРКИС11И, кюји управо незнају шта х:оћеју, већ да се само 
ларма, или ноћне совуљаге којима су прес~шили извори тајних 
фондова или окорели назащњаци, који ,одавно свој лов вребају. 

Тако стоји унутра. А што се тиче новинара и дипломата са 
стране, садањем току наших ствари ОIЮЗИЦИОМ могу бити или она 
наша једнокрвна браћа, којима се досадило чекање или и опет 
она наша браћа на југу, која подбадана буди ким хтедоше да IHac 
повуку за собом у Б.ал,кЭЈН, па да опремна, моћња, ,готова за бој 
Србија, пође за jeДIНOM четом у туђинству рекрутираНОlј; или 'нај
после она наша "братијаll , која су вијала по извесним кюнзула
тима и велиiКИМ кућама, па како им ствари не испадО'ше за рукюм, 
они се сложише у "Напреткуll те клевета'ју на све што је честито 
или пишу "Мемоаре" против омладине или против појединих пи
томаца што се учише у известним земљама. Така опозиција, дакле, 
акю је има, (јер је на видику нема), јесте проста чета, која не сме 
јавно да води борбу, па с тога и ради подмукло и пише подле 
чланке у непријатељске листове. Немој тако чето! него изађи на 
видик, ако имаш начела, па да се огледамо. Истина, у поједињос
тима, чланови народне странке у погдекојим стварма могу се 

разликовати, али у главноме, у начелу баш ама ни за длаку. У 
главним смо стварма сада 'ови сложни. Народ је, већ има преко 
педесет година у свима приликама изјавио шта он хоће. Либерал
на странка јавно, на видику казује шта она хоће већ од 1858 
године, па је тек сада дошло време, да она може слободно и с 
успехом радити да се остваре жеље народне и народне странке. 

Немојте тако, ако сте људи, изађите на среду! Изађите на умни 
мегдан да сеогледамо. Народна странка не тражи јемства слобо
де и слободну печатњу СаЈМо за себе, као - што се радило пре
ђашњег времена, кад је камарила (чета) грдила кога је год хтела 
а није допуштала да се одговара. Ми хоnемо слободу и за вас и 
за нас. На видело ноћни и буџачки ра,деници! 

Ми натраг нећемо, а ви шта мислите: ко је сада опозиција, 
или другим речма, ко је противник народа? 

]увенис 

Србија, бр. з, 8. 1 1869. 
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БЕЛЕШКЕ ПРИРЕЂИВАЧА 



Овај, као и следећи прилог Целокупних дела Светозара Марковића, 
узет је из његових школских, гимназијских забелешки, које су чуван е у 
његовој породици, а затим су доспеле у Историјски архив града Београда. 
Данас се ове прве забелешке (условно назване свеске) налазе у историјском 
архиву Београда, а друге у Народном музеју у Kpaгyj~BЦY. 

Опис Београда је у свесци која има 8 листова, и која, по свим особи
нама, представља његову "свеску" домаћих радова. На првој страници свеске 
припремљен је текст за превод са грчког језика, а на последњој упоредни 
превод са српског језика на немачки (видети прилог илустрација). У средини 
свеске, на седам страна, налази се текст описа Београда, исписан старим 
праВОШIСОЈ\Т. Превод са грчког и Превод на немачки писани су мастилом, а 
Опис Београда графитном оловком. Овај текст је могао настати као домаћи 
рад из реторике 1860-1861. школске године, јер је овај предмет предаван 
yV разреду (према Устројенију књажеско-србске гимназије из 1853. године, 
које је важило до новог "устројенија" 1863. године, "частна", тј. посебна 
реторика предавана је у V, а "обшта" у IV разреду, и то само у београдској 
гимназији, пошто је она тада била једина виша гимназија у Србији). 

:! Београд је у време Римљана носио назив Сингидунум, наслеђен још 
од Келта; Таутурм или Тауринум, како то бележи Марковић, звао се у 

доба Земун (више: Историја Београда, 1, уредник академик Васа 
vбриловиЈl. САНУ, 1974, стр. 50. и даље). 

у свесци на овом месту стоји Имс, што је свакако омашка, треба да 
стоји: Положај. 

'1 Авалски град био је на месту данашњег споменика Незнаном јунаку, 
а датира из средњег века под називом: ж.рнов; од 1442. године изграђено 
турско утврђење насупрот Београду, отуда и турцизам анале - CTvIе ТI-Ье, узне
миреље. Народна традиција везује авалско утврђење за Порчу од Авале, 
јер је он у обитавао управо у време надирања турака (према 

песми Огњени Вук убио га је пред самим улазом у авалско 
о Жрнову више: Историја Београда, 1, стр. 175. и даље). 

;-, Аустријски фелдмаршал Г. Е. Лаудон (1717-1790) заузео је Београд 
у аустро-турском рату 8. октобра 1789. године; више: Историја Београда, 
1, стр. 724-736. 

() Светозар Марковић је прешао у Београд из крагујевачке полугимна
зије управо 1860. године и у време настанка ових белешки то му је била 
прва школска година у Београду, па вероватно отуда проистиче и његово 

недовољно познавање Београда, јер читање хатишерифа и фермана из 1830, 
односно 1833. године, није обављено на Врачару, већ на ташмајдану, на 
месту саДZlшње цркве Светог Марка. (Књаз М. је кнез Милош Обреновић.) 

7 Испод овог наслова Светозар није исписао текст. 

8 Овакво стање било је до 1862. године; по добијању градова 1867. 
године Турци су напустили Београд, па и саму калемегданску тврђаву. 
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9 Велика пијаца данас Студентски трг, Мала пијаца - део KO~ 
хотела "Бристол"; Турска варош - Ј1змеђу Калемегдана и Дорћула, ТЈ· 
Дорћола, који је задржао наз~в до данас, као и Савамала, а Сокак црквенски 
био је код Саборне цркве (више: Историја Београда, II, стр. 299-·320). 

10 Абаџијска чаршија била је на потезу данашње Улице Народног 
фронта. 

11 Главна чаршија - данас Улица 7. јула; Господарска улица је вези
вала Зелени венац и Варош-капију; Пивара је била у Савамали, на месту 
војне библиотеке - угао Улице Адмирала Гепрата; видети више у тексту 
и плану Историје Београда, Н, стр. 299-316. 

12 Пијаца. тј. Велика пијаца, данас Студентски трг. 

13 Очито У брзини написано, треба: празничне дане. 

14 Видети Кин ову литографију у илустрованом прилогу, насталу у тО 
време. 

15 У време бомбардовања Београда 1862. године из Чаршије се сели 
у Град 600 Турака. Већ те године српско и грчко-цинцарско становништво 

(православно) чини 890/0 варошког становништва, 90/0 били су католици, а 
2'0/0 протестанти. Између 1862. и 1867. године одсеЈtИЛО се из Београда и 
Србије укупно 23000 Турака (више: Историја Београда, II, стр. 525-531). 

16 Овај део текста у загради Светозар Марковић је прецртао, а управо 
нам он говори веома много. Поред осталог, сведочи да овај текст није могао 
настати као белешка по предавању професора, већ да је реч о његовОМ 
слободном саставу. Затим сведочи и о Светозаревом изузетном КРИТНЧКОМ 
запажању још као четрнаестогодишњака. Већ у уводу овог издања СМО 
напоменули да се нећемо упуштати у тумачење Светозаревог дела. Међу
тим, овде сматрамо неопходним скренути пажњу на овај Светозарев веома 
рани критички прилаз у посматрању своје околине. Он покушава, већ тада, 
узрочно-последичном методом да објашњава оно о чему пише и да даје 
свој критички суд. Када утврђује да је становништво духа трговачког, он 
налази за потребно да одмах и објасни да је то због географског положаја 
града. Критичка опаска на рачун интелектуалаца и чиновника изненађује 
утолико више што је он тада био тек ступио у престоницу, што је тек у 
15. години и што ће о томе касније у свом зрелом добу дати своје најбоље 
текстове. Истовремено је увидео и да са овим опаскама не може ићи пред 
професора и зато је тај део текста прецртао. 

17 Мисли се на свакодневни службени, јавни говор у Београду. 

18 Даљи део текста, као ни његова коначна верзија, нису сачувани. 

19 Овај текст је по свим особинама свеска белешки Светозара Марко
вића са часова математичке географије из VП разреда гимназије. Рукопис 
се састоји од 5 листова зеленкастог папира, формата 35,5Х22 ст, који су 
превијени и прошивани ланеним концем, тако да формирају мању свеш
чицу од 20 страна. Скоро су све стране исписане. МИ СМО их све прочитали. 
У прилогу дајемо и део копије овог рукописа, који се чува у Народном 
музеју у Крагујевцу. У наслову рукописа стоји и следеће: "Светозара Мар
ковића, слушателя 9 године правословiя у бечко-паризко-лондонско-берлин
скомь универзитету. У Београду у Гимназiйи београдскоЙ." Како је ово 
уобичајен ђачки шеретлук, ми смо то изоставили у штампаном тексту. 

Овај предмет предаван је у VII разреду београдске гимназије, 1862/3. 
школске године. О томе Светозар Марковић пише у своме чланку Како су 
нас васпитавали. 

20 Схематичност и сувопарност у тадашњем начину предавања огледа 
се и у овим белешкама Светозара Марковића из географије; све је поређано 
и подељено по главама и параграфима, а тако је било и у тадашњим уџ
беницима. Уџбеник тадашње Математичне и физичне географије за средње 
школе од Ђ. Мишковића, НПр., био је сав сведен на 170 параграфа; део мате
матичног земљописа имао је укупно 55 параграфа. 

21 Светозар Марковић изгледа да није водио редовно белешке, после 
1. § ставља 3. Такође је прецртавао неке речи, што смо означили угластим 
заградама; испуштена слова Ј!.ЛИ речи означили смо великим заградама. 

22 Следи и цртеж на маргини странице; видети прилог копије. 
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23 Исто. 

24 Кониопеја, тј. Касиопеја. 

25 Следи цртеж; видети прилог копије. 

26 Исто. 
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27 Недостаје наставак текста; на маргини су нацртане звезде Ориона. 

28 Знак Козорога у Марковићевом рукопису није уцртан. Како неки 
симболи нису прецизно уцртани, прилажсмо табелу: 
~ Меркур 'У' Ован = Пролећна тачка 
Q Венера t5 Бик 
ffi Земља П Близанци 
6' Марс €з Рак Летња тачка 
'ц Јупитер Jl Лав 
11 Сатурн 11Ј: Дeвrmд 
6 Уран === Вага 
W Нептун ПL. Шкорпија 

Ј есења тачка 

Плутон -н. Стрела.ц 
;о Козорог Зимска тачка 
~ .водолија 
)( Рибе 

о Сунце « Месец 
'ltd11 } ('Ц ћ) Јупитер у конјункцији са Сатурном 

6' с? О } 
6'хо 

ЧlDо 
п, 

() 

[] 
о 
о 

• • 

Марс у опозицији са Сунце м 

Нептун у квадратури са Сунцем 
Узлазни чвор 
Силазни чвор 
Застој 
Звезда 1. величине 
Звезда 2. вели чине 
Звезда 3. величине 
Слаба звезда 

29 Нечитко, видети прилог копије. 

30 Недостаје наставак. 

31 Нечитко написана реч. 

32 Параграфи у загради не постоје у оригиналу. Сматрамо да су омаш
ком испуштени и ми смо их наново ставили. 

33 Овде је била исписана реч нам, па је прецртана. 

34 Клаудије Птоломеј, П век, оснивач познате геоцентричне теорије, 
изнете у делу Аmнагест, зборнику астрономских знања хеленског света, који 
се састојао од 15 књига (ова теорија одржала се све до Коперникове хелио
центри чне теорије, изнете у XVI веку). 

35 У оригиналу следи цртеж, видети прилог. 

36 Изнад овог наслова погрешно је унет § 12, по други пут, и: ;VIИ смо 
га изоставили. 

37 Фернандо Магелан (1480-1521), португалски морепловац. Експедиција 
коју помиње Светозар Марковић трајала је од 1519. до 1522. године: било 
је то прво путоuање око света. 

38 Франсис Дрејк (око 1545-1596), енглески морепловац и гусар; његов 
пут око света трајао је знатно дуже него што то стоји у белешкама Све
тозара Марковића: 1577-1590. 

39 Џемс Кук (1729-1779), познат као Капетан Кук; земљу је опловио 
1772-1775. Погинуо је на Хавајским острвима, а не на Јави, и то 1779, 
а не 1789. године. 

40 Светозар Марковић је рачунао у тзв. немачким географским миљама 
(1 миља = 7,420 km). 

41 Због геоидног облика Земље екваторијални полупречник износи 
6378,388 km, а поларни полупречник 6356,909 km. 

42 Површина миље износи 510,1 мил. km2 ; географска миља износи 
7.420 km. 
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43 ТеКСТ у загради уписан је накнадно оловком. 

4-1 Светозар Марковић је рачунао по старом календару. Сунце је у 

највећој негативној деклинацији 21-22. децембра, када уђе у зимску сол
стицијску тачку, која се поклапа са уласком у знак Јарца: и Ta~a се рачуна 
почетак зиме на северној земљиној полулопти (обрнуто Је на 1УЖНОЈ полу
лопти, на којој се то дешава 21-22. јуна). Летњи солстициј се поклапа C~ 
доласком Сунца у знак Рака и то се рачуна почетком лета на севеРНОЈ 

полулопти. 

45 Перилиј = Перихел, Афилиј Афел. Бројеви које наводи Светозар 
Марковнћ показују растојање перихела и афела од Сунца и дати су нешто 
већи. Узето округло, перихел је удаљен од Сунца 147 милиона kш, а аф~Л 
152 IYIИлиона, док се ИЗ података које наводи Светозар Марковић ДОБИЈа 

'150 односно 156 милиона kш. 
46 Овај параграф је релативно јасак Реч је о опису кретања Земље 

по екшштици и :љеном прелазу преко екваторске равни. Као нагиб еклип
тике наводи се угао од 23 и 1/20; тачна вредност ИЗНОСИ 22027'. Датуми су 
и овде наведени по старом календару. 

47 Следи ЦРТСЖ; видети копију. 

·18 У цртању знакова код Светозара I\1арковића има непрецизности, штО 
је и раЗУl\IЉИВО за овакву врсту рукописа (видети копије); где је било пот
ребна 1\IiI смо то исправили за штампу (видети белешку 28). 

'10 Овде су, у загради, прецртане речи: као што се нашим очљна чини, 

па јс додато тако рећи. 

;;0 Реч повраћа уписана је после прецртане речи почиње, а иза речи 
сунцем, прецртано је спушта ти и пролазећи, написано у загради. 

51 Опет грешка у броју §. Довде је текст писан мастилом, а даље 
ОЛОВКОl\1. Текст сравнио Ђорђе Игњатовић. 

;;:~ Следи цртеж. - На последњој страни рукописа пише и СЈ:едеће: 
"По ... од покретања око сунца, - Оно време 0'1' кое сунце у ЩЈВИЈ путо
вању по еклиптики дође до знака рака и опет у овај знак [дође] зове се 
година. Време то траје 365 дана, 5 сати, 48 минута, 45 секунди и 32 ... " 
Данас се тзв. тропска година рачуна ИЗТУIеђу два узастопна пролаза Земље 
кроз пролећну тачку, а она је данас у сазвежђу Рибе, а онда је била у 
сазвежђу Рака, и она износи 365,2422 данэ. 365 дана, 5 ча~ов~, 48 минута 
и 46,02 секунде. Постоји, међутим, и звездана годинэ., КОЈа Је дужа од 
тропскс (она износи 365,25636 = 365 дана, 6 часова, 9. минута и 9,5 секунди); 
овде је у рукопису свакако реч о еклипт:ици, па Је, према томе, реч о 
тропској години. - На последњем листу рукописа, са унутрашње cTpaI~e, 
нејасне су забелешке оловком; као да је наставак неког текста, од КОЈСГ 
се разазнаје следеће: "Заступа док оваи после своју борбу ... " Затим, на 
истој страни следи эабелешка од десет редова на немачком језику, писана 
готицом, као и низ нејасних и неповезаних речи и цртеж:а, очити пример 
ђачког пискарања по свесци. Исто је :и на спољној страни последњег листа. 

5.3 Ова1 први непотписани допис Застави из Петрограда, као и онај у 
бр. 109 Заставе, писао је Светозар МаРКОвић (Хенрик Писарек, Библиогра
фија рукописа, списа и кореспондснције Светозара Марковића и рукописа и 
списа о JЬeI'.1Y, Дијалектика, 3, 1972, стр. 143-167; Душан Недељковић, CB~
тозар Ivlарковић о револуционарном: друштвеноеКОНОМСКЩ,1 развитку срБИЈе 
и Балкана и "јасан програм" ПРВИХ социјалиста Србије, Глас САНУ, CCXCIV. 
Одељење друштвених наука, књ. 19, стр. 17. и даље). Још док је био студент 
Велике школе у Београду Светозар Марковић се активно укључио у рад 
омладине (писма Светозара Марковића Владимиру ]овановићу од 10. Х 1865 
и брату Јеврему од 8. Х 1866. године; Јеремија Митровић, Светозар Мар-
ковиll белешкама Па је МихаИJIовића, Зборник ИМС, 11-12, 1975, стр. 
1'16). одласку на студије у Русију, Светозар Марковић наставља да ради 
у Српској, доцније Југославенској општини, о чему има много подата~а 
у овом тому. Поред осталог, он из Петрограда шаље за Заставу ~ срби~у 
телсграl\Iе, краће вести и чланке. Ова публицистичка активност ПОЈачана Је 
после његовог боравка у Србији у лето 1867. године, које се подударило 
и са боравком И. И. Бочкарјова, са којим Светозар постаје веома близак 
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(Витомир Вулетић, Једна руска веза УОС. Годишњак Филозофског факултета 
у Новом Саду, VII, 1963; Мисао и реч Светозара Марковића, Замак културе, 
Врњачк:а Бања, 1975). Са уредником Заставе, СветозареlVI Милетићем, Мар
ковић Је и пре тога био у добрим односима (Забелешке М. Шевића, РО 
МС, М. 11.057; Васа Милинчевић, Светозар МаРковић на сту дијагvlа у П етро
граду и Цириху, Књижевне новине, 496 од 1. Х 1975). Нашим прегледом 
Заставе .и Србије установљено је да Светозар Марковић једини стално пише 
из РУСИЈе за ова два листа. Прва вест у Застави, послата из Русије, датира 
од 3. VПI 186.6, а Светозар тамо Стиж:е 29. VII. ДО тада овај лист доноси 
чланке о РусИЈИ пренете из стране штампе. Те прве вести Застави, које по
чињу да стижу августа 1866. године, углавном су телеграми, међу којима 
налазимо и вест о оснивању Српске општине у Петрограду, и то тек октобра 
18~6 (те.кст телеграма је у овом тому, белешка 63). У 1367. години Застава 
ОБЈаВЉУЈе, поред телеграфских вести, и два поменута чланка, извештаје о 
раду Општине и дописе о Свесловенској изложби, које углавном шаљу 
Владан Ћорђевић и Михаило Полит-Десанчић. 

. Лист Србија, покренут 1867, у почетку, као и Застава, о Русији објав
ЉУЈе вести пренете из стране штампе. Почетком 1868. објављује два дописа 
из Петрограда, за које, из писма Светозара Марковића брату Јеврему од 
16. II 1868, сазнајемо да их је он писао. Све ово, узето скупа и доведено у 
везу, намеће закључак да је и два поменута дописа у Застави написао Све
тозар. Садржина, стил и језик чланака само нам још више потврђују овакав 
закључак Наслов: Решење ИСТОчног питања додали смо ми. 

5·! Мисли се на рат са Турском, за који су 1866. гОдине постојали 
повољни спољнополитички услови (рат Пруске и Италије против Аустрије, 
устанак на Криту). 

55 Срт;тски ђаци и студенти у пеТl?ограду били су организовани у Срп
ску, ДОЦНИЈе ]угославенску општину, КОЈа се сматрала делом Уједињене омла. 
дине српске, о чему има доста података у овом тому. 

56 О слању топова и официра из Србије у Црну Гору писала је Застава 
у бр. 12 од 20. IП и бр. 45 ОД 13. VП 1866. 

57 Мисли се на припреме које су претходиле догађајима на Чукур-чесми 
и бомбардовању Београда 1862, о чему Светозар пише и у чланку Партије 
у Србији. 

58 Мисли се на 1 српски устанак 1804. године. 

59 О овоме је Светозар више пута писао, посебно у чланку Велика 
Србија (регистар појмова дајемо на крају овог издања). 

60 Овај спис изишао је 1863. године у Лондону, а затим и у Београду. 
. 61 Ово је први од пет дописа Српске ОПШтине из Петрограда, који су 

оБЈављени у време док је Светозар Марковић био њен члан. Трећи и четврти 
ДОП~С Светозар Марковић потписује као "деловођа" и "перовођа" ОПШтине, 
па Је .и његово суделовање у њиховом састављању неоспорно. За овај први, 
и онаЈ последњи, пети допис, може се такође претпоставити да их је састав
љао С~етозар Марковић, као што је то већ и писано (Х. Писарек, Библио
графИЈа рукописа, списа и кореспонденцијв Светозара Марковића и руко
писа и списа о њему, Дијалектика, VII, 3, Београд 1972, стр. 143-167; 
Д. Недељковић, С~етозар Марковић о револуционаРIЮiVI друштввноеКОНОNI_ 
CKOlvI развитку СрБИЈе и Балкана и "јасан програiН" ПРВИХ социјалиста Србије 
Глас САНУ, CCXCIV, Одељење друштвених наука, 19, Београд 1975, CTP~ 
13-39; Ђ. Игњатовић, Светозар МаРКОвић и "СРпска општина" у Петро
граду, ИЧ, ХХII, Београд 1975, стр. 113-147). Суделовање Светозара Мар
ковића у другом ОД ових дописа (видети прилоге) такође је извесно, јер је 
':0 извештаЈ Општине за другу Скупштину Уједињене омладине српске, која 
Је држ:ана ! Београду, где је он Допутовао као њен представник Међутим, 
неоспорно Је и то да су сви ови текстови дело групе аутора. тј. Светозара 
Марк.овића и његових сарадника. Наслов је узет из текста објављеног у 
СРОИЈИ (видети белешку 64). 

• • 62 Псеудоним неког од чланова омладинског друштва Зора у Бечу, које 
Је Јед!fО време вршило улогу Главног одбора Уједињене омладИне српске. 
Зора Је скоро све дописе разних омладинских друштава слала Застави или 



406 
СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ: ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА, 1 

Србији да их објаве, а често и у оба листа, као што је то случај са овим, 
упућеним од Српске општине из Петрограда. .' 

63 Прву вест о оснивању Српске општине у Петрограду оБЈавила Је 
Застава, и то тек у бр. 74 од 22. Х 1866. године. Та вест >: целини гласи: 
Из Петрограда нам. пишу 12. о. М., да су млади Срби КОЈИ се тамо уче, 

~аставили се у дружину под именом 'Српска омладина'. Та дружина има 
за цељ узајамно подпомагање у сваком погледу; као и сарадњу У дел~ 
народног напретка, што је целокупна омлади~а српска као задатак CBO~ 
означила. Ми се надамо да ћемо скоро мо~и Јави~и, да c~ и млади Срб 
који се у Ђерманији, У Француској и ШваЈЦаРСКОЈ уче, СЈед~нили у цели 
припомагања народног напретка". Српска општина основана Је фебруара
марта 1866. године. Како се о њој Објављује ова прва вест те!< октобра 
месеца, могуће да је то због тога што се нико. из општине НИЈе до тада 
бавио слањем вести српским листовима. Пошто Је Светозар Марковић био 
у добрим односима са уредником Заставе Светозарем Милетићем (Бел,ешке 
М Шевића Рукописно одељење Матице српске, М 11.057), вероватно Је он 
и . послао ;ву вест, јер се тада већ био зближио са својим петроградским 
друговима (хронологију видети у XIV књизи). 

64 Овај допис објављен је у застави. бр. 49 од 28. V 1867. године и;: 
Србији бр. 22 од 27.V исте године. Овде Је дат текст из Заставе, а У беле -
кама су назначене разлике (сви датуми су изворни). 

65 У Србији нема горњег поднаслова, већ стоји: "општина из Петрограда 
'Зори' у Беч" (што смо и оставили као наслов), а затим следи - ,.драга 
браћо!" 

66 Поменута изјава Зоре изишла је у Застави бр. 29 од 29. HI и У 
Србији бр. 13 од 25. III 1867. године. . . 

67 Ова реченица је наведена према навођењу Зоре, У помеНУТОЈ ИЗЈави, 
и односи се на апел да не треба сви задаци да зависе само од ње, а зати~ 
је набројано У пет тачака шта све треба предузети за побољшање рад 
омладине. 

68 "Велеважна скупштина" је 1 скупштина Уједињене омладине српск~: 
одржана у Новом Саду од 15. до 18. VHI 1866. године. О .. утемељењу 
Општине има више података У следећем допису Општине. 

69 О том ,.јединству" видети даље У тексту, ;као. и у следећа два извеш
таја о раду Српске општине у петрограду, КОЈа Је временом прерасла у 
југославенску општину. 

70 У листу Србија овде почиње нови ред. 

71 Наведена реч "цјелини" односи се на прву тас:ш:у Одлуке 1 скупштине 
Уједињене омладине српске, која гласи: "Српска омладина састав:ьа се у 
целину". Из следећих редова се види да Општина у Петрограду НИЈе имал~ 
те одлуке; овде ту реч подвлаче, јер се Зора на њу позвала у помеНУТОЈ 
изјави. Наставак реченице је интерпретиран од Општине ("да ова не остане 
више само у идеји"; у Србији тај део реченице гласи: "да ова последња не 
остане више само у идеалу"). 

72 Овде је цитат Зорине изјаве тас!но наведен. ~ србији завршетак ове 
реченице гласи: " ... задовољава ПОСТОЈеће општине . 

73 Овај цитат је сажет и није у потпуности тачно наведен, али суштина 
није мсњана. 

74 У каснијим текстовима биће више речи о овом уставу. Превод тог 
устава са руског језика дајемо на стр. 43, а факсимил оригинала на 
стр. 39. 

75 Речи _ "подпомоtJ.и ће рад Заједнице" У Србији су подвучене. Ме
ђутим, називи Заједнице и Општине сложене су малим почетним слови~а, 
без навода а има и других мањих разлика, - највише у интеРПУНКЦИЈИ. 
Под зајед~ицом се мисли на публикацију коју је пла!lирала да покрене 
Уједињена омладина српска под називом Омлади.нск,а заЈедница (пета т~чка 
1 скупштине Уједињене омладине српске; каСНИЈе Је излазила и у ЊОЈ су 
објављивани записници са скупштина). 

76 Ово задужење имао је и Светозар Марковић. 
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ii Вероватно се мисли и на чланак Светозара Марковића Партије у 
Србији, који дајемо у овом тому. 

78 Цитат није цео ни дослован; суштина није измењена, али је изостао 
део где се захтева слање резимеа предавања која су држана у омладинским 
дружинама, у чему је посебно била ревносна Завера из Минхена. 

79 Зора је именовала Одбор за јединство у следећем саставу: Лазар 
Стевановић, Владан Ђорђевић, Лазар Ђокић, Ђорђе Илић и Иван Маринко
вић, док је Општина у Петрограду, као што видимо, именовала свој стални 
Одбор - Одбором за јединство. 

80 Сава ГрујиtJ. (1840-1913), официр, учесник пољског устанка, председ
ник Општине, био у Петрограду до 1870. године, сарадник Светозара Мар
ковића JI касније - у Србији. Димитрије ЂуриtJ. (1838-1893), доцније гене
рал и професор Војне академије. јован Дреч (1845- ? ), Мостарац, секретар 
Општине, у Русији боравио од 1858. године; 1869. студира медицину у Москви. 
Стеван Да1нјановиtJ. је био Шапчанин; власник кафане "Славено-сербскаја кух
мистерскаја Сербија"; кафана се налазила на Невском проспекту, близу Мала 
морскаја улице, и ту су чланови Општине одржавали једном недељно своје 
састанке, уз ручак који је коштао једну рубљу (они који нису имали новаца 
добијали су ручак бесплатно); Стевана су називали и "српски конзул", јер је 
свако ко дође :из Србије ишао прво код њега за савет и помоћ у налажењу 
стана, службе и слично. О јовану СамарџиtJ.у немамо података. Димитрије 
ДучиtJ. (1841- ? ), брат Нићифоров, студирао је права у Петрограду 1866-
1869. године; једно време је становао са Светозаром Марковићем; Димитрије 
је добио од Славенофилског друштва велику библиотеку, коју је доцније 
наследио његов брат Нићифор Дучић (подаци узети из поменутих белешки 
М. Шевића и рада Ђ. Игњатовића). 

81 Тај извештај доносимо у овом тому. 

82 Почетни део текста у изјави Зоре гласи: "Предлажемо да свако 
друштво у своја правила стави точку: Да је сваки члан тога друштва обвезан 
дати два форинта или рубљу на издавање омладинских књига." 

83 Поред Заједнице и Календара, Зора је предлагала да се покрене и 
"један омладински дневник". Предлог Српске општине није сачуван, али је 
Застава обављала функцију гласила Уједињене омладине српске. 

84 Зора је нагласила, у вези са овим: 11 ••• разуме се где има Срба, јер од 
'Завере' или 'Општине', или другог ког друштва, што је у туђини, неће никО 
тога тражити". 

85 Завршни део ове реченице у србији гласи не Словенска заједница, 
већ - "Словенски комунизам". М. Шевић је, у поменутим белешкама сећања 
члана Општине Светозара Видаковића, поред осталог записао и следеће: 
"Сви смо онде били комунисте." 

86 Ова реченица у Србији гласи: "б) Така општина ступила би са срп
ском општином У свезу на најширем принципу који би обухватао наше 
заједничке опште послове, као што је: подржавање љубави и свезе међу 
СлавеНИ:'l;Jа основане узајаМНОiVI изучавању историје, језика и данашњег стања 
Славена." (Подвучено у оригиналу.) 

87 У каснијем :извештају Светозар Марковић објашњава зашто није дош
ло до оснивања ове "Бесједе" у организацији Српске општине. 

88 Даљи текст у Србији гласи: "У тој 'бесједи' свака би се славенска 
народност или поједине групе славенске престављале као једно, тако: српска 
општина са Хрватима а по могућству и са Бугарима пре стављала би једну 
групу а Чеси и Моравци другу, Русини и Руси трећу и т. д. колико их буде. 
Свака би од тих група имала своју засебну организацију (српска општина 
задржава своју дојакошњу) а јединство 'бесједе' оличено у заједничкој биб
лиотеци, чтаоници и мјесту састанка. - Ми се надамо и настојаваћемо да 
славенска бесједа на што здравијим начелима поникне. Одбор српске 
'општине'." (Подвлачења у оригиналу.) 

89 Овај Статут Српске општине, или Устав, како то стоји у извештајима, 
пронашао је руски историчар Б. П. Козмин У списима са суђења руском 
револуционару, блиском сараднику Светозара Марковића, И. И. Бочкарјову. 
Налази се са осталим списима са тог процеса Бочкарјову, ЦГИАМ, ф. 95, 
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оп. 2. ед хр. 354. 1. 1 - 2. В. Г. I<арасјов објавио га је у делу: Светозар 
Маркови11, Избраные сочинени.њ, Москва 1956, стр. 860.-862. НаЈвероваТНИЈе 
да је Бочкарјов за време присуства II скупштини. УЈед:ињене ОIiIЛа~ине у 
Београду, где је Светозар Марковић поднео извештаЈ Општине и оваЈ Устав 
(видети Прилоге овога тома), тражио да се он преведе за потребе руске ре
волуционарне омладине, па је отуда и писан Светозаревом ~YKOl\l. пор~д 
овога, у истом материјалу И. И. Бочкарјова нал~зи ~e. и Једна верзr'1Ј а 

рукописа чланка Српској омладини, који такође оБЈаВЉУЈемо као ф::Ш:СИМИЛ 
(стр. 103 ове књиге). О И. И. Бочкарјову писао је код нас В. Вулетић, Једна 
руска веза УОС, И Реч 11 мисао Светозара Маркови11а, Заi\1ак културе, Вр-
њачка Бања, 1975. 

90 Превод Устава Српске општине у Петрограду, који овде дајемо, об
јавио је М. Игњатовић - В. Штумпф, па и Д. Недељковић: Светозар Марко
ви11 о револуционарном друштвеноекономском развитку Србије и Балкана 
и "јасан програм" првих социјалиста Србије, Глас CA1:IY, CCXCIV, Одељењс 
друштвених наука, 19, Београд 1975, стр. 33-35, али Је омашком I1спуштен 
део текста после 23. члана Устава. 

91 Да је овај чланак писао Светозар Марковић, утврдио је Виктор Геор
гијевич Карасјов: К воПросу О русском KOM~OHeHTe в формирова~ии ми
ровоззрения Светозара Марковича (Глас ССLлХХV Српске акадеi\'IИЈе наука 
и уметности, Београд 1973, стр. 75-89). 

92 Чланак је на српски превео М. Игњатовић - А. Штумф. 

93 Бугарску легију образовао је Г. Раковски још. у јесен ~861. ?а~и 
дизања устанка у Бугарској. То је тзв. 1 бугарска леГИЈа у СрБИЈИ, КОЈа Је 
узела учсшћа и у сукобима са Турцима приликом бомбардовања Београда 
1862. године. 

94 У ствари, то је био др:жавни дефицит, који је настао услед издатака 
око бомбардовања Београда, разрезан на народ као ванредни порез. 

95 То је тзв. други Вукаловићев устанак, који је, настављајући се на низ 
мањих аКliија, избио почетком 1861; помагала га је Црна Гора. Податак о 
броју турске војске је преувеличан. 

96 У Београду је јула 1862. боравио Едвард Булвер, секретар енглеског 
посланства у Бечу, а не његов стриц Хенри, посланик Енглеске у Цари
граду. 

97 Алузија на пруско-италијански рат против Аустрије, када је Србија 
одбила позив Пруске да се укључи у рат. 

98 Овде се мисли на тач. 15 хатишерифа, у којој је стајало: "муслима
нима који не припадају гарнизонима градова забрањује се да могу стан 0-
вати у Србији"; на основу ове тачке Гарашанин је имао да захтева од 
Порте исељење из Србије оних Турака који су настањени ван тврђаве. Га
рашанин је кренуо на пут крајем марта 1861, знатно пре бомбардовања 
Београда. 

99 То је познати догађај на Чукур-чесми, после којег је уследило бом
бардовање Београда два дана касније, 5.VI 1862. године. 

100 Мисли на независност у унутрашњој управи, тј. аутономију. 

101 За "народног војводу" био је проглашен Г. Раковски; проглас је 
свакако онај из августа 1862, у коме је Раковски позвао бугарски народ на 
устанак. 

102 Одлуке Канлишке конференције европских дипломата, одржане у 
Цариграду јула и августа 1862, чиме је окончана криза између Србије и 
Турске изазвана бомбардовањем Београда. 

103 Излазиле у Београду 1860-1863. под уредништвом Милана Мило-
вука. 

104 Србски дневник, излазио у Новом Саду 1852-1864; уређивали га 
Данило Медаковић, Ђорђе Поповић и Јован Ђорђевић; под Ђорђевићем 
лист добија све више либералну оријентацију. 

105 Друштво Српске словесности, основано 1841, укинуто је јануара 1864. 
због либералних антирежимских тенденција које су у њега продрле изби~ 
јањем млађих ч~анова - либерала - на његово чело; на ГОДИbl.lњој скупIIJ.. 
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тини Друштва, која је држана јануара 1864, поред осталих, за чланове 
Друштва предлагани су: Чернишевски, Херцен и Гарибалди. 

106 Светозар свакако мисли на Уредбу од 8. VI 1862, која је била у 
важности за време нередовних прилика у вези са бомбардовањем Београда; 
сличних прописа нема у Закону о чиновницима из 1864. године, последњем 
закону који је био на снази пре писања овог чланка. 

107 То је тзв. Мајсторовићева завера, откривена при крају 1863. у Сме
дереву, која је наводно имала за циљ да у Србији изврши династички пре
врат; судије Великог суда, са Грујићем на челу, били су оптужени што су 
нашли да дело не постоји и заверенике ослободили (тзв. "пропаст Великог 
суда"). 

108 Овај Закон о народној скупштини донет је на ПреображеНСКОј 
скупштини 1861. године. 

109 Мисли се на Српске новине. 

110 Објављено под насловом: Протоколи редовне Народне скупштине 
држане о Великој Госпођи 1864. године у Београду, Београд 1864. 

111 То је Закон о устројству општине и општинских власти од 24. НI 
1866. године. 

112 ВИДОБ-дан, реакционарни лист, излазио у Београду (1861-1876) под 
уредништвом Милоша Поповића; у доба кнеза Михаила субвенционисан, 
полузваничан орган режима. 

113 На Светоандрејској скупштини предлагано је да се заседања Скупш
тине одржавају сваке године, али је усвојено да то буде сваке треће; такође, 
није усвојен ни предлог о министар ској одговорности пред Скупштином; сло
бода штампе остала је само на прокламацији, јер о томе није донет закон 
који је предвиђен. 

114 Под "триумвиратом" Светозар подразумева И. Гарашанина, Т. ВУ
чића и М. Анастасијевића, о којима су се, између осталог, неосновано ши
рили гласови да желе да завладају Србијом као намесници у име султана. 

115 Главни, а вероватно и једини, писац "дукатовачких" чланака (које 
су инспирисали кнез Михаило и његова најужа околина) је Матија Бан 
(члан ци су из друге половине 1859, писани су у антилибералном духу новог 
режима, који је чинио прве кораке у правцу реакције); Ода султану објавље
на је анонимно на нашем језику у часопису Седмица, бр. 7 од 20. 1I 1854, 
стр. 49-51. под насловом: Установитељу грађанске једнакости у турском 
царству, просветитељу Истока и пријатељу човечанства, султану АбдуЛ-Ме
џиду. Бан је мислио да ће њеним објављивањем стећи наклоност Порте, 
јер је неколико месеци боравио у цариграду као повереник српске владе 
1854/1855; ода је објављена и на француском у Le Moniteur universal. 

116 Тодор Туцаковић (1825-1896), трговац, познати либерал, потпредсед
ник Народне скупштине 1859. и скупштине 1868. и 1869. године. 

117 Како Србија није могла мењати Устав доцет на Порти: 1838, ове из
мене о којима говори Светозар регулисане су законима (о НаРОДНОј скупш
ти ни и Државном савету) и њима су доиста обезвређени неки чланови тога 
Устава. 

118 Гарашанин је пошао на пут пре Скупштине, марта 1861; мандат за 
састав владе добио је децембра исте године. Извесне нетачности, премешта
ње и замена збивања, које се сусрећу у овом Светозаревом чланку, проистичу 
отуда што он у Петрограду није имао потребну литературу. 

119 Ова тројица либерала покушали су да покрену лист Народна скупш
тина. Међутим, били су похапшени под оптужбом увреде кнеза и Државног 
савета. Ово се збило крајем 1860, а окончало априла 1861; дакле, прогони 
су почели још пре заседања скупштине. 

120 Реч је о Стевчи: Михаиловићу. Он је био потпредседник Свето ан
дрејске скупштине (председник је био Миша Анастасијевић), а смењен је са 
положаја председника Државног савета децембра 1861. године. 

121 У вези с ОБИМ изгледало би да Светозар мисли на смену владе 
извршену почетком децембра 1861, када је место Филипа Христића на њено 
чело дошао Илија Гарашанин; у ствари, он има у виду либералску владу 
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Цветка Рајовића, коју је сменила Христићева влада крајем октобра 1860; 
међутим, Д. Матић, министар просвете, тада већ неколико месеци није био 
у влади, док је Грујић, министар правде, прешао у Христићеву конзерва
тивну владу, али је смењен још крајем априла 1861, пре њеног пада. 

122 Реч је о већ поменутом Вукаловићевом устанку од 1861. године. 

123 Политичке партије у Србији у модерном смислу организују се тек од 
1881. године. У ово време, о којем говори Светозар, у Србији нема институ
ционално организованих политичких партија, али су политички истомишље
ници били јасно идеолошко-политички опредељени окупљајући се око својих 
гласила (листова). 

124 Лист Слобода издавао је Владимир Јовановић за време емиграције 
у )Кеневи од средине 1864. до средине 1865, затим под измењеним насловом 
Србска слобода до почетка 1866; то је био опозициони, либерални лист 
уперен против реж:има кнеза Михаила. 

125 Лист Застава покренуо је Светозар Милетић у Пешти 1866, као орган 
Српске слободоумне странке у Угарској (либералне); следеће године пренео 
је у Нови Сад; првих година била је орган Уједињене омладине српске; 
после расцепа Српске слободоумне странке 1885. постала је орган Српске 
радикалне странке у Војводини и излазила до 1929 (с прекидом у време I 
светског рата). 

126 Мисли на ра).\ Уједињене омладине српске и организације српских 
студената и ђака у иностранству. 

127 Проглас "Зоре" о потреби омладинске организације објављен је под 
насловом Неколико речи целокупној омладини српскога народа у Застави, 
бр. 31 од 26. У 1866. године. 

128 Прва Скупштина Уједињене омладине српске одржана је у Новом 
Саду од 15. до 18. августа 1866. године. Светозар се тада налазио у Петро
граду. 

129 Има у виду прву тачку Одлуке Прве скупштине Уједињене омладине 
српске, која у оригиналу гласи: "Српска омладина саставља се у целину". 

130 Ово је друга тачка Одлуке, која у оригиналу гласи: .,Задатак јој је да 
усавршава саму себе, да буди народни живот у свим гранама његовим ... " 

131 Устанак на Криту (1866-1869) имао је за циљ ослобођење од Турске 
и присаједињење Грчкој; "покрет" у Епиру и Тесалији био је повезан с 
устанком на Криту (састојао се из покрета добровољачких одреда ка север
ној граници, ради проширења рата на европску Турску). 

132 Наведени' цитат из писма кнеза Михаила Јовану Ристићу од 20. ТУ 
1867. У оригиналу гласи: " ... да понајвећи део заслуга мог правитељства 
што се српска застава вије над бедемима београдског и свију осталих градо
ва у Србији вами припада", и даље" ... у ком раду сте ми били десна рука." 

133 Чланак је објављен у Застави бр. 15 од 18. П 1867, као и чланак 
И опет: Београд или Српство? у бр. 31 и 32 од 13. и 15. ТУ исте године. 

134 Мисли се на присталице Светозара Милетића. 

135 Србија је излазила у Београду (1867-1870) под уредништвом Љу
бомира Каљевића, у којем је објављивао чланке и Светозар Марковић. 

136 Напредак је излазио у Новом Саду (1848/49. и 186з/69); лист војво
ђанских клерикалаца и мађарона, при крају излажења изразито реакцио
наран. Чланак о којем говори Светозар објављен је под насловом Београд 
у 27. броју од 2. IY 1867 (други наставак). 

137 Реч је о Милану Пироћанцу, тада начелнику Министарства спољних 
послова Србије, и капетану Љубомиру Ивановићу, који су добили одређене 
задатке у унапређењу српско-црногорске сарадње. 

138 Реч је о упаду ДОбровољачких чета из Влашке у Бугарску п~д 
вођством Панајота Хитова и Филипа Тотја, крајем априла и почетком маЈа 
1867; ове чете је бугарска национална организација у Румунији "Доброде
тељна дружина" опремила да испитају располож.ење у народу за устанак; 
после тромесечног пушкарања са Турцима, остаци чета су се августа пре

бацили у Србију. 
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139 Кнез Михаило је тада ПУТОВаО на свој посед Иванку у МађарскОј, где 
је одржао састанак са мађарским председником владе Андрашијем. 

140 О том сусрету Застава је донела извештај "Зорс:" у бр. 58 од 18. 
У! 1867. године. 

ш Друга скупштина Уједињене омладине српске одржана је у Београду, 
од 6. до 8. УПI 1867. године. О њеном раду руска јавност била је упозната 
и преко Московских вједомости (Застава, бр. 90 и 91, 1867). 

1-12 Чланак је објављен у бр. 26 од 24. VI 1867; Светозар ниже наводи 
текст према оригиналу. 

1!3 Изјава, полузваничног карактера, изишла је у Српским новинама, 
бр. 83 од 27.VI 1867, поводом члан ка Пред омладинску скупштину. 

Н1 Назив је гласио: "Годишњи одбор", а не Централни. 

145 Под овим последњим мисли се на убиство Цветка Павловића, Срби
на, и Николе Војводова, Бугарина, на аустријској лађи "Германија" при 
њиховом повратку из Влашке, где су врбовали бугарске омладинце за (другу) 
бугарску легију или Учевну чету (врста подофицирске школе, 1867-1868, 
чији команданти су били Јован Драгашевић а потом Јеврем Марковић). 
Убиство су извршили турски војници на самој лађи када је она пристала 
у Рушчук 8. УIП 1867. године. 

146 О ауторству чланка било је речи у 53. белешци овога тома. 

14i Јован Ристић је дошао на место Илије Гарашанина за министра 
спољних послова Кнежевине Србије 3. Х! 1867. 

148 Голос, недељни лист либералних и напредних погледа, излазио у 
Петрограду 1863-1884, у издању и редакцији А. А. Крајевског. 

149 Михољска скупштина је одржана крајем септембра и почетком ок
тобра 1867. године. 

150 Јован Суботић (1817-1886), војвођански књижевник и политичар, 
заступао десно крило у покрету Светозара Милетића; отпуштен из службе 
због посете изложби у Москви 1867. 

151 Да је Светозар Марковић аутор овог непотписаног чланка налазимо 
потврду и у његовом писму брату Јеврему од 16. II 1868. (стр. 223 ове књиге). 

1;,2 Под "југоми Светозар подразумева Балканско полуострво У вези с 

решењем Источног питања. 

153 Мисли се на тројни савез Француске, Пруске и Аустрије који је 
требало да се формира на основу једног меморандума поднетог Наполеону 
IП, а до којег није дошло. 

154 Сад ова, село у чешкој, где је Аустрија у рату са Пруском (1866) 
претрпела пораз. 

155 Фенијани су били чланови Републиканског братства, тајне ирске 
организације национално-револуционарне, основане 1858. с циљем ослобо
ђења испод енглеске власти и стварања независне ирске републике. 

156 Има у виду енглеску војну експедицију У Абисинији јануара-фебру
ара 1868. године. 

157 Мисли се на импликације у вези са грађанским ратом У САД 
(1861-1865). 

158 МеIпана, село близу Рима, где је Гарибалди претрпео пораз У борби 
с француским и папским трупама У свом другом походу на папски Рим 
1867. године; од тада је покрет за уједињење Италије потпуно прешао у руке 
крупне сардинске буржоазије и савојске династије. 

159 Алузија према басни Доситеја Обрадовића Лав и медвед (Сабрана 
дела, 1, "Просвета", Београд 1961, стр. 420). 

160 Мисли се на интервенције Француске, Енглеске и Аустрије код српске 
владе због ратних припрема против Турске и образовање Друге бугарске 
легије, о чему су писале стране (La Patria) и наше новине (Српске новине, 
бр. 4 од 9. 1 1868; Србија, бр. 3 од 10. 1 1868. и Видов-дан, бр. 7 од 10. 
1 1868). 
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161 Поглед по свету, наслов спољнополитичке рубрике у листу Видов

-дан. 
162 Светозар прави алузију на једну рубрику часописа Даница (излазила 

у Новом Саду 1860-1872; да би се одржала увела је илустровани додатак 
Париска мода). Часопис је уређивао Ђорђе Поповић-Даничар. 

163 Скраћенице за листове: Напредак, Световид и Видов-дан. 

164 Ауторство овог непотписаног чланка утврђено је на основу његове 
садржинске надовезаности на претходни (видети уводни део и даље). 

165 У вези с овим видети белешку бр. 160. Ову званичну исправку 
пруске владе београдска штампа није донела. 

166 Јосип Филиповић је био на Цетињу у другој половини децембра 
1867, с циљем да одврати кнеза Николу од "кобног" савеза са Србијом, 
и да утиче на њега да смањи, ако не да сасвим повуче своје захтеве које 
је био упутио Порти; У јавности је било објављено Дq је Филиповић однео 
помоћ аустријског двора изгладнелом народу. 

167 Мисли се на кримски рат (1853-1856), који је отпочсо измеђУ 
Русије и Турске. Међутим, по ступању у рат Енглеске, Француске н Сарди
није на страну Турске, Русија је доживела пораз. 

168 Биржевъ е ведомости, Петроград 1861-1917. 

1О!Ј Evening Star = 'Гће Evening Star (Вечерња звезда), амерички гра
ђански лист, основан 1852. године у Вашингтону (вечерњс издање: 'Гће 
M01'ning Star). 

170 Славявские комитети в Росии в 1858-1876 годов. Москва 1860. 

171 Тачан назив овог комитета је: Тајни заверенички централни бу
гарски комитет или, краће, Тајни централни комитет; то је бугарска нацио
нално-револуционарна организација, основана ради дизања на устанак про
тив Турске и стварања независних балканских држава на конфедеративној 
ОСНОВИ; Комитет су основали мање познати бугарски политички емигранти 
под румунским утицајем. "Устројство", о коме говори Светозар, објавио је 
!!ист Комитета Народност крајем 1867. године. 

172 "На нову годину", мисли се на 1868 - извештај је писан о раду 
Српске општине у Петрограду за претходну, 1867. годину. 

173 Канић - ситан руски новац. 

174 Змај, сатирично-хумористички лист, који је покренуо и уређивао 
песник Јован Јовановић Змај; излазио је у Пешти и Бечу 1864-1871. го
дине. 

175 Светозар овде мисли на 1. тачку Устава, али је не наводи дословно. 
176 О овоме је Општина упутила посебан апел (стр. 181 ове књиге). 

177 Исто, тачка 1. Устава. 
178 О упознавању руске публике са српским народом не говори се у 

сачуваној верзији Устава, који смо овде донели. 

179 Српско ђачко друштво у Пешти, основано 1861. 

180 Реч је о II скупштини Уједињене омладине српске, која је одржана 
у Београду 1867. године; на I скупштини, 1866. годане, у Новом Саду 
нису учествовали представници Српске општине из Петрограда. О путовању 
Дучића, Грујића и Светозара Марковића видети у белсшкама 435 и 440. 

181 У верзији Устава који смо овде објавили не налази се звање "при
јатељи Општине", али постоји звање "почасног члана" (чл. 2. и 26). Могуће 
да је Светозар Марковић приликом састављања овог извештаја имао неку 
другу верзију У става. 

182 Ова два дописа увршћујемо под исти наслов, дат од самог аутора, 
и сматрамо их неоспорно Светозаревим. Ови дописи немају оне уједначе
ности коју имају његови остали чланци из тог времена, највероватније због 
брзине писања, која је била изазвана жељом да се из Петрограда, са лица 
места, Застави што пре одговори на полемику коју је у овом листу изазвао 
чланак Михаила Полит-Десанчића Русија и њсни немачки господари. Поле
мика у Застави почела је у бр. 12 од 11. 1I, а завршила се у бр. 23 од 21. 
III 1868. године. Овај ПРВИ допис послат је, како то на почетку текста 
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ВИДЈВIО, 3. марта, а објављен је тек у бр. 26 од 31. HI. Претпостављамо да 
се редакцији Заставе није свидео овакав приступ политичким партијама у 
Русији, те чланак није одмах објавила (вероватно је у том интервалу, од 
слања дописа па до објављивања, дошло и до размене писама између Све
тозара Марковића и уредника Заставе Светозара Милетића, после чега је 
уследио и други допис о истој ствари; ми смо га овде дали као II део истог 
чланка, што он у суштини И јесте). - У другом ДОПИСУ не одступа се знат
није од оног што је речено у првом, сем што се уместо нихилиста, за 
руске рсволуционаре ставља назив "Напредњачка прогресивна странка", што 

је вероватно резултат преписке са Заставом и утицаја другова у Петрограду. 
Како Др)ТЕ допис без датума објављен тек у бр. 32 од 21. IV, могуће 
је да није имала намеру ни њега да објави. Међутим, уз чланак 
Лазе Костића, у бр. 21 од 14. ПI, редакција Заставе дала је и напомену 
"да се с;} неким рсзонима ... не слаже", али га објављује, јер није "рада 
слободном претресу и слободној речи места да закрати", на шта се Светозар 
JliIо.гао lIозваПI, уколико је било оклевања у редакцији Заставе у вези с 
оБЈаВЉIIваЊС2УI овог чланка. - У првом ОД ових дописа у загради је стављено 
Руске партије, што смо ми извукли као наслов за оба дописа. 

li':J Ова ознака "О" је псеудоним који је уредништво Заставе ставило уз 
ове ДОIШСС. Тада су уредници Заставе стављали различите ознаке за непот

писане чшш:ке, а нарочито уз дописе за које из разноразних разлога нису 

хтели да објаве име аутора. Обично су то били словни знаци, затим крст, 
као код Светозаревог дописа од 22. XI (стр. 85 ове књиге), KI-'CT са оцилима, 
знак јеДI-IШ<ОСТИ и други. Слово "О" је највероватније узето од речи ОПIJl
тина ИЗ Петрограда. 

ПЮIСНУЛИ смо да је овај чланак настао као својеврсна реплика на 
полеl\ШКУ у Бези с чланком Михаила Полит-Десанчића, у којем је, поред 
осталог, ЗZЕ,:ључено да Словени, чекајући руску помоћ, "могли би постићи 
и не СЦ:\IO славу на земљи него и на Небу". Он је, кюке, пишући раније о 
Русији, прећутао оно што је "зло", јер пише: "нектедосмо кварити слику, 
коју Словени, а напосе Срби о Русији имају, - нектедосмо уништити иде
але". Али, како је увидео да одлучујућу реч у политици Русије имају "руски 
Немци и немачки Руси", и да жестоко нападају сшшенофиле (нападали су и 
његG1. уао учесника Свесловенске етнографске изложбе у Москви 1867), и да 
су чак основали и друштво у Петрограду, закључује: да се од Русије Словени 
немају ЧС:\IУ надати док њој имају утицај немачки племићи, насељени тамо 
јОllI ОД Петра Великог. је то и позив огорченог Полита на обрачун 
словенофrrла. и "велико-Руса" са I-IеIVЩИI\Ш". (Полит је споменуо 
и БаКУЊШIOIЮ иступање на конгресу за мир, у којем је изнета тврдња 

да је РУСЈфI потребно једно крвцвљење попут кримског рата да би се руски 
народ освестио. ПОЛЕТ поводом тога упозорава словенофиле у русији да 
такав развој, који наговештава Бакуњин, а који није немогућ, треба пре
дупредити акцијом, реформама). Светозар се на ово осврнуо тек две године 
касније у своы чланку Француска и Пруска (видети другу књигу овог издања). 
- Чланак Нолита условио је први допис Светозара Марковића. Међутим, као 
што је речено, он није одмах објављен, већ је објављен чланак песника Лазе 
Костића под насловом Ст. Петербург и Москва, прво у подлистку У бр. 21 
од 14. III, а затим на првој и другој страни броја 22 од '17. НI, У којем, као 
учесник на Свесловенску етнографску изложбу у Москву с М. П.-Десан-
чићем, да ублажи утисак који је изазвао чланак "московског са-
путника". Костић закључује да ће престолонаследник, који мрзи Немце 
и КОЈИ се васпитава у духу парламентарне i\юнархије, решити проблем у 
корист словенофила! Истовремено с изласком другог наставка Костићевог 
чланка, у пстом. 22. броју Заставе објављен је први део члан ка "Московске 
вједомости" на чланак дра Полита о Русији (други део изишао је у бр. 23 
од 21. HI 1868). У њему је изражено разумевање за огорченост М. П.-Десан
чића ("ТУЛСНИ утисак чини укор који долази са мили и пријатељски уста ... " 
пишу Московске вједомости); потврђује се да су Peterburgerzeitung и Вести 
писале непријатељски против словенофила и словенских гостију на етнограФ
ској изложби и да први лист делује по инструкцијама из Беча. Међутим, 
Московске вједомости сматрају да Полит претерује када пише о утицају 
немачког племства у Русији (тек након ових чланака објављени су дописи 
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Светозара Марковића, што наводи на претпоставку да је било проблема око 
њиховог објављивања). 

185 О нихилистима ("нигилистима", како то овде стоји) није било реч~ 
у поменутој полемици. Термин нихилист употребљаван је у ранијој РУСКО) 
и европској грађанској литератури као негативна ознака за руске напредне 
омладинце, чији је материјалистички и револуционарни став према освешта
ним принципима старог поретка приказиван као рушилачки став свеопштег 
одрицања и скептицизма (отуда је и код нас превођен као рушисвети). 
Насупрот осталим руским напредним писцима из шездесетих година прош
лог века, који су термин "нихилист" одбацивали, једино га је прихватио Д. 
Писарев у његовом позитивном смислу, поставши тиме идеолог нихилизма. 
Светозар, као што се види, управо прихвата такав приступ нихилистима (о 
Писареву и нихилистима Светозар пише и у чланку Литературни вечер). 

186 Алузија на кратко борављење М. П.-Десанчића у Русији У време 
одржавања Свесловенске етнографске изложбе у Москви 1867. године. 

187 Прво тврђење износила је западноевропска штампа, а друго, веома 

наглашено, Десанчић у поменутом чланку. 
188 Монголи су владали Русијом од 1240. до 1480. године. 
189 Светозар је ову реченицу унео вероватно под утиск.ом чланка Како 

су нас васпитавали, који је тада почео да ПИШе за лист СрБИЈУ. 
190 М. Полит-Десанчић је писао само о "руским Немцима" и "слове-

нофилима". 

191 Речи познатог и већ поменутог словенофила В. И. Ламанског. 

192 Светозар је о овом комитету писао више пута. 

193 Тј. М. Полит-Десанчића, који је био на Свесловенској етнографској 
изложби у Москви. 

194 Пошто О нихилистима, тј. руским револуционарима, није било спо
Ј\'Iена у штампаној полемици, ово је вероватно одговор (чланком) на неко 
писмо Светозару Марковићу. 

195 Према расположивим изворчма, Светозар није учествовао у мани
фестацијама за време Свесловенске изложбе ни у Москви ни у Петрограду. 

196 М. Полит-Десанчић је у поменутом чланку написао да, уколико 
Словени не нађу потпору у РусијИ, морају радити на организовању "Son
dегЬuпd"-а, тј. посебног савеза у који би ушли и Пољаци и У1ч"ајинци. 

197 Уредништво Заставе је на крају пренетог чланка из 1vl0СКОВСКИХ вје
ДОl\IOСТИ дало један текст у којем брани М. Полит-Десанчића. 

198 На крају предлога разних омладинских дружина усвојено је да се 
омладинска скупштина те, 1868. године одржи У Великом Бечкереку (Зре
њанину). 

199 Овај стих узет је из песме Ђуре ]акшића Падајте браtю ... , и у 
оригиналу гласи: "Ми несмо браћа, ми Срби несмо

Н

• 
200 Беседе су скупови омладине на којима се углавном забављало; пре 

забаве одржавани су рецитали, предавања и сл. Овај облик састајања омла
дине пренет је из Чешке још 1848-1849. године, али се у Србији и војводини 
у већој мери раширио тек 60-их година XIX века. Светозар Марковић је о 
овоме писао и у чланку: Литературни вечер (стр. 107 ове књиге). 

201 Овај чланак Светозар Марковић је писао по договору са члановима 
Општине, како се то може закључити из овог чланка; а он сам о томе говори 
и у писму брату ]еврему од 16. II 1868. године (стр. 223 ове књиге). 

202 Слично је писао и у поменутом писму брату ]еврему. 

203 Стихови узети из поменуте песме Ћ. ]акшића. 
204 Ово се односи, као и стихови ]акшићеве песме, на устанак у Хер

цеговини 1862. године. 
205 Алузија на илустроване прилоге које је доносио часопис Даница. 

206 Стихови из песме Филипа Вишњића Бој на Салату нису верно на
ведени, јер их је Светозар Марковић писао У Петрограду према сећању. 

207 Као што смо споменули у белешци 89, овај рукопис Светозара Мар
ковића пронађен је у материјалу са суђења И. И. Бочкарјова. 
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208 русизам = књижевно вече. 

209 Асоцијације, произвођачке задруге на кооперативној основи, осни
ване су у Русији 60-их година прошлог века под утицајем руских рево
луционара; у Западној Европи је овај покрет подржавала и 1 интернационала, 
како би се ситне занатлије и трговци одржали у конкуренцији са све јачом 
крупном индустријом; код нас је ове дружине оснивао Светозар и његове 
присталице 70-их год на XIX века, о чему ће бити више речи у IV тому 
овог издања; у неким земљама (Скандинавија) ове дружине су се очувале 
до данас. 

210 О њеном докторирању Србија је објавила вест, вероватно упућену 
од Светозара, у бр. 112 од 14. ХII 1867, а Светозар о њој пише и у чланку 
Је ли жена способна да буде равноправна с човеком? 

211 Овај чланак Светозар је написао да би допринео расправама које 
су тада вођене око питања реформе школа; у Историјском архиву у Панчеву 
делимично је сачуван Светозарев редиговани примерак овог чланка, који 
такође објављујемо. У писму брату ]еврему од 16. II 1868. Светозар говори 
и о овом чланку, па даје и резиме, који у ствари чини пренету мисао из 
чланка Српској омладини. 

212 То је село Ре ковац, где му је отац Радоје био срески начелник 1852 
-1854. године. 

213 Новчапа глоба коју је плаћао родитељ ако не шаље дете у школу 
(од немачке речи die Stгаfе - казна); Попечитељство просвете предложило 
је да се ова казна уведе 1849, али је Државни савет одбио, па је заведена 
тек 1857. године (родитељ је кажњаван глобом од 1-3 цванцика ако му дете 
неуредно посећује школу и то тек после опомене и укора; исто тако роди
тељ је кажњаван од 3-6 цванцика ако детету не набави уџбенике). 

214 Пошто је Светозарев отац Радоје умро 1854, породица се преселила 
у ]агодину, где је Светозар завршио III и IV разред основне школе. 

215 Емилио Цветић забележио је причање Светозаревог школског друга 
Паје Михаиловиhа о неким Светозаревим карактеристикама из школовања у 
основној школи: .,Светозар је био добар ђак и врло миран, али никако 
није могао лепо писати; његови карактери (тако су се тада звале ученичке 
писанке у основној школи) нису никад били лепо написани (то признаје 
и сам Светозар), али је доцније нешто мало поправио рукопис. ]едном при
ликом учитељ је прегледао карактере и сви смо редом излазили пред учи
тељев сто. Кад је :и Светозар изнео свој, учитељ се, видећи Светозарево 
шкрабање, раздере и нареди му да легне на под. Светозар је био слабачак 
и недовољно развијен. Преплашен од учитељеве вике легне потрбушке, као 
што је већ то био обичај. Учитељ онда узме Светозарев карактер и рашири 
му га по дебелом месу, па почне по њему ударати прутом. Уколико је више 
и јаче шибао, утолико се Светозар све више дерао и припијао уз под. -
Светозар је врскао у говру, р није могао никад чисто да изговори у млађим 
годинама. И због тога је био често грђеп и вређан од учитеља, а и исмеван 
од својих другова. Зато је био ћутљив, врло осетљив, па често и нераспо
ложен. Од дечјих игара у основној школи готово ни једну није знао, нити је 
играо у свом друштву" (Емилио Цветић, СПОАlеници Јагодине, 1, Јагодина 
1910, стр. 13-14). 

216 ПО свршетку основне школе у Јагодини, где тада није било гимна
зије, Светозар је прешао у Крагујевац, где је свршио 4 разреда тзв. полу
гимназије 1856-1860. године. 

217 Професори Светозареви у крагујевачкој полугимназији били су: I 
разред - Светозар Ћорђевић (свештена историја); Димитрије Теодоровић 
(српска граматика); Вуле Паштрмчевић, касније Паштрмац (рачун); Димитрије 
Протић, или Димитрије ТеОДОРОВИll, или Петар Кречаревиh (земљопис); 
Петар Кречаревић (немачко читање). II разред - Светозар Ћорђевић (свеш
тена историја); Димитрије Теодоровић (српска граматика); Павле Радовановић 
(словенска граматика, рачун); Димитрије Теодоровић или Павле Паштрмац 
(земљопис); Петар Кречаревић или Вуле Паштрмац (латинско читање, не
мачка граматика). III разред - Милоје БарјактареВИll (свештена историја, 
катихизис); Сима Живковић (српска граматика); Вуле Паштрмац (словенска 
граматика, земљопис, јестаственица); Павле Радовановић (рачун); Коста Ву-
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јић (латинска и немачка граматика). IV разред - .Милосав Анђелковиh (!<ати
хизис); Сима Живковић (реТОР·ИI<а, српска ИСТОРИЈа); Вул~ Паштрмац (Јеста
ствена историја); Павле Радовановиh (алгебра, геомеТРИЈа); ЈОСИф Веселић 
(латинска и немачка граматика). у сваком разреду учио се и краснопис. 
Директори гимназије били су: 1 разред - ДИМИТРИЈе Протић; II-IV разр~Д 
_ Павле Радовановић. Познатији ШКОЛСЮ1 другови Светозареви били су паЈа 
Михаиловић, Димитрије СТОјковић, касније уредник Јавности, Радомир Пут
ник, lzасније војвода (подаци узимани од <;керЛИhа, наведено дело, и Кален
дара са шематизмом). Паја Михаиловиh Је, поред осталог, казивао да "О 
великом распусту, Бо:жићу и Ускрсу, Светозар је увек са друговима из Јаго
дине ДОЛZlзио кући пешке преко Црног Врха. Није се гледало на време 
нити на тешкоhе у путу, увек се весело ишло и стизало. Тада му се унеко
лико изменила љегова природа; постао је живахнији, тражио друштво и радо 
се играо обичних ђачких игара ... " (Е. цветиh, исто, стр. 14). 

218 Наслов Маринковиhева уџбеника гласи: ]естаствена повесница _за 
младеж српску, Београд 1851, 1 издање, стр. 493; П издање, 1861, стр. 507; 
уз кљигу је изишао и посебан атлас са 12 табела и 231 сликом. 

210 Пошто је тада у целој Србији постојала СШVIO једна потпуна, сед
МОГОДИlпња гимназија, и то у Београду, Светозар се У њу уписао по завр
шеТI<У 4 разреда полугимназије у Крагујевцу, 1860. године; потпуну ГИ~'I
назију је завршио 1863. За време бомбардовања Београда, 1862, гимнаЗИЈа 
је била привремено премештена у Пожаревац (18. VПI-24. IX); многИ 
с:иромаШI-IИ ђаци су остали у Београду, па је, с обзиром на љегов онако 
/I\ивош!сан опис тих догађаја, међу њима вероватно био и Светозар. 

220 Овај Опис Београда налази се У једној од двеју сачуваних школских 
свеЗaI(а Светозаревих (видети почетак ове књиге). 

:Ш јеремија Обрадовић-Караџиh или Слеп:щ јеремија, торбар-књиго
продавац и издавач разних књижица и календара,. нарочито 50-их и ~о-их 
година XIX века; од краја 40-их година поч~о Је да пише. и ИЗД~Је и 
сопствене књижице у стиховима, углавном о ПОЈединим догађаЈима ~е.:>аним 
за историју у духу десетерачких народних песама; брат од стрица Је Вуку 
Караџићу. 

222 Роман Милована Видаковића, 1 издање изишло 1829, од тада више 
пута прешта!Vшаван. 

2~:5 Развалине тврдиње ДруденштајН, превод Јована јанковиhа, Сегедин 
1852. године. 

:!24 Овде Светозар мисли на школске уџбенике Ђорђа Малетића: Теорија 
поезије, Београд 1854, :и Реторика, I део, Београд 1855, II део, Београд 1856. 

225 Чича-Томина колиба (од Х. Бичер-Стоу) први пут је изишла у срп
ском преводу у Београду 1854. године. 

~2G Лицејку су издавали београдски студенти Велике школе (лицејци) 
1862-1864; изишло је три свеске овог аЛi\'Iaнаха. 

2~7 Професори у београдској гимназији били су: V разред - ЈОЈ;!ан 
Јовановић (историја цркве); Владимир Вујић словесност); Ђорђе Ћи-
рић (оп шта историја, земљопис); ЈеВТИIVIије (алгебра, гсомстрија); 
др Папакостопулос (грчки); (латински); Ан-
тоније (немачки); Шарл Арен - Никола Ста-
јевић (историја цркве); Владимир ; Ћирић (општа 
историја, земљопис); Јсвтимије Ђорi)евиl1 (NIaте;>'laтиха, ; др. панајот 
Папакостопулос (грчки); Димитрије БалаИТСК!1 ; Антон:ще Шулц 
(немачки); ЈОСИФ Поповић (француски); Јован Дерок (црта:ње). VП разред 
Димитрије Исаковиh (литургика); Владимир Вујић (историја српске књижев·· 
ности); Стојан Бошковиh (општа историја, земљопис); јеБтимије Ђорђевиh 
(матсыатика, физика); др Панајот Папакостопулос (грчки); Димитрије Ба
лаитски (латински); Антоније Шулц (немачки); ЈОСИФ Поповиh (француски); 
Јован Дерок (цртање). - Директор за све три године био је Ђорђе Малетић 
(1816-1888), књижевник. За детаље о овој гимназији видети: Гимназија кра
ља Алсксандра 1 у XIX веку од Петра Типе у Извештају о гимназији краља 
Александра 1 за 1899-1900, Београд 1900. и СПОl\1СНИЦУ о стогодишњици 

Прве iVlушке гимназије у Београду 1839-1939, Београд 1939. године. 
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~28 Наслов ове књиге гласи: Историја српске књижевности, Београд 
1867, 1 издање; Светозар је помиње под каснијим насловом. 

:!29 Ово преустројство, о коме говори Светозар, када је укинут грчки 
језик, извршено је 1863. посебним законом (Закон устројства гимназија). 

230 Јевтимије Ђорђевић, професор физике и математике у VI и VII 
разреду гимназије. 

231 Димитрије Нешић (1836-1903), професор математике на Великој 
школи, био и министар просвете. 

232 Као одличан ђак, Светозар је у 1 разреду добио "Похвални листи, 
у II разреду Сочиненiя Соломонова и Сиракова и у III Историју књижев
ности од Д. Петрановића (Скерлиh јован, цитирано дело, стр. 6). 

233 Светозар је по доласку у Београд становао једно време код јована 
Драгашевиhа, официра и песника, друга Светозаревог брата јеврема; Дра
гашевиh је био веома строгих моралних назора. 

234 у другој верзији овог члан ка (који следи иза овога), уместо ј. М. стоји: 
директор, тј. Ђорђе Малетиh. 

235 Подунавка је био недељни додатак Српских новина (1843-1848); Сед
!l1Ица, недељни додатак новосадског Српског дневника (1852-1858); Шума
динка, часопис који је излазио у Београду 1850, 1852, 1854-1857, под уред
НИШТВОl\I Љубе Ненадовића. 

236 Преводилац Константин Поповиh, комад је изишао у Новом Саду 
1838. године. 

237 Писац Стефан Стефановиh (1807-1828). Драму Смрт Уроша Петог 
први пут су приказали гимназијалци у Новом Саду 1825, а објављеыа је први 
пут у Будимпешти 1840. године. 

238 До периода о коме Светозар говори, од поменутих страних писаца 

у облику посебних издања било је објављено следеhе: од Е. Си-а Тајне па
риске, част прва, Земун 1855; од Шекспира Ромео и Јулија, Будим 1829; 
Венус и Адонис, Беч 1861; од Шилера Паразит, Нови Сад 1861; остале је 
Светозар вероватно читао на немачком, пошто се у то време већ служио 
ОВИl\l језиком. 

239 Овде је текст преправљен према напомени у Србији, бр. 57, где је 
дата исправка на грешке словослагача. 

2·10 Љубен Каравелов (1837-1879), осврнуо се три пута на савремену 
српску књи:жевност, подвргавши је оштрој критици, и то оба пута у осврту 
на новоизишле књиге: први пут, у листу Србија, под општи м насловом 

Историја народног образовања код Срба, од А. Васиљевића (бр. 51 и 52 за 
1867. и бр. 1 и 2 за 1868); затим само под горњим општим насловом, где 
пише о књигама Д. Матиhа Преглед историје васпитања и М. Ружића Наука 
о васпитаљу, као и М. Кујунџиhа Кратак преглед хармоније у свету (бр. 
3-6 и '13-16 за 1868) ; други пут, у Застави (бр. 36, 5. V 1868) У 
рубрици Кљижевне новости, где употребљава термин l1громопуцателнии, 
и у часопису Матица, где је, без посебног наслова, дао оцене књига М. 
Кујунџиhа Први јек, Ј. Илиhа Пастири, М. Т. јанковиhа Српски цар Стјепан 
и превод С. Поповића Ипдијске приповетке (из Махабхарате), Матица, HI, 
1868, стр. 302-305, 326-329, 349-353, 374-378, 397-400. Сем у Матици, он 
је о поезији нарочито писао у Србији, у бр. 52 за 1867. Већ смо споменули 
да је Светозар у Петрограду често наводио цитате према сећа:њу, због не
достатка литературе. 

241 Овај роман А. Диме - Гроф од Монте-Христа - први пут је изишао 
у српском преводу у Бечу 1855-1856. у 10 свезака; друго издање изишлО 

је у Београду 1864-1868. године. 
242 Мисли се на Летопис Матице српске, који је почео излазити 1825. 

године. 

243 Вила, омладински часопис, излазио у Београду 1865-1868, под уред
ништвоIVI Стојана Новаковића; од Февала су у овим часописима изишле две 
приповетке, једна у Даници за 1864 (Банкар од воска), друга у Вили за 1866 
(Пливачи); од Фејеа је изишла једна приповетка у Дани ци за 1864 (Лука 
Долчи) 
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244 Спор О Ј (јот) и ъ (дебело јер) био је у ствари спор о старом и 
новом (Вуковом) правопису. 

245 Мисли се на књижевни алманах Преодница, који су издали српски 

студенти у Пешти 1863. године. 
246 У својој монографији о Светозару Јован Скерлић наводи да је 

Светозар у VII разреду гимназије, 1863, "добио од професорског савета 
опомену због 30 неоправданих изостанака" (цитирано дело, стр. 16). 

247 Значи: замаскиран и јаван; у ствари, алузија на жене и вино. Сло

бодније преведено: ,.главом и брадом". 

248 Емилио Цветић забележио је, према сећању савременика, да се Све
тозар највише дружио с Љубомиром Белимарковићем, Пајом МихаиловићСl\I, 
Стеван ом Поповићем Белим, Бугарима Каравеловом и Сукнаровом. Све
тозар се био и разболео: "у последној години свога школовања, у почетку 
1866. г., зими, после јаког бурног весеља са својим друговима Светозар врло 
јако назебе, и оболе од тифуса. Неговао га је дању и ноћу Стева Бели, те 
су се кад је Светозар оздравио, и побратимили" (исто дело, стр. 16). 

249 Светозар је уписао технички смер на Великој школи у Београду 

1863, а завршио 1866. године. 
250 Према Шематизму, професори за одговарајуће предмете који су на

ведени у дипломи били су: I година - Коста Бранковић (етика); ЈОСИФ Панчић 
(зоологија, ботаника, геологија); Димитрије Нешић (елементарна математика, 
геометријско цртање); Шарл Арен (француски). II година - ЈОСИФ панчић 
(минералогија); Димитрије Нешић (виша математика); Михаило Петковић 
(нацртна геометрија); Коста јованов:ић (народна економија, финансије); Ми
хаило Рашковић (хемија); Коста Алковић (механика, физика); Михаило Пет
ковић (практична геометрија). Ректор за све три године био је Коста Бран
ковић, а од друге половине III године јосиф Панчић. 

251 Овај навод Светозар је узео из чланка Д. Писарева Наша универзи
тетская наука, 1863, али тако да је у њему задржан само општи смисао 
(Сочиненiя Д. И. Писарева, IП, С. Петербург 1894, 4-5). 

252 То су Остроумнаја домишљенија Бертолда ... , у преводу јоакима 
Вујића, Будим 1807, II издање изишло у Београду 1854. године. 

253 Да је и Светозар био један од тих који су ретко долазили на часове, 
а ипак били веома добри студенти, потврђује нам његов савременик Паја 
Михаиловић. Овде наводимо ону верзију његовог казивања коју је забележио 
Е. Цветић, а само писање Паје Михаиловића дајемо уз Испит из математике 
Светозара Марковића (стр. 428 ове књиге). Е. Цветић је забележио ово о 
Димитрију Нешићу на испиту: "Не познавајући га, јер га никад на самом 
часу није видео, Нешић се обрати Светозару и упита ко је и зашта је 
дошао на испит. Кад му Светозар одговори да је и сам техничар и да је 
дошао да полаже математику, Нешићу се учини то неверица, нарочито још 
кад и Светозар признаде да никад на час математике те године није дошао. 
Хтевши само да се нашали, Нешић изведе Светозара и почне му задавати 
нај теже задатке, мислећи тиме да му најбоље докаже како се само вредним 
долажењем на предавања ученик може надати успеху. Али је обратно 
било; као одличан математичар, Светозар је без икакве забуне и помоћи 
радио све што му је Нешић задавао. И професор се више није шалио, већ 
изненадио знањем; тек тада је видео како се може и погрешити у суду 
појединим ученицима." (Цитирано дело, стр. 16). 

254 Полемика о преустројству школа, коју помиње Светозар, вођена је 

у тадашњој штампи, нарочито у Србији, 1867. и 1868. године; она је изаз
вала акт министра просвете Д. Црнобарца од 25. V 1868, којим је позвао 
све професорске колегијуме широм земље да ставе своје примедбе на до
тадашње "устројство" гимназија како би се извршила њихова реформа; 
убиство кнеза Михаила, које се десило -4 дана касније, прекинуло је ову 
акцију 

255 У писму брату ]еврему, које смо већ споменули, од 16. II 1868 (стр. 
223 ове књиге), Светозар каже да је почео да пише овај чланак; Паја 
Михаиловић, школски друг Светозарев, у својим примедбама Додатку По
меника, од М. Ћ. Милићевића (Београд 1901), записао је уз Светозар еву 
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биографију да га је Светозар овласти о да понешто исправља и допуњава 
у чланку, који је изишао у листу Србија. Кад је Светозар већ био у Србији 
и кад је у Панчеву изишла његова прва књига, Неколико чланака, 1870, за 
другу књигу је хтео да припреми и овај чланак, што се делимично види из 

његове напомене уз прву књигу, где каже да ће предговор дати уз следећу 
књигу. Међутим, до тога није дошло, али је у оставини издавача, Браће 
јовановића, сачуван тај припремани рукопис чланка Како су нас васпитавали, 
истина, не у целини (сачувани су табаци 1, 2, 5, 7 и 8, а недостају 3, 4 и 6). 
Овде дајемо тај очувани рукопис како би се имао увид у извесне измене 
које Светозар уноси. 

256 Светозар мисли на објављивање овог чланка у листу Србија. 

257 Могуће је да је реч о штампарској грешци, али није искључено да 
је Светозар III разред почео учити у Рековцу, јер му је отац умро 11. IX 
1854, после чега се породица преселила у Јагодину. 

258 Светозар је овде, у загради, написао па прецртао следеће: "То се 
види по нашим варошанима који су учили само основне школе: све рачуне 

који се раде множењем и дел." 

2;;9 у Светозаревом рукопису је прецртан следећи текст: "Ја сам ступио 
у једну од наших полугимназија. Ову полугимназију - као и све остале 
по Србији наши заштитници класицизма казиваху 'класичном'. Ми: који 
смо учили у тим школама нисмо ни сањали како знаменито 'прилагателно' 
носи наша школа, а сада морам, што но кажу, да се крстим и левом и 

десном кад читамо оне филипике у заштиту класицизма т. ј. грчког И 
латинског језика код нас. Какву је и колику корист он допринео Европи 
у своје време то долази у историју, а чему су нас научиле наше 'класичне' 
гимназије, ја ћу верно насликати у следећим врстама." 

260 Светозар је на крају пасуса додао: "прод. у 46 бр.", а на почетку 
следећег листа у загради: "После бр. 47 наставак", што значи да је текст 
из претходног чланка остао неизмењен. 

"м После овога Светозар је написао: "Наставак у 51. бр.", а на сле
дећој страници: "Продужење из бр. 51-г." - што значи да је текст из 
претходног чланка остао неизмењен. 

262 Мисли се на устав из 1838, по којем су саветници бирани уз са
гласност Порте и нису мењани без њене сагласности. 

263 Едвард Лабуле (1811-1883), француски публициста и политичар, пи
сао и о нашој народној поезији (Немачка и словенске земље и Срби); ње
гову приповетку из српског живота Златно руно превео је С. Матавуљ. 

264 Тројица истакнутих свештених лица у 1 српском устанку: Поп 
Лука Лазаревић (1774-1852), постао војвода; Прота Матеја Ненадовић 
(1777-1854), војвода и дипломата, и Хаџи-Мелентије nавловић (1776-1833), 
који се посебно истакао у бојевима на Љубићу и Палежу; у време кнеза 
Милоша постао први Србин београдски архиепископ и митрополит (до та
да су на том положају били углавном Грци). 

265 Мисли се на сазив Велике народне скупштине, која се састала у 
Топчидеру јула 1868, после убиства кнеза Михаила. 

266 Светозар је овај чланак писао у Русији пре сазива Велике народне 
скупштине (одобрење за одлазак у Србију добио је још 23. V - сТ}.'. 337 ове 
књиге - и одавде надаље извршена је допуна чланка од стране редакције 
листа. О томе је Светозар писао у чланку Отворено ПИGiНО Г. Матићу сле
деће: "Прошле год. 31 маја ја сам био у Петрограду кад сам ПРВ!'I пут 
чуо да је кнез Михаило убијен. Чим сам чуо тај глас написао сам чланак 
Шта треба да радимо? који је доцније печатан у Србији, али у многоме 
измењен и, што је најглавније - доцкан, јер је чланак управо писан да се 
печата пре Велике топчидерске скупштине. Ја сам се у томе чланку ста
рао да покажем зашто је српски државни развитак у Кнежевини ишао 
преко врата и куда ће доспети Србија ако продужи тим путем. То је све 
печатано у Србији. Али што је било главно то је изостало. Ја сам у том 
чланку казао какве би установе, по мом мишљењу, ујамчиле развитак 
Србије; казао сам, даље, да Народна скупштина најпре изради и узакони 
све те установе и да унапред обвеже владу да ће владати по тим устано-
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вама, па тек онда да бира, па ма био изабран Н. ХристиП. Редакција 
Србије којој је чланак био послан и која није нашла за добро да га печата 
у то време, мо:же ово све посведочити." На овакав поступак редакције 
Србије Светозар се жалио и у преписци (стр. 240 ове књиге). 

267 Овај чланак Светозар је послао Владимиру Јовановићу, који се 
тада налазио као емигрант у Новом Саду, у писму од 12. VI 1868. године 
(стр. 157 ове књиге), с намером да га Јовановић објави у Застави, где је тада 
био сауредник Међутим, Владимир Ј овановић, осумњичен као саучесник ~ 
убиству кнеза Михаила, већ је био у пештанском затвору, тако да оваЈ 
чланак није објављен у Застави; други примерак рукописа истог чланка 

Светозар је послао Србији, али га ни она није објавила, јер је већ била 
реЖ:ИМСЮI оријентисана. 

268 Убијен у Кошутњаку, 29. V 1868. године. Општина из Петрограда 
је поводом тога послала листу Србија телеграм следеће. садржине: "Уред
ништву Србије. - ]ужно-словенска општи на, као члан УЈедињене омладине 
српске, с тугом приреди данас парастос покојном кнезу Михаилу. Међу 
многобројном публиком присуствовали су и К~Iез Горчаков. са персоналом 
министарства спољашњих послова. - 5. ЈУНИЈа, 1868. - Јужно-словенска 
општина у Петрограду." (Србија, бр. 46 од 8. VI 1868). 

,- 269 Миливоје П. Блазнавац (1824-1873), под кнезом Михаилом минис-
тар војни, после његовог убиства намесник 

270 Светозар у овом чланку за кнеза Михаила Обреновића употребљава 
скраћеницу К. М., а за црногорског кнеза Николу: К. Н. 

2i1 Мисли се на време од протеривања кнеза Михаила 1842 (Вучићева 
буна) до ступања на престо Карађорђевог сина, кнеза Александра Карађор
ђевића, и тада формирану уставобранитељску владу А. Петронијевића и Т. 
Вучића-Перишића (август-октобар 1842. године). 

272 Мисли се на уговор између Србије и Црне Горе из септембра 1866, 
први У систему савеза који је склопљен на Балкану ради ослобођења од 
Турске. Овај уговор чуван је дуго као тајна. Међутим, Светозар је сазнао 
за његову садржину вероватно од својих пријатеља са којима се, у овакО 
деликатним случајевима, дописивао шифрованим писмима. У поменутом 
писму В. Јовановићу, поред осталог, он пише: "Ја сам полазим сутра увече 
и ж:елнм да се састанем с вама на обали дунав ској . " Нужно је да ми дате 
препис тог уговора, па ћу ја гледати у Београду да га неко од депутата 
прочита у Скупштини." 

273 Јован Мариновић (1821-1893), истакнути дипломата, у кога је кнез 
Михаило имао поверења. 

274 Излазила у Прагу, на немачком језику; током 1868, уместо по
литике излазио лист Кореспонденција, такође на немачком језику (Свето
зар је и њега цитирао); оба листа су била органи Старочешке странке, на
клоњене Србији и њеној влади (видети и Заставу, бр. 1 од 1. 1 1869. године). 

275 Београдско огледало, од Јована Илића, објављено анонимно у Да
ници за 1861, представља низ књижевно уобличених слика из београдског 
живота; горњи навод Светозар је узео из прве приповетке, Јерко Стрмо
главац, где се излажу подсмеху ВОјвођани који су дошли у србију као 
"културтрегери"; то место код Илића гласи: "Кажи да си био по ,горњим 
местима' да си тамо ,почерпао просвешченије', и баш управо можеш ка
зати поименце и места где си био, нпр. у Шарошвару, у Кеж:марку, у Ша
рошпатку ... " (Даница, стр. 138). 

276 Док је раније био знатан прилив и утицај војвођанских Срба инте
лектуалаца у културно-политички живот Србије, од Светоандрејске скуП
штине 1858, кад је била велика повика на "немачкаре", то је бивало све 
мање и ређе. 

277 Кнез Михаило Обреновић. 

278 Управа фондова основана је у Београду 1862. ради давања кредита 
земљорадницима под повољнијим условима, чиме их је требало спасити од 
зеленаша, али се то показало неефикасним; повољне кредите користили су 
трговци и стављали их у промет опет под зеленашким условима. 

БЕЛЕШКЕ ПРИРЕЋИВА ЧА 

279 Владимир Јакшић (1824-1899). 

280 Ђорђе На1'ошевић (1821-1887). 
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281 Комисију су сачињавали: Милован Спасић, М. Ђ. Милићевић, Сава 
Сретеновић, Владимир Вујић, Стојан Бошковић и Стојан Новаковић; изве
штај ове комисије објављен је у Српским новинама, бр. 28 од 5. IП 1868, 
и посебно: Извештај министарству просвете и црквених дела, Београд 1868 
(у њему се помиње и Натошевићев извештај О стању основних београдских 
школа од 30. I 1868). 

282 Срећковић Пантелија (1834-1903), историчар, професор на великој 
школи; његови чланци у Србији су следећи: О "основним" школама, бр. 
21-27 од 13. IП до 3. TV - поводом извештаја поменутог у претходној 
белешци, и Средње школе у бр. 35-42 од 1. до 25. V. Живојин Жујовић 
(1838-1870), ПРВИ српски социјалиста, објавио је у Србији о школама следеће 
чланке: Сад ил' никад, бр. 16 0[( 24. II; Зар ни сац? бр. 25-28 од 27. IП 
дО 6. IV (поводом истог извештај а) ; Мисли о преустројству школа, бр. 54 од 
26. VI и Г. Милораду П. Шапчанину, бр. 69-72 од 3. до 10. VIII - објављен 
после члан ка Светозаревог. 

283 Вучићева буна, протеран кнез Михаило из Србије. 

284 Ово "писмо", објављено у Српским НОВИНaivlа, бр. 143 од 4. XI 1867, 
У ствари је кратак указ којим се Илија Гарашанин разрешава дужности 
прсдседника владе и министра иностраних послова, а на његово место по

стављају Никола Христић за председника владе и Јован Ристић за министра 
спољних послова; у указу није било никаквог образложења о отпуштању 
Илије Гарашанина. 

285 Матица, омладински часопис, излазио у Новом Саду 1866-1870; 
уређивао га Антоније Хаџић. 

286 Ови одбори Уједињене омладине српске растурали су углаВНОl\I њена 
издања, понајвише Младу Србадију (Нови Сад-Београд, 1870-1872), Српски 
омлаДИI-!СI,И календар (Београд-Нови Сад, 1868-1873), 01vIЛадинску зајед
ницу (Нови Сад, 1867-1869) и др. Светозар, по повратку у Србију 1870, и 
сам је био члан Београдског одбора и веома активно радио и на расту
раљу књига. 

28; Михољска скупштина, одржана крајем септембра и почетком окто
бра 1867. године. 

288 Белешке 288-302 изостављене (,у приликом ревизије као сувишне. 

303 У вези с овим, Томазовић Шлосер дао је изјаву у Србији, бр. 85: 
"Изјава. - У 80 броју "Србије" читах један допис из Јагодине у коме се 
жестоким начином доводи у сумњу моја солидно ст у погледу мога вла
дања и посла. - Ја држим да ћу сва та нападаља најдостојније и нај
снажније одбити ако просто кажем, да је лице које је писцу поменути 
допис диктирало самном у сукобе долазило које је ваљало судским путем 
расправљати и да је оно и дан данашњи непријатељски располож:ено према 
мени. Отуда дакле она необична жестокост и неисправност с којом се изно
се противу мене ствари које изненадише :и немило дирнуше свакога :УIога 
познаника и пријатеља. - Писцу дописа незамерам, јер сам уверен да је 
онако писао само зато, што је хрђаво обавештен у кругу у коме се кре
тао, а никако из зле воље. - У Крагујевцу, Светозар Томазовић шлосер". 

304 Овим чланком скоро се и завршила сарадња Светозар ева с листом 
Србија. Крајем те, 1868. године објављен је још један допис Општине, који 
вероватно саставља Светозар (стр. 181 ове књиге). После оног препr-ављаља 
чланка Шта треба да радимо? и необјављивања члан ка Наше свето право, 
Светозар се оријентише на сарадњу у Милетићевој Застави. Међутим, све 
до доношења устава 1869. и објављивања чланака Видовданској господи и 
Српске обмане, као да постоји нада и притајена :ж:еља Свстозарева да са
радља са Србијом и либералима може да се настави. На овакав закључак 
упућују дописи (без потписа) упућени листу Србија из Русије, у пролсће 
1869. и у лето исте године из Цириха (о овим последњим биће речи уз 
чланак Са конгреса лиге за мир 11 слободу у II тому овог издања). По 
избору тема и њиховом приступу које се шаљу Србији, као и по стилу, језику 
и резоновању, сматрамо да је и два последња прилога из Србије, које дајемо 
у овом тому, послао Светозар Марковић из Петрограда. То је било не-
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посредно пре његовог одласка из Русије за Швајцарску. Наслове ових при
лога, који су објављени У рубрици Различности (Предавање о саставу ваз
духа и Писмо царице Катарине II сину Павлу), ми смо дали, што је и 
наглашено заградама. 

305 Светозар је овај чланак послао А. Хаџићу уз писмо 24. IX 1868. 
да га објави У Матици; почео је да га пише за време распуста у СрБИји у 
лето 1868. године (писмо А. Хаџићу видети на стр. 229 ове књиге). 

306 Основно теоријско правило класичне драме: јединство места, је
динство времена и јединство радње. 

307 Овај израз употребио је Доброљубов у своме чланку Что такое 
обломовщина (1895), али у нешто друкчијем облику: "Обломов ће изазвати, 
без сумње, мноштво критика ... и естетско-апотекарских које ће строго про
веравати да ли је свуда тачно по естетском рецепту .. :' (видети Н. А. До
брољубов, Књижевно-критички чланци, Београд 1948, стр. 91). 

308 Овај цитат из ]акшићеве песме, ]. Андрејевић, главни естетички тео
ретичар из омладинског покрета 60-их година прошлог века, навео је у 
својој студији Одломци естетични, објављеној у Даници, IV, 1863, 601 (у 
више наставака); стихови које је он цитирао (и који су идентични са сти
ховима ]акшићеве песме првобитно штампане у Даници, III, 1862, 773) 
гласе: 

Свет осећа, васиона знаде 
Да је слаба, немоћна и мала, 
Пак да пружи упорну десницу 

Срушиће је помисао вечна, 
Нестаће је ... А поноћ је црна 
Хрпу гледат сињега пепела 

Што се љуља на крилима шум ни м 

По ништини вековечне таме 

Грдан спомен васионе целе. 

Као што се види, Светозар је песму наводио према сећању, немајући пред 
собом Даницу. 

309 Овај цитат узет је из Писаревљева чланка Разрушение эстетики (1865), 
али је дат у репродукованом облику (упоредити: Сочинения Д. И. Писа
рева, IV, С. Петербургъ, 1894, 511). 

310 Цитат је узет из дисертације Чернишевског: Эстетическия отно
шенiя искуства къ ГЋuствиеЛЋНОСТИ (1855), и то верно (упоредити: Полное 
собрание сачинениu Н. Г. Чернишевского, том Х, 2, Петроградъ 1918, 152; 
српско издање: Летопис Матице српске, св. 117 и 118 за 1874-1875, и у 
књизи Чернишевског: Естетички и књижевно-критички чланци, Београд 

1950, стр. 92-93). 
:Ш Песма Код тебе... објављена је у Даници, IV, 1863, 305. 
312 Ове стихове нисмо могли пронаћи у тадашњим песмама Милана 

Кујунџића Абердара објављиваним у Даници и Матици, главним изворима 
Светозаревим, као ни у збиркама Први јек и Други јек, 1868, 1870 (могуће 
да песма и није Абердарева, јер је Светозар писао доста по сећању, пошто 
у Петрограду није имао литературу). 

313 Песма Наша љубав објављена је у Вили, II, 1866, стр. 308. 
314 Вила, Il, 1866, стр. 38. 
315 Наведени чланци Љ. Каравелова, па и онај из Матице, на :који 

Светозар овде мисли, поменути су у белешци бр. 240. 
316 НОn на Дорnолу је од ]. (Јанићија), тј. Милана Кујунџића Аберда

ра, објављена у Даници за 1861; Минехата, Махараџа и Чедо вилино СУ од 
Лазе Костића, прва објављена у Даници за 1860. под потписом ,,-стр-и, 
друга у Даници за 1861, трећа у јавору за 1862; Сужањ је од Ђуре ]ак
шића, Даница за 1861. 

317 Игњатовићеве приповетке на које Светозар мисли јесу: Мензор и 
Џемила, једна женидба (одн. љуба Чекмеџиh) и Крв за род, објављене: 
прве две у Даници, 1860. и 1862, трећа у јавору за 1862, као и роман Чудан 
свет, објављен у Даници за 1868 (довршен на истом месту, 1869). 
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318 Овај роман, под насловом Тридесет година из живота Милана На
ранџипа, изишао је у две књиге у Новом Саду 1860. и 1863. године. 

319 Овај роман Владана Ћорђевића није изишао у целини, а несумњи
во није ни завршен. Од њега су објављена само два одломка први под 
насловом Газда Милип, други Славна комисија, оба у Даници за 1866; ови 
одломци прештампани су и у Ђорђевићевим СкупљеНVUvI приповеткама, књ. 
IП, Панчево 1876. 

320 Ћорђевићева драма Народ и великаши (у 5 чинова) изишла је у 
подлиску Србије за 1868 (први чин је објављен под насловом један бео
градски салон од године 1857. Неколико сцена, од М. И-ћа); Ђорђевић је 
имао намеру да ову драму, исправљену, изда као посебно издање и крајем 
новембра штампао је у неколико листова позив на претплату, али књига 
није изишла. 

321 Овде се мисли на Матицу српску; питање које помиње покренуто 
је на седници Књижевног одбора 5. ХП 1864; тада је расписана и награда 
за расправу о теми: Зашто наш народ од покрета 1848/49 морално, еко
НОМСli.И и нумерично у Аустрији пропада, који су то узроци због којих про
пада и која су прека и сигурна средства која пе га од тога пропадања 
сачувати? (Летопис Матице српске, 109, 1864, 269); на основу реферата 
Светозара Милетића и Стевана Павловића награђен је рад Ђорђа Нато
шевића: Зашто наш народ у Аустрији пропада (Летопис Матице српске, 110, 
1865, 305-306); овај рад објављен је прво у Летопису Матице српске, 110, 
1865, 77-129, а затим и посебно, Нови Сад 1866 (приказ А. Васиљевића у 
Матици, П, 1867, 15-17). 

322 Овде Светозар мисли на део извештај а који је министар унутраш
њих послова Никола Христић поднео Михољској скупштини (Протоколи 
редовне Народне скупштине држане о Михољудне 1867, Београд 1868, 31-
32; ту је штампан извештај Христићев за период 1864-1867, па и део 
који се односи на задруге). 

323 Наведени чланак Каравелова објављен је у Матици, III, 1868, 
стр. 377. 

324 Ове приповетке су од следећих писаца: Трубадурово срце од ]. 
Гараија (Вила, 1866), Београдске лепотице (Даница, 1860), Мач и муња. (Да
ница, 1865), Потомак канова (Даница, 1866) и Десет милијона долара (Ма
тица, 1868) су од Мавра ]окаија; од њега је и приповетка Гусарски краљ, 
објављена посебно, Нови Сад 1867, штампало је пештанско ђачко друштво 
"Преодница"; о приповеткама Лука Долчи и Плива чи видети белешку бр. 
243; писца Тореадора нисмо нашли, као ни где је и када изишла ова при
поветка. 

325 Од ових писаца у три омладинска часописа, која Светозар погла
вито има у виду, превођено је и објављено следеће: Робкиња поберешка 
(Даница, 1861), Очин грех (Даница, 1864) и Гвинеја хроме Терезије (Вила, 
1865) од Ч. Дикенса; је ли свему крај испод шест стопа земље (Вила, 1866), 
На белом хлебу (Даница, 1866) и Работници на мору (Даница, 1867) од В. 
Игоа; Вије, (Даница, 1863), Приповетка како се свадио Иван Ивановиn са 
Иваном Никифоровипем, (Даница, 1866), Портрет (Даница, 1867), изгубље
но писмо (Даница, 1867), Каруце (Даница, 1867) и Нос (Вила, 1867) од Н. 
Гогоља. 

326 Од свих непотписаних чланака из Општине овај је по стилу нај
ближи Светозаревом начину изражавања; о ауторству је било речи у првој 
белешци ове књиге). 

327 Да је овај чланак имао одјека у српској јавности, види се и из 
позивања на њега од Панте Поповића у чланку Српској омладини, који је 
лист Србија објавио на првој страни у бр. 10 од 23. 1 1869. године. 

328 Ову напомену дала је редакција листа Застава. Међутим, своје при
медбе није штампала, иако је то нагласила још једанпут на крају овог 
чланка. Светозар је у писму Паји Михаиловићу од 7. 1 1869 (стр. 239 ове 
књиге) у вези с овим чланком писао како је Застава изрекла "јасно своја 
начела и свој програм у раду", вероватно мислећи на ову забелешку, која 
је већ дата, или пак на програмску оријентацију листа у целини. Уместо 
Заставе одговорила је Србија чланцима: Ко је опозиција? (стр. 393 ове књиге). 
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Шта смо хтели и шта сад хоћемо (видети 3. књигу), оба пута индиректно. 
Застава (односно Светозар Милетиh) одговорила је тек годину дана касније 
на овај и остале Светозареве антилибералске чланке написом: Српска слобод
њачка странка (2. књига). О TONle Светозар говори у Питању уредништву 
Заставе (2. књига овог издања). 

329 Мисли се на војну помоh Наполеона IП папи у Риму против Га
рибалдија 1867. и интервенцију у Мексику против републиканаца (Бенита 
Хуареза) 1861-1867. године. 

330 Војводства Шлезвиг и Холштајн припадала су Данској и њих су 
Пруска и Аустрија у рату против Данске 1864. одузеле и поделиле; Кени
грец је друго име за Сад ову, где је Аустрија претрпела пораз у рату са 
ПРУСКОil1 1866. године. 

331 Критски устанак 1866-1869; Кандија, други назив за Крит. 

332 Водеће личности мађарске националне мисли из времена аустро
-угарске и угарско-хрватске нагодбе 1867-1868. 

333 Стварање "једног политичког народа", конкретно у Угарској у XIX 
веку, значило је покушај мађаризације немађарских народа давањем уста
вом загарантованих, индивидуалних политичких слобода уз одрицање од на
ционалних права. 

334 Делегација, по нагодби 1867, представљала је заједнички Аустро
-Угарски парламент, састављен од делегираних чланова бечког и пештанског 
парламента, који је одобравао буџет и др. за три заједничка министар
ства: војни, спољних послова и финансија. 

335 "Држава - то сам ја." 

336 Ова брошура изишла је у Новом Саду 1864; навод у оригиналу гла
си: "Да буде свакоме и свима добро." 

337 Светозар овим вероватно прави алузију на памфлетски одговор Ђу
ре Даничиhа: Србин Србенди, Београд 1864, мада се у ДаничиhеВОј брошури 
не налази реченица коју је Светозар навео, па је могућа његова форму
лација смисла Даничиhеве брошуре. 

338 Наслов овог чланка, објављеног у Застави, гласи: Регентство у срби
ји, "Кореспонденција" (прашка) и "Застава" (бр. 85 од 24. Х 1868); то је 
полемички одговор на чланак Српско регентство и бугарски устанак, објављен 

у Кореспонденцији, који је Застава донела уз свој чланак Регентства уСроији 
(бр. 80 од 6. Х 1868), написан као увод прашком чланку, у коме се углав
ном напада српска влада што "поступа према бугарском устанку као поли
цијски биро", иако је, по њој, био сазрео моменат за устанак балканских 
народа против Турске. 

339 "Рат црногорски' је рат турско-црногорски из 1862; бомбардовање 
Београда такође је из 1862. године. 

340 То је чланак Ј. Павловића Наше политичко владање, објављен у 
Застави, бр. 15 од 24. Х 1868. године. 

341 Ово је рат који су Сардинија и Француска водиле против Аустрије 
1859. године за ослобођење италијанских покрајина које су се налазиле поц 
аустријском влашhу; тај рат с Аустријом представља почетак уједињења 
Италије. 

342 Ницу и Савоју добио је Наполеон ПI за своје учествовање у рату 
против Аустрије 1859, али по ранијем споразуму с Кавуром. 

343 Аспромонте, планина на југу Италије, код које је, на основу На
полеонове претње, сардинска војска зауставила Гарибалдија приликом ње
говог првог похода на Рим 1862; Кустоца и Лиса (острво Вис), места код 
којих су пораж:ене италијанске војске ,и флота 1866. у рату Италије и 
Пруске с Аустријом. 

344 Опозицију су тада представљали либерали. 

345 У предлогу Јеврема Грујиhа и другова, 1858. године, стајало је и 
следеhе: "Само чиновници не могу бирати нити изабрани бити у окружју 
где власт извршују". Међутим, тада тај предлог закона није усвојен. На 
скупштини 1860 (без либерала) усвојена је слична одредба (чл. 187), а на 
скупштини 1861. је још додато да не могу бити бирани ни војници и "сви 
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који у ред чиновника долазе" (чл. 20, у вези с чл. 19); ове одредбе је 
касније преузео и закон из 1870, односно устав из 1869. године. 

346 Та окружна варош је несумњиво Јагодина, послс:ник је вероватно 
Милета Илиh, а Великогоспојинска скупштина одржана Је августа и сеп
тембра 1864. године. 

347 Под "крвавом револуцијом" Светозар мисли на револуцију 1848; 
крајем те године Наполеон је изабран за председника реl!убз:ике (друге); 
почетком децембра 1851. он је извршио државни удар, КОЈИ Је после три 
недеље плебисцитом одобрен; ово је санкционисао нови устав с почетка 
1852, који му даје сву власт; почетком децембра исте године Наполеон се 
прогласио царем (о овоме Светозар, по угледу на Марксов Осамнаести бри
мер Луја Бонапарте, пише У Српским обманама). 

348 То је чланак Живојина )Кујовиhа Две речи о узајаZ\ШО['vI одношају 
Срба и Бугара, објављен у бр. 34 од 27. IV 1868. године. 

349 Адрес султану је тзв. Мемоар султану који му је упутио Бугарски 
централни комитет фебруара 1867; У њему је тражена аут?номија за Бу
гарску, али на бази дуалистичког (турско-бугарског). УСТРОЈства царевине 
(посебна народна скупштина, правосуђе, народна ВОЈска, црква и админи

страција). 
350 Ова комисија сазвана је да приступи "испитивању недостатс:ка у 

основним законима земаљским" и изради пројеката нових закона, КОЈИ ће 
бити поднети Народној скупштини на претрес и потврду (из циркуларног 
писма Д. Матиhа изабраним члановима комисије, Застава, бр. 93 од 21. XI 
1868); то је тзв. Уставна КОZVIисија или Никољски одбор, чији је рад (почет 
на Никољдан 1868) Намесништво ограничило на расправљање о ПОТЈ?еб.И 
доношења новог устава и неким његовим основним принципима (таЈ Је 
устав прокламован 1869). 

351 Фердинанд Ает, комесар мађарске владе, био је у Новом Саду 
с циљем да испита деловање магистрата, тј. Светозара Милетића; имао је 
широка овлашhења у вези са "смиривањем" Милетиhеве Народне странке. 

35:! О ауторству овог чланка писао је Виктор Г. Карасјов: К вопросу О 
РУССКОl\1 КО[lшоненте в формиравании мировоззрения Светозара Марковича, 
Глас САНУ. CCLXXXV, Београд 1973, стр. 75-89. 

353 БеЧЮI конгрес, реакционарни мировни скуп владара победника над 
Наполеоном 1, 1814-1815, кројио је карту Европе по својим мерилима и 
није изишао у сусрет захтевима Срба, које је узалуд поку:павао д? HaMeT:Н~ 
конгресу на решавање прота Матеја Ненадовиh; аУТОНОМИЈа СрБИЈе, о КОЈОЈ 
овде говори Светозар, регулисана је тач. 8. Букурештанског мира 1812, Акер
манском конвенцијом 1826, Једренским миром 1829. и Миром уњкар-иске
лесијским 1833. године. 

354 Питање о саветницима регулисано је тач. 17 устава из 1838. 
године. 

355 Светозар овде, као и у чланку Партије у Србији, мисли на привре
мено укидање институције савета за време светоандрејске скупштине; ~ 
ствари, тек Закон о Државном савету, који је донет на ПреображеНСКОЈ 
скупштини 1861, укида одредбе о саветницима из устава од 1838; овим и 
још неким другим законским одредбама, које је донела иста скупштина, 
практично је обеснюкен устав из 1838, и турско мешање у унутрашље по

слове Србије. 
356 Први српски устанак 1804. године. 

357 Према истраж:иваљима, број становника у Србији после I српског 
устанка износио је преко 530.000, а после II устанка - око 470.000. 

358 Да земља у ослобођеној Србији припадне "ономе ко је обрађује", 
велика је заслуга и кнеза Милоша Обреновиhа, који. је то омогућио, на
равно из својих интереса (да не би имао конкуреНЦИЈе У еКОНОМСКОјУl сна
жењу појединаца); после хатишерифа, 1833. године, овај принцип припад
ности земље је спроведен де факто, а затим и правно регулисан Законом 
о повраhају земље, 1839. године. 

359 Систем успостављен у Европи после Бечког конгреса 1815. годю~е 
назван је по Метерниху, аустријском министру - Метернихов; срушен Је 



426 СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ: ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА, 1 

револуцијом 1848. године. Сломом револуције 1848-1849 годин А . 
се успоставља апсолутизам, назван, по министру Алекс~ндеру еБ у УСТРИБЈа~ 
ХОВ апсолутизам 1851-1860. аху 

300 Тј. У Србији. 

361 Овај закон укинут је новим З 
1860. године. аконом о Народној скупштини 30. VI 

362 Ч . 
ланак Је превео М. Игњатовић (А. Штумф). 

363 Н 
364 аслове писмима и .Документима дали су приређивачи ове књиге 

Светозар Марковић Је маћеху Марију ословљавао са "мајко". . 
.365 Владимир Јовановић, либерал из 1858 налазио се ,. 

~:~~ц~~~~~л~~е је издавао лист Слобода, пр~ко којега је ~а~~;~~а~~~~и~ 
366 А . 
'. ЛУЗИЈа на владајуће готоване, које је Владимир Јовановић напао 

у СВОЈОЈ брошури Србенда и готован. 

367 ~epOBaTHO се ради о Светозаревој грешци те уместо о" 
налу СТОЈИ - "од". '" у ориги-

368 Р . 
еч Је о другом Вукаловићевом устанку од 1861-1862 

369 Говори о ћ Г . . 
б ћ . пом~ И рчке устаницима на Криту (1866-1869) за осло-
Оl)ење од Турака и УЈедињење са Грчком. 

370 Као што је С . 
он поздравља и остiл~че:лО~но::ТФ:~и1~ј:а. ~iлк~аЈ.~ИјУа .зваОћ масјКОМ. Овде сестра Милица. Кица . . . н Јмлаl)а ветозарева 
велико З) је кристининЈему~а~~~а c~cTfaq крис~ин.а, зет (Светозар пише са 
гољуб је син Кристинин (умро млад).Р н ел ови , Јагодински трговац, а Дра-

371 Мисли на кнеза Михаила Обреновића. 
872 Светозар је у СрБИји провео Школски распуст 1867 године 
373 Р . . . 
3-4 е: Је о Допису из Петрограда од 8. 1 1868, објављеном у Србији 

стр. o~e ~~и~~)~ив објављен је под насловом Српској омладини (видети 1~З. 
375 
876 омашко:vт је написано "фразне" уместо "фразе". 

Чл.анак Је, међутим, објављен у СрБИЈ·И. 
377 Т 

аЈ део писма, упућен снаји Илки, недостаЈ· е. 
378 Ч 

ланак носи наслов Наше свето право ни'е та 
текст члан ка у овој књизи, стр. 157). ,Ј да објављен (видети 

379 Уговор између Србије и Црн Г .'. 
искористи против устоличења кнеза М~лано:е6б КОЈИ Јећ Светозар желео да 

380 ренови а на српски престо 
Нови наслов је Певање и мишљење. . 

381 Љубомир Каљевић био је уредник СрБИЈ'е 
а2 . . 

Ипак Је Марковић доцније написао чланак Нешто за пољско п и 
вред7sз гpaђeB~HY, објављен у Омладинском календару за 1871. годину. - р -

Иако Је новосадска Застава у бр· 7 
да су из затвора пуштени Владимир Јо ОЈУ о ћ од 1. IX 1868. донела вест 
су се тамо нашли због с мње ванови и Љубен Каравелов, који 
они су и даље тамновал у сда су умешани у убиство кнеза Михаила, 
З и, те ветозар пита· па шта б " 
атвореници су Пуштени тек јануара 1869. ." с И од те вести. 

384 Д . 
ИМИТРИЈе Матић постао је тада, 24. IX 1868, министар просвете 

у влади Ђорђа Ценића. 

385 Миша је кнез Михаило. 
386 То је Светозар ева молба ' 

којом тражи повећање државне п~и~~стар~тву Просвете од 27. VIII 1868, 
Петрограду. м и з ог скупоће и сурове климе у 

387. I1Треће одељење" представљало . . 
тичке кривце у Русији. Је спеЦ:ИЈалну полицију за поли-

388 Т . 
О Је чланак Велика Србија. 

ао Омашком је у оригиналу написано I1најдерад". 
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390 Мисли на чланак Велика Србија. 

391 Уставна комисија за израду устава који је обнародован 1869. године; 
познат као "намеснички" устав. 

392 Вероватно је реч о Светозаревим друговима: П. Михајловићу, В. 
Љотићу, В. Илићу, М. Ђурићу и другима, који су се приближили извесним 
либералским прваЦИј\1а. 

393 Драгиша Станојевић је у то време такође говорио о радикалној 
партији, која све из темеља руши. Овакав Светозарев став према Драгиши 
l~олази као последица њиховог принципијелног неслагања и полемике, која 
ће изићи на јавност после чланака у Панчевцу 1870. године. 

394 Реч је о већ поменутом критском устанку од 1866. године. 

395 Реч је о посети црногорског књаза Николе руском двору почетком 
1869. године. 

396 О преписци са Светозар ем оставио је Михајловић у својим Ме
моарима интересантне податке. "После убиства кнеза Мијајла", пише он, 
"многа важна ПИС!У1а из мога ђаковања и преписке са мојим друговма у 
земљи и на страни, предао сам на чување мојој снахи Милеви, бив. жени 
мога брата од стрица (сестри Др. Радмила Лазаревића) да их сачува. Али 
она их је из страха с,ва побацала у пећ да изгоре и тиме ми је много 
што шта упропастила. То је била читава историја покрета омладине после 
ступања на престо кнеза Мијајла, па све до његове смрти. Нарочито ми 
је жао писама Свет. Марковића. Од његових писама једва се нешто сачу
вало, те сам их предао Пери Тодоровићу, који их је штампао и то не сва 
писма. Употребио је само она, која су му се онда учинила као важнија 
од осталих. И ако ми је обећао да ће их сам преписати и ориђинале 
вратити, никад није то учинио, и тако су ми ова писма пропала" 
(АИИ, 5/XVI). Он наводи да се са Светозаром дописивао шифром: "Пам
тим", пише Михајловић, "да се шифра састојала само из једне речи, коју 
сам до скора памтио, па се разрешавала почетним словом једне обичне 
I<њиге. Ова реч шифре често ми дође на памет и ја ћу је записати чим 
је се први сетим. Ево је: ,Пасавакунтер'" (АИИ, 5/XVI). - и Скерлић на
води текстове писама за које се засад не зна да ли су сачувана. Тако он 
цитира део писма Љубомиру Белимарковићу од 11. V 1869, упућеног из 
Цириха (Јован Скерлић, Светозар Марковиti, 1919, стр. 30; исто тако и на 
стр. 36, 127. У издању од 1922. године). У предговору првог издања књиге 
Светозар Марковиti Скерлић наводи да је од Анке Анђелковић-Нинковић до
био 119 Светозаревих писама. У истом предговору он се захваљује и су
прузи пок Мише Димитријевића што му је ставила на располагаље пре
писку Светозара Марковића с омладинским одбором. А сама Анка Анђел
ковић-Нинковић, сећајући се Светозара и његовог рада, пише да је уступила 
"једној познатој личности" Светозар ева писма и да јој она никад нису 
враћена. - Све ово указује на чињеницу да ми данас располажемо само 
незнатним бројем писама из богате Светозареве преписке. 

397 "Рат црногорски" јесте турско-црногорски рат из 1862. године. 

398 То су биле крилатице кнеза Михаила. 

399 "Уставна комисија", односно Никољски одбор (почела да ради на 
Никољдан, 6. ХII 1868), урадила је пројект устава који је прокламован 1869. 
године. 

400 Намесништво је поставило неколико питања Уставној комисији у 
вези с израдом устава; на прво питање, које помиње Светозар: "Је ли пот
реба и време да се да земљи устав сходан данашњем стању народа", Јован 
Илић је одговорио - да су задаци спољне политике Србије важнији од 
задатака њене унутрашње политике и да се због уставне реформе не сме 
пренебрегнути ослобођење српског народа испод Турака. 

401 Тј" два дома: горњи И доњи. 

402 Говори О дејству свог чланка Велика Србија. 

403 "Дља назиданија" значи: "ради поуке". 

404 Писмо није потписана, па се може претпоставити да није сачувано 
у целини. 
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405 Ова Кондуит-листа и она из 1847. године пружају податке о рођењу 
Светозара Марковића. 

406 Има у виду новог члана породице, Светозара, који се родио 9. 
септембра 1846. године. 

407 Овај податак говори да је породица Радоја Марковића по хладном 
времену превалила тежак и напоран пут, што је довело до обољења његове 
деце. Како је Светозар био најмлађи (имао је свега две године и три месе
ца), то су последице пресељења биле вероватно најтеже по његово здравље. 

408 То је био старији син, Јеврем. 

409 Иако је указ о премештају Радоја Марковића за начелника среза 
левачког донет 17. XI 1851. године, он је на нову дужност у Рековац стигао 
тек 12. II 1852. Разлог лежи у одуговлачењу начелника среза левачког илије 
Николића да оде на ново место - за начелника среза сврљишког - што 
се сматрало за неку врсту казне, мада је он наводио здравствене разлоге. 

Окружни начелник Јоца Наумовић упутио је Радоја на ново место опреде
љења, Рековац, 11. II 1852, скренувши пажњу писару који је замењивао 
среског начелника да "г. Марковића, када тамо дошао буде, за свога ста
решину пристојно предусретите, примите и признате, који ће одма дужности 
срескога старешине одпочети радити". Радоје Марковић примио је дужност 
среско!' старешине у Рековцу 12. II 1852, О чему је окружни начелник Јоца 
Наумовић известио Министарство унутрашњих дела. 

410 Окруж:ни начелник известио је Милоша Поповић.а 13. I 1853. године 
да је упутио распис свим срезовима, али се за претплатника у целом округу 
пријавио и новац послао само Радоје Марковић, начелник среза левачког. 

411 Овај документ не објављујемо, као ни низ других из фонда НОЈ, 
мање битних за осветљавање лика Радоја Марковића. 

412 Опет је у питању Радојев син Јеврем. 

413 У Министарству унутрашњих дела урађен је извештај о с!Vтрти Ра
дојевој - кнезу и за Српске новине. Из копије тог извештаја види се да је 
погрешно унет дан Радојеве смрти - 10. IX 1854, уместо 11. IX 1854. го
дине. Зато и Српске новине беле:же да је Радоје умро 10. IX 1854. године. 

414 За оцене из претходних разреда, као и за оне из основне школе, нема 
података у архивској документацији, али су остали подаци које је дао 
Скерлић. Према њему, Светозар је показао следсћи успех у прва три раз
реда Крагујевачке полугимназије: 1 разред - свештена историја и српска 
граматика 5; рачун 4; немачко читање 3; земљопис 3; II разред - свештена 
историја, земљопис, рачун, словенска граматика, латински - читање, немач
ка граматика 5; српска граматика З; HI разред - свештена историја, српска 
граматика, земљопис, рачун, словенска граматика, немачка граматика, кати
хизис, латинска граматика и јестаствена историја 5 (Јован Скерлић, Светозар 
Марковип, Београд 1910, стр. 5, напомена 1). 

Ни из београдског периода Светозаревог школовања не постоје архив
ски документи, јер је архива Прве београдске гимназије, у којој је Светозар 
учио, уништена у току другог светског рата. Скерлић доноси оцене из TOI' 
периода Светозаревог школовања (Јован Скерлић, Светозар Марковип, Бео
град 1910, стр. 7, напомена 1). Оцене се могу утврдити и на основу радова 
Петра Типе (Гимназија краља Александра 1 у XIX веку) и Извештаја исте од 
1899-1900. и Миодрага Југовића (Споменица Прве li1ушке гимназије у Бео
граду, 1839-1939). Светозар еве оцене изгледале су овако: у V разреду го
дишња оцена - 4; испитна - З; годишњи резултати - 4; У VI разреду: 
историја цркве, физика, цртање - 5; поетика, немачки језик, француски 
језик, општа историја, земљопис, математика - 4; грчки и латински језик _ 
3; У VII разреду: историја српске књижевности, латински, немачки, фран
цуски језик, земљопис, општа историја, физика - 5; литурпrка, мате
матика - 4; грчки језик - З. 

415 Паја Михаиловић, школски друг Светозарев, бележ:и како је Светозар 
полагао математику: "На најте:ж:ем предмету - математике (најте:ж:и бар 
за већину ђака) који је предавао пок. Димитрије Нешић, одличан професор, 
није преко целе године долазио. Кад је било пред испит дан-два, он би 
узео од кога друга белешке из тога предмета, прочитао и то би му било 
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доста. Кад је дошао на испит математике, њега напослетку прозове пред

седавајући Алковић, проф. Велике школе. Кад је Светозар изишао да говори, 
Нешић се окрене Алковићу и рече: 'Ја овога господина нисам видео целе 
године и сад први пут, те му зато не могу дозволити да вади питање (онда 
смо на парчету хартије исписана и сложена на столу питања вадили, па шта 

ко извуче из гомиле тих питања, на то одговори), него ћу га питати што 
ми се свиди'. И онда му стане задавати најтеже ствари и држао га дуже 
испитујући но друге. Светозар је на све зн.ао да одгов?ри, да се Нешић 
био запрепастио од чуда, јер је одговарао наЈбоље од СВИЈУ. његових другова, 
иако није завиривао у школу. Кад је свршио све што му Је задавано, онда 
му Нешић рекао: 'Сад видим да сте имали право што нисте долазили у 

школу, па не морате ни долазити'." (АП, 5/ХVЧ. Као што се из Испитног 
листа види, Светозар је из математике добио наЈВИШУ oцe~y, а у Примедби 
забелешку: "Има здраво дара". Поред овога и Скерлић Је oCTaB!f0 сличну 
забелешку: "Његов [Светозарев] професор математике, ДИМИТРИЈе Нешић, 
који је неколиким гимназијама предавао, у својим старим. данима причао 
је да није имао ђака са више дара за математику но што Је био Светозар 
Марковић" (Јован Скерлић, Светозар Марковић, Београд 1910, стр. 11). 

416 О тој "приљеж:ности" Светозара маРКОВИћ~ на Великој ШКОЛИ дао 
је нешто друкчије податке његов школски друг ПаЈа Михаиловић: "Кад смо 
били на Великој ШКОЛИ", пише Паја, "он је учио технички факултет. Онда 
је у том факултету било њих 4-5. С њим је у истом факултету био и 
ВУI<ашин Петровић, који је после напустио таЈ факултет и прешао на 
правни. С њима је био и пок Љуба Мутавџић из Крушевца. Ја сам био у 
правном факултету. Седели смо заједно код неке ~Tape г-ђ~ Магде, у онОМ 
тесном сокачету између енгл. посланства и музеЈа. Ова Је госпођа била 
изпрека н годинама је држала ђаке на косту и од тога :ж:ивела. Многи су 
ђаци код ње живели. Ја СаЈ\1 код ње седео 5-6 година. Плаћао сам за све 
4 ДУI<ата ... Али да наставим о Светозару. Он никад није учио преко године, 
већ само читао на немачком разне романе. Кад год је имао времена (тада 
смо много банчили, скитали а највише се бавили политиком осуђујући он
дашњи режим кнеза Михаила и његовог пандура - министра Николу 
Христића. О овоме ћу доцније више). Памтим да је читао. на не~ачком 
Валтера Скота и немачке класичаре: Шилера, Гетеа и др. и Јако их Је хва
лио. Он не само што није учио, него ни у школу није долазио ... " (АИИ, 
5!XVI). 

417 Светозар је увршћен у списак "просиоца за ПИТОМЦе државне 1865", 
али није примљен (АС, МПс, VП, 1660/1865). 

418 Овде су унети и неки документи, попут овог, који нису везани за 

Марковићево школовање, али су хронолошки нашли место ту. 

419 Приказ представља штампано обавештење о условима студија на 
Високој саобраћајној школи у Петрограду и налази се уз овај ю~т у Архи~у 
Србије. - Иако је Светозар желео да настави студије у РУСИЈИ, било Је 
сугестија п покушаја утицања на његовог брата Јеврема да Светоза~а пошаље 
на један од западноевропских факултета. У том смислу деловао Је на Јев
рема Драгутин Драгиша Милутиновић који се налазио на студијама у Не
мачкој. Још 1863. године он показује интересовање за Светозара, I?TO c~ 
види из једног писма Јеврему: "Ха, збиља! Ту неки дан дошао Је ТВОЈ 
Светозар, па смо се упознали. Добро дете као добар дан, --:- али само 
да се не поквари у Лицеју, јер безобразлук и будалаштине лицеЈаца прела~е 
сваку меру ... " (МС, РО, 35.894). - У другом писму из Берлина он caB~TYJe 
Јеврему: "Светозару немој, молим те, да уливаш мисао у главу о блаГОДИЈању 
и Паризу, Ја сам већ о томе говорио да, ако буде жив и здрав, д~ НИГДИ 
на друго место у инжињерску школу не отиде него у Цирих (Шващарска) 
и то о свом трошку. Боље је, мој Јевреме, све што год Иi\'rа у маси да 
потроши, пак да се изобрази самостално - како би. могао у целом свету 
леба наћи, и то млого, млого, па још бели ле ба, синко мој ... " (МС, РО, 
35.895). - Нови покушај утицања Милутиновић чини 1865, па каже: "Ти 
Јевреме имаш једног брата Светозара, за кога си ми прича о у Берлину, да 
је врло отворено момче; даље си ми рекао, да твој Светозар има вољу за 
Технику, о чему сам се и сам уверио, кад сам 1863. год. у Београду бијо. -:
Мени пак моја мати пише, како је твој Светозар наумијо да иде у РУСИЈУ 
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у Политехнику, и то као питомац руске владе, која тражи по Србији 
питомце! Благо нама, кад смо такве среће!! - Ил се моја мати шалила, 
ил је озбиљно говорила, да Светозар иде у Русију, - то незнам. Али 1'0 
знам да ако се и твој Светозар у ту Русију заљубијо, да га врло сажаљевам. 
- Заиста не могу да поњам, како да се баш твој Светозар нађе да иде 
у Русију, и зашто? Кад ево болан овде у Карлсру' има 48 Руса, - а камо 
у Цириху, па и Минхену, па у Берлину, па у Белгији, па у Паризу? Још 
Руси иду сами на страну, а ми идемо у Русију да тобоже учимо Технику ... " 
(МС, РО, 35.896). У писму маiци. августа 1865, Милутиповић поручује 
Јеврему да ће послати Светозару програм за испите за технику у Карлсруеу, 
па додаје: "Ако дакле Јеврем оно разуме, што сам му преко Драгише писао, 
то се неће покајати, ако брата у Карлсру пошље. Ја сам му све потанко 
разложио, па он нека гледа шта ће. Само му велим да је данас овдашња 
Техника прва у целој Ђерманији ... " (МС, РО, 35.837). - Оставши рано без 
родитеља, Светозар је био принуђен да слуша сугестије са разних страна, 
али је ипак остао при својој одлуци да школовање настави у русији. 

420 Светозар је истог дана, уз нову молбу, приложио и сведочанство, али 
га министар није проследио ректору Велике школе, што се види IIЗ следећег 
документа. 

421 Светозар није предао сведочанство, јер је његов поверилац Ђура 
Елчић тражио од управе Велике школе да сведочанство задржи док Светозар 
не измири дуг од 72 гр. чар. (АС, ВШ, 1866, 120). Светозар ево сведочанство 
о завршеној Великој школи налази се сада у Лењинграду. 

422 Има у виду пруско-аустријски рат 1866. године. 
423 Телеграм је објављен у листу Србија, бр. 83, од 7. 9. 1868. г. 

424 Пошто је прибавио све одговоре, министар просвете обавестио је 
министра грађевина да је само питомац Данило Абразановић, из Беча, 
"обећао потрудити се да учи и стенографију ... " А два питомца у Русији, 
Светозар Марковић и Светозар Видаковић, разлажу како би им учење 
стенографске вештине одузело много времена ... (АС, МПс, 1, 102/1869). 

425 Ово је одговор ректора Панчића министру просвете који је тражио 
податке у вези са Светозаревим преласком у Швајцарску. Пада у очи да је 
у одговору речено да је Светозар рођен "из Јагодинске", мада је ректор 
Панчић потписао Светозарево сведочанство о завршеној Великој школи на 
коме стоји да је Светозар рођен у Зајечару. Очито, овај одговор послао је 
без пуног увида у документацију. 

426 О ауторству извештај а о раду Српске општине у Петрограду писали 
смо у белешкама 53, 55 и 61. Овде је неопходно да напоменемо да смо 
били и овај извештај прикључили уз Светозар еве чланке, као рад у којем 
је он неоспорно морао суделовати. Међутим, како је потписан од Дреча и 
Грујића, ипак смо га унели у "Прилоге". Да је Светозар Марковић морао 
учествовати у његовом састављању, нама изгледа сасвим извесно. Пре свега 
у Општини су разматрана и мање важна питања од извештаја О раду опш
тине, а за овај извештај Марковић је морао бити посебно заинтересован, 
јер га је он носио на омладинску скупштину у Београд. Уз то, он је један 
од најактивнијих чланова, а и становао је са председником Савом Грујићем, 
па је тако био не само у току збивања већ је могао :и да утиче на свеукупни 
рад Општине. 

427 Илијин дан је 2. августа, а скупштина је почела 6. августа. 

428 Ово _. "на недељу дана пред часне посте" - било је 6. фебруара 
(односно 18. фебруара по новом календару) 1866. године. 

429 Велики петак, 1866. године, био је 25. марта (односно 6. априла по 
новом календару). 

430 Светозар Марковић тада још није био у Русији. 

431 Реч је о атентату на цара Александра II, који је извршио студент 
Караказов. 

432 Немамо податке када је потврђен Устав Општине. Из претходног 
текста се види да је због атентата на цара, априла месеца, "Одбор нашао 
за паметније нехитати" са подношењем Устава на одобрење руским влас
тима. Пошто се тек у мају, највероватније крајем маја, приступило измени 
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Устава, сасвим је вероватно да се у време љегове коначне редакције ту 
нашао и Светозар Марковић (имамо у виду да су убрзо наступиле ферије; 
Марковић је стигао у Петроград крајем јула, а једина верзија сачуваног 
Устава је писана његовом руком). Паја Михаиловић у својим белешкама 
оставио је и податак да је Светозар Марковић "стекао велика познанства 
и дружио се са њиховим најнапреднијим људима. Чак је стекао познанства 
и поверење у вишим круговима. Тако је, знам, био почаствован поверењем 
ондашњег начелника (мислим да се звао Стремуков) 'азијатског департманта', 
који му је многе политичке ствари поверавао". Између осталог, пише Ми
хаиловић, поверио му је и садржај строго поверљивог разговора између 
цара и Јована Мариновића (Јеремија Митровић, Светозар Марковиh у за
белешкама Паје Михаиловиhа, Зборник Историјског музеја Србије, 11-12, 
Београд 1975, стр. 117). Највероватније да то познанство, из којег је про
истекло поверење са директором азијатског департмана, датира из времена 
одласка код њега због потврде Устава Општине. 

433 У Кијеву је основано посебно омладинско друштво Одјек, јануара 
1869. године (Застава, бр. 18, 1869. године). 

434 У Одеси је такође формирано посебно удружење под називом Сла
вено-српско братство (Србија, бр. 21 од 20. II 1869). 

435 Вероватно Димитрије Дучић, који је у лето 1866. године ишао у 
Херцеговину с посебним задатком добијеним од Општине, па је, како се 
то овде каже, "узгред" обавио и поменуте разговоре. На ово указују и 
подаци из писма Светозара Марковића брату Јеврему од 8. Х 1866. године. 

436 Мисли се на околности настале пруско-аустријским ратом и могућ
ношћу устанка у Турској и евентуалног уласка Србије у рат. О овоме има 
податак и у писму Светозара Марковића, поменутом у претходној белешци. 

437 Из овога се види колика је важност придавана извештајима о раду 
Општине. Извештаје је припремао и потписивао Одбор. Једини извештај 
који има само један потпис је онај о раду Општине у 1867. години; потписује 
га "деловођа Марковић". Извештај о раду Општине у 1868. години нема 
ни уобичајеног потписа - Одбор Општине. Када је овај извештај објављен, 
Светозар се већ налазио у Швајцарској (Застава, бр. 102 од 29. VIII 1869). 

438 Причине узроци. 

439 Казначеј - благајник. 

440 Ово је могао бити Сава Грујић. У извештају о раду Општине у 1867. 
години стоји да су у вези с одржавањем додира путовали Дучић, Грујић и 
Марковић. Пошто знамо да је Дучић путовао у лето 1866. године, а да је 
Светозар Марковић био на Омладинској скупштини у Београду 1867, за коју 
је и писан овај извештај, произилази да је ово путовање у марту 1867. 
могао обавити само председник Општине Грујић. 

441 Реч је о већ помињаној изјави Зоре, изишле у бр. 29 Заставе од 
29. IП 1867. године, и у бр. 13 Србије од 25. III исте године. 

442 Текст тог извештаја објавили смо испред овога, а изишао је, као 
што смо споменули, и у Застави и у Србији. 

443 Вероватно је реч о писмима упућиваним познатим личностима. 
Први допис из Петрограда о свесловенској етнографСКОј изложби, који смо 
запазили, објављен је у бр. 34 Заставе од 22. IV 1867. године и мислимо да 
га је писао неко од приспелих гостију. У том извештају се каже да је 
изложба одгођена до 4. маја, док и остали пошаљу "своје заступнике". У 
том допису се, поред осталог, извештава: "Србска општина у Петрограду не 
само да се трпи, него јој је остављена слобода за развитак сила њених. 
Према снази и средствима својим она и чини што јој је слободно, и сваки 
дан све боље стоји. Но колико јој је добро овде, опет она једва чека, да 
јој пушка из Србије даде гласа, да је земан кући својој враћати се", 

444 Представник Зоре био је Владан Ђорђевић, који је слао и извештаје 
Застави (бр. 45 и 56, 1867); ко је био делегиран од Општине, није познато. 

445 Њихов делегат био је Ј. Крстић. 

446 Дочек од стране Руса био је доиста топао и срдачан. О томе пише 
Владан Ђорђевић Застави, по доласку у Петроград: "Све живо се слеже око 
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нас, да нас једва провукоше општинари до екипажа, који нас одведоше 
до у гостионицу 'ВеНе Vue'." Кнез Горчаков, министар спољних послова, 
примио је 10. маја "Србе из Кнежевине": Милана Петронијевића, Ј. Шафа
рика, М. Милићевића, С. Тодоровића и В. Ђорђевића (Застава, бр. 45 од 
18. V 1867). 

4·17 У извештају В. Ђорђевића Застави говори се и о овом дочеку од 
Општине. Тај део извештај а дајемо у целини: 

"Ђ. У Бечу 8. јуна. Хитам да вам опишем и крај нашег бављења у 
Русији, јер до сад никако не стигох. Кад смо се вратили из Москве, миш
љасмо да ћемо само видети Кронштат, па да ће нас пустити кући, али 
Петербуржани нас не пустише без осам дана. Ево шта смо радили: Српска 
омладинска дружина у Петрограду, 'Општина', уреди, један дан, ванредни 

састанак, да се поздрави и упозна са свим Србима који су у слов. депута
цији дошли у Русију. Разуме се да су Срби с особитом љубављу одазвали 
се томе позиву, и тај састанак 'Општине' походише: др. Ј. Суботић, др. Л. 
Костић, професор Ст. Тодоровић, гроф И. Јанковић (последњи изданак из 
породице нашег славног витеза Јанковић Стојана), архимандрит ковачевић 
(такође из приморја), свештеник и песник П. Беговић, свешт. Кукић и медик. 
В. Ћорђевић. Састанак је отворио председник сталног одбора, брат Сава 
Грујић који нам у краткој беседи разложи одношај Срба према Русима, како 
га мора схватити 'Општина', па нам онда јави како је њихова дружина 
ступила у чврсту свезу с Уједињеном омладином српском. - За њим је гО
ВОРИО брат д. Ћурић, који нам је кратко нацртао како се та дружина осно
вала пре годину и нешто више, и како је поставила себи мету: да се стара, 
да сваки Србин, који ма каквим послом дође у Русију да неко време про
живи, или да се сасвим настани, остане Србин, да не пође на какву стран
пути цу у начелима и свакидашњем животу, и да ни један не заборави 
свој језик. Осим тога је цељ 'Општине', да добровољним прилозима оснује 
појачи фонд из ког ће Србима у Русији помагати у нужди, у болести, у 
свакој невољи. Из те беседе Ђурићеве сазнасмо још да сад 'Општина' има 
42 члана, од којих дванаест их живи у Петрограду, а остали у Москви, серг. 
Лаври, Кијеву. Међу тим члановима има браће из све четири државе у 
којима данас Срби живе, у тој је ДРУЖИНИ загрљен официр с ђаком, свеш-
теник с трговцем ил' механџијом речју то је доиста омладинска дружина 
на братству једнаком и слободи. После Ђурићсве речи видесмо и живи 
доказ од колике је користи рад 'Општине'. Један брат, родом из Хрватске, 
који је од раног детињства запао негде међу Немце, па сасвим заборавио 
свој матерњи језик, дошао је у Петроград пре 3-4 месеца, стао је као 
члан у 'Општину', и он нам је то вече тако красно српски говорио да смо 
га врло добро разумели. - Затим је Владан Ћорђевић казао 'Општини' 
братско поздравље од 'Зоре', која је њега послала као свога заступника у 
Москву. - На то председник Грујић саопшти скупу једно решење од пос
ледњег састанка у коме 'Општина' изјављује браћи М. Политу и В. Ђорђе
вићу своје подпуно саглашавање и одобреље онога, што су они јавно гово
рили у Русији, јер су сасвим били верни Уједињене О.i\'шадине српске. -
Ј· Крстиt1 каза поздрав 'Општини' од омладинског друштва 'Преодница', и 
показа како српска омладина уме достојно уважити труде 'Општине' јер зна 

с коликим јој се тешкоћама ваља борити према њеној цели у тако сродном 
народу као што је руски. - После њега говорио је др суботић, истина мало 
дидактички, али сасвим с очинском намером, савет: да се 'Општина' ваља 

вежбати у борби с живом рсчју, јер је ово BCI\: речи у коме :ЖИБИМО, да јој 
ваља образовати политичке карактере, да им ваља увек сматрати се као 
младе људе, који немају искуства, и да треба да им народ и одсад остане 
највећа светиља. - Цео му се скуп одазва громким ')Кивио!' - Ст. Тодоро
вић каза као председник 'Београдског певачког друштва' поздрав омладине 
из Београда својој браћи у Петрограду. Пошто се свршила седница не 
дадоше браћа да идемо, него лепо поставише софру, па онако по серпски 
изнеше киселе чорбе, пасуља с пастрмом, пите с месом итд. Славнијег бан
кета за нас Србе не беше у Русији о,n: тог општинскога. Од здравица поменућу 
само народу српском (Суботић), цару руском (поч. члан Теренчев), омладини 
српској (арх. Ковачевић)". - (Застава, бр. 36 од 14. VI 1867). Због извештаја 
слатих са све словенске изложбе у Русији, Владан Ђорђевић је изгубио сти
пендију српске владе (Застава, бр. 65 и 74 из 1867. године). 
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448 Следећа три текста у Прилозима, пронађени су у грађи са суђења 
Бочкарј ова. Како су важни за праћење рада Светозара Марковића у Русији 
и њих објављујемо. Сличности са Статутом Српске општи не у Петрограду 
су очите, посебно са Нацртом Статута Словенске беседе (видети напомене 
79, 83, 84 и текстове у вези са њима). 

440 Другим рукописом накнадно додато: "кроз 6 месеци". 
450 у рукопису је изостављен члан 21. 
451 Овај чланак, као и онај у трећем тому, Шта смо хтели и шта сада 

хоће2lIO, представља посредан одговор либерала на Марковићев чланак "Ве
лика Србија" (видети белешку 245). 

ш Мисли се на либерала; у србији тог времена није било политичких 
странака у њиховој каснијој организационој форми. 

·Ј53 Скупштина из 1867. године, када су либерали, на челу са протом 
Јованом Јовановићем, опозиционо иступили према режиму кнеза Михаила 
(предлози о слободи штампе, министар ској одговорности, пороти, праву чи

новюш:а да могу бити бирани за посланике, итд.). 

454 i\лузија на излазак из владе Јеврема Грујића због сукоба са Н. 
Христићем, крајем априла 1861. године. 

·135 Мисли се на догађаје после убиства кнеза Михаила и проглашење 
Милана Обреновића за кнеза Србије. 

456 Тобожње либералско оповргавање оптужбе да је Уједињена омладина 
српска саучесник убиства кнеза Михаила. 

-Ј57 О Марковићима у Доњој Сабанти доста је писано, па сматрамо да 
је интересантно дати и родослов који овде доносимо (више: Библиографија 
радова о Светозару Марковићу, 1875-1975, део I, Универзитетска библиотека 
"Светозар Марковић", Београд, 1976, посебно страна 109, део Н, 1976-1980, 
1981). Мајка Светозара Марковића, Стана, потиче из великог рода Живулов
ци из Источне Србије, из којег је и Лца Станојевић, као и истакнути пr-ва· 
ци Здравко и Марко, који су се истакли у бици на малајници. Здравка 
Марковића је за буљубашу поставио хајдук-Вељко, а у време кризних година 
1814-1815, у Црној Реци хајдукују и Здравко и Марко (више: Дошли су са 
јужних страна, у делу А Бароци-М. Марковић, На новим огњиштима, 
СУБНОР Србије, Дневник Нови Сад, 1969, стр. 7-16). Родослов смо добили 
од унука Светозареве сестре Христине, удате i\нljелковић, Бо:ж:идара и 
Бранке (удате Живковић). 
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Етвеш, 183, 184 
Евжен Сиј, 126, 127, 143, 417 
Евж:ен Д'Арно, 88, 92 
Евтић в. Ј ефтић Милан 

ж 

)Кивковић Бранка, 433 
)Кивковић Петар, 296 
)Кивковић Сима, 415, 416 
)Кујовић )Кивојин, 161, 231, 421, 

425 
)КУКОВСКИ, 234 

3 

Здравковић Добросав, 253 
Здравковић Јеремија, 252-254 
Зисић )Кивојин, 285 

и 

Иванишевнп Лука, 376 
Иванови:п Љубомир, 410 
Ивковић Алекса, 294 
Игњатијев, 87 
Игњатовић Ђорђе, 404, 405, 407 
Иг:њатовић ]аша, 177, 422 
Игњатовић 1\1., 408, 426 
Иго Виктор, XI, 180, 423 
Илић Влада, 179, 427 
Илип 'Ђорђе, 407 
Илић Јован, 75, 161, 242, 417, 420, 

427 
Илић 1\l[илета, 423, 425 
Илић Михаил, 285 
Иљо Војвода, 82 
Исаковић Димитрије, 416 

439 

Ј 
Јакшић Владимир, 161, 421 
Јакшић Ђура, 103, 171, 180, 414, 

422 
Јанковић А., 76, 78, 260, 270 
Јанковић И., 432 
Јанковић Јован, 416 
Јанковић Милован, 75, 78 
Јанковић М. Т., 417 
Јанковић Сава, 98 
Ј елчић Јован, 295 
Јеремија Слепац, 121, 139 
Ј ефт:ић (Ефтић) Милан, 285 
Јовановић Владимир, 229, 437 

к 

Кавур, 188, 424 
Калимати -- књаз, 394 
Каљевић Љубомир, XIV, 160, 410, 

426 
Камбиз, 121, 140 
Каравелов Љубен, XIV, 82, 106, 

143, 176, 179, 180, 229, 417, 418, 
422, 423, 426 

Карађорђе, 205 
Караказов, 430 
Карасјов Виктор Георгијевич, 317, 

408 
Караџић Вук, 74, 416, 418 
Катарина Il, 211, 212, 422 
Кесјаков, 98 
Кир, 121, 140 
Кировић, 98 
Клерић Јулије, 290, 292, 352 
Климчицки Александар, 357 
Кне:жевић Алекса, 289, 290, 292, 

293, 296, 307-309, 311, 314, 315, 
317, 318, 320-322, 324, 325, 327 
-330, 332, 334, 3З5, 348 

К:нићанин, 253 
Књагин Александар, 357 
Ковачевић (архимандрит), 432 
Козми:н Б. П., 407 
Комадипић Слободан, XVI 
Коперник (Никола), 13, 14, 403 
Коперфилд Давид, 127 
Косовац Јова, 165 
Костић, 229 
Костић Ђорђе, 287 



440 СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ: ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА, 1 

Костић Лаза. ХII, 174, 413, 422, 
432 

Костић Урош, 285 
Крајевски А. А., 411 
Краљевић, 229 
Кречаревић Петар, 415 
Крсмановић Јован, 285 
Крстић ]., 431, 432 
Кујунџић Милан Абердар, 174, 

175, 417, 422 
Кук Џемс, 15, 403 
Кукић (свешт.), 432 
Курције Руф, 123 

л 

Лабуле Едвард, 419 
Лавов Петар, XIV 
Лазаревић Лука, 154, 419 
Лазаревић др Радмило, 427 
Лазић Лазар, 294 
Ламански В. М., 88, 414 
Лаудон Г. Е., 3, 401 
Ла-Фонтен, 126, 143 
Лацковић Светозар, 294 
Лејард Михаило, 73 
Лесинг 126, 143 
Либкнехт (Карл), XIV 
Лудвиг, XVI, 211 
Луј XIV, 184 
Лукић Љубомир, 285 
Лукић Светозар, 291, 292 
Луковић Стефан, 285 

Љепава јово, 376 
Љотић Владан, 179, 426, 427 

1\I1авро-јоакије, 423 
М:агда, 429 
Магелан Фернандо, 15, 403 
l\lајсторовић Радослав, 287 
Nlалетић Ђорђе, 416, 417 
Мардаков, 322, 337, 346, 356, 361, 

364, .365 

Мариновић, 158 
Мариновић јован, 420, 431 
Маринковић В., 115, 138 
Маринковић Иван, 407 
Маринковић, 416 
Маркс, 425 
Марковићи, 433 
Марковић јеврем, XI, ХП, XIV, 

218, 221, 223, 226, 244, 404, 405, 
411, 414, 415, 417, 418, 428-431 

Марковић Љубомир, 217, 220 
Марковић Мијајло, 289 
l\1арковић Милица (Милка, в. 

Петковић) 

Марковић Михаил, 290 
l\1арковић Радоје, IX, 215, 251, 

253, 255-257, 259-262, 264-
270, 272-279, 281, 283, 297, 415, 
428 

Марковић Стана, IX, 433 
Марковић Христина (Кристина, 

Кица, в. Аранђеловић Христи
на) 

Маршић Илија, 290 
Маслеша Веселин, XV 
Матавуљ Сима, 419 
l'vIатејић Светозар, 285 
Матија Прота, 154 
Матијашић, 165 
Матић Љубисав, 294 
Матић Душан XVI 
Матић Димитрије, 78, 230, 247, 

353, 367, 382, 410, 417, 419, 425, 
426 

Мацини, 188 
1\IIашин Светозар, 296, 307, 308, 

310 
Медаковић Данило, 220, 408 
Метерних, 205, 425 
Мијаиловић Мијаило, 296 
Мијаиловић Павле, 291 
Мијатовић Ђака, ХII 

l\;Iил в. Миљ 

lv1илан Обреновић кнез, 3, 157, 
158, 239, 396, 433 

Милетић Светозар, 33, 
78, 139, 229, 405, 406, 410, 411, 
413, 421, 423-425 

Милинчевић Васа, 405 

РЕГИСТАР ЛИЧНИХ ИМЕНА 

Милићевић Ђ. 1\11., 355, 418, 421, 
432 

Миловук Милан, 408 
Милош Обреновић кнез, 72, 75, 

76, 77, 78, 148, 203, 205, 395, 
396, 401, 419, 425 

Милошевић l\1илош, 285 
Милошевић Радиса в, 290 
Милошевић Тома, 285 
Милошевић Трифун, 294 
Милутиновић Драгутин Драгиша, 

429-430 
Миљ џ. с., 234 
Миљковић Светозар, 294 
l\1итровић Ј еремија, 404, 431 
.Михаило Обреновић, кнез, 75, 76, 

78, 80, 82, 84, 157, 158, 161, 162, 
183, 186, 189, 190, 192, 194, 203, 
205, 207, 230, 236, 239, 240, 241, 
391, 396, 409, 410, 411, 418, 421, 
426, 427, 429, 433 

Михаиловић-Лазаревић Милева, 

427 
Михајловић Евстатије, 126, 143 
l\tlихајловић Коста, 294 
Михајловић Паја, 179, 217, 220, 

223-225, 230, 231, 234, 236, 238, 
239, 244-246, 295, 366, 404, 415, 
416, 418, 423, 427, 428, 429, 431 

Михајловић Стевча, 409 
IVIишковић Ђ., 402 
lYlладеновић Нићифор, 285 
Милтијад (Милцијад), 120 
Молеровић Димитрије, 285 
l\10леровић Светозар, 285 
l\10нте-христо, 143 
Мутавџић Љубомир, 296, 429 

Најдановић Лазар, 265 
Наполеон, 88, 183, 188, 189, 192, 

195, 244, 425 
Наполеон IП, 411, 424 
Натошевић Ђорђе, 161, 421, 423 
Наумовић јоца, 258, 259, 273, 282, 

428 
Недељковић Вељко, 285 
Недељковић Душан, XVI, 404, 

405, 408 

Недељковић Т., 229 
Нен А., 260 
Ненадовић А., 281 
Ненадовић Љуба, 417 
Ненадовић Матеја, 419, 425 
Непот Корнелије, 123 

441 

Нешић Димитрије, 290, 417, 418, 
428, 429 

Нешковић Миленко, 285 
Никевић Мијаило, 291 
Никола Петровић кнез, 81, 238, 

412, 420, 427 
Николајев, 367 
Николајевић Атанасије, 287 
Николајевић јовица, 267 
Николајевић Светозар, 289, 290 
Николајевић Тимотије, 294 
Николић Д. Ђ., 267 
Николић Илија, 270, 272, 273,428 
Николић Љубомир, 294 
I-Iиколић Светозар, 290 
Николић Петар, 294 
Новаковић Петар, 289 
Новаковић Стојан, 122, 417, 421 

о 

Обрадовић Доситеј, 411 
Обрадовић јеремија, 416 
Ољхини, 349 
Остоић Петар, 290 

Павле, син царице Катарине Н, 
211, 422 

Павловић Хаџи-Милентије, 419 
Павловић Стеван, 423 
Пазван ОГЛУ, 149 
Пантић Ђорђе, 291 
Панчић др јосиф (др јован), 290, 

292, 296, 297, 301, 308, 358, 418, 
430 

Папакостопулос Панајот, 416 
Паулсон, 349 
Пашић Никола, 296 
Паштрмац Вуле (Паштрмчевић) Ј 

415, 416 
Пајкић Васа, 217, 366 
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Пелагић Васа, ХII 
Пенденис Артур, 127 
Перишић Лука, 290 
Перишић Марија, Х, 215, 216, 426 
Перишић Вучић Тома, 420 
Перовић Радослав, XV 
Петковић lVlилица (Милка), 220, 

426 
Петковић Михаило, 293, 418 
Петар Велики, 99, 150, 152 
Петрановић, 287, 417 
Петровић Вукашин, 289, 429 
Петровић Ђорђе в. Карађорђе 
Перовић Радослав, XV 
Петровић Хранислав, 294 
Петронијевић А., 262, 264, 420 
Петро:нијевић Милан, 432 
Пипин, 234 
Пироћанац Милан, 410 
Писарев Димитрије Иванович, 

108, 109, 129, 145, 172, 414, 418, 
422 

Писарек Хенрих, 404, 405 
Полит-Десанчић Михаило, 101, 

102, 405, 412-414, 432 
Поповић Владимир, 294 
Поповић Ђорђе, 408, 412 
Поповић ЈОСИФ, 416 
Поповић Константин, 417 
Поповић Милош, 409, 428 
Поповић Милорад, 176 
Поповић 1\1ита, 174 
Поповић Панта, 423 
Поповић др Петар, XVI 
Поповић Петар, 285, 287 
Поповић Сава, 285 
Поповић Стеван, 289, 294, 417,418 
Порча од Анале, 401 
Прванов Никола, 289, 290 
Предић Димитрије, 267-269, 272 
Протић Димитрије, 415, 416 
Птоломеј Клаудије, 13, 14, 403 
Путник Коста, 291 
Путник Радомир, 285, 416 

р 

Раденковић, 78 
Радивојевић Јован, 291 

Радовановић Александар (UJaH-
дор), 229 

Радовановић Милан, 294 
Радовановић Павле, 415, 416 
Радојковић lVIилован, 291 
Радојчић Софроније, 285 
Радуловић Здравко, 433 
Радуловип Марко, 433 
Радуловићи, 433 
Рајковић Сава, 294 
Рајовић Цветко, 410 
Раковски Г., 408 
Рашић Коста, 217, 291, 295, 366 
Рашковић l\IIихаило, 290, 292, 296, 

418 
Ристић Димитрије, 294 
Ристић Јован, 80, 85, 230, 233, 236, 

242, 244, 245, 410, 411, 421 
Рубан Василиј, 357 
Ружић М., 417 
Pvco ()Кан )Как), 145, 211 

с 

Савић Илија, 289, 292 
Савић Теодор, 283 
Самарџић Јован, 37, 407 
Самарџић Сава, 285 
Сандов )Корл<, 126, 143 
Светозар, теча Светозара Марко-

вића, 215 
Симић Ђорђе, 291 
Симић Павле, 285 
Симић Сима, 366 
Скерлић Јован, 416, 417, 418, 427, 

428, 429 
Скот Валтер, 429 
Сираков, 417 
Собољевски Петрович Владимир, 

316, 322, 336, 337, 342, 356, 361, 
364 

Соломон, 417 
Спасић Милош, 421 
Спасојевић Милан, 339,-341, 344, 

345 
Сретеновић Сава, 421 
Срећковић Пантелија, 83, 161, 

230, 291, 297, 421 
Стајевић Никола, 416 

РЕГИСТАР ЛИЧНИХ ИМЕНА 

Стаменковић, 75 
Станић Сава, 294 
Станојевић Аца, 238, 433 
Станојсвић Драгиша, 427 
Стевановић Лазар, 407 
Стефановић Алекса, 285 
Стефановић Данило, 265 
Стефановић Стефан, 285, 417 
Стоиљковић Аранђел, 294 
Стојадиновиh Благоје, 294 
Стојановић Лазар, 291 
Стојковић др Андрија, XVI 
Стојковић Димитрије, 285, 416 
Стојковић С., 266 
Стојчевић l\1ихаил, 285 
Суботић Јован 86, 411, 432 
Сукнаров, 418 
Суслова, 107 
Сушић А., 291 

т 

Темистокло, 120 
Теодоровић Димитрије, 415 
Теренчев, 432 
Типа Петар, 416, 428 
Тихонов, 13, 14 
Тодоровић Пера, XV, 427 
Тодоровић Ст., 432 
Тајсић Владимир, 294 
Томазовић Светозар, 421 
Тотја Филип, 410 
Тотић Алекса, 294 
Туцаковић Тодор, 77, 409 

Ћ 

Ћирић Ђорђе, 416 
Ћирић Јеврем, 282 
Ћирић Матеја, 285 

ф 

Февељ Павле, 143, 127, 417 
Феје, 417 
Фељета Октав, 127, 143 

Филиповић Јосип, 91, 412 
Фишер Куно, 172 

х 

Хајдук-Вељко Петровић, 433 
Хајне Хенрих, 109 
Хаклендер, 126, 143 
Хаџи Антоније, 229, 421, 422 
Хаџи ]., 126, 143 
(Х)аџи Мелентије, 154 
Хегел, 121, 139, 172 
Хершел, 12 
Херцен, 409 
Хитов Панајот, 410 
Хорације, 124 
Христић Гер., 382 

443 

Христић Никола, 207, 239-241, 
281, 420, 421, 423, 429 

Христић Филип, 409, 410 
Хуарез Б~нито, 424 

ц 

Цветић Емилио, 415, 416, 418 
Цветковић М., 303 
Ценић Ђорђе, 426 
Црнобарац Д., 418 
Цукић Коста, 77, 83, 300, 302, 307, 

313, 314, 330, 332, 334 

ч 

Чарапић Васа, 3 
Чернишевски Николај Гаврило-

вич, 109, 172, 173, 234, 409, 422 
Чоловић Петар, 285 
Чолак-Антић Владимир, 291 
Чубриловић Васа, 401 

ш 

UJарош-Патак, 161 
Шандоровић Љубомир, 289 
UJапчанин П. l\1илорад, 174, 421 
UJафарик ]., 432 
UJевић М., 405, 406, 407 
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Шекспир Вилијем, 126, 143, 170, 
172, 417 

Шилер (Јохан Фридрих), 126, 143, 
417, 429 

ШИШКI1Н Г., 324, 367 

Шлосер Светозар, 165, 166 
Шокорац Аврам, 290, 292 
Шокорчевић Аврам, 285 
Штумпф В" 408 
Шулц Антоније, 416 

РЕГИСТАР ГЕОГРАФСКИХ ИМЕНА 

А 

Абисинrrја, 92, 411 
Авала, 3 
Авалски град, 401 
Азија, 321, 361-363 
Албанија, 70 
АлександријCl, 92 
Америка, 88, 153, 382 
Амстердам, XVI 
Аркадион, 92 
Аспромонте, 189 
Аустрија (Аустро-Угарска), 31, 32, 

70, 73, 74, 78, 79, 81, 84, 87, 149, 
154, 177, 183, 185, 188, 190, 196, 
203, 205, 405, 408, 411, 423, 424, 
426, ХП, 424 

Б 

Балкан, 70, 224, 397, 404, 405, 408, 
420 

Балканско полуострво, 74, 78, 97, 
193, 411 

Банат, 6 
Белгија, 430 
Београд, Х-ХII, XV, XVI, XXI, 

XXIII, 3-6, 8, 18, 31, 70-73, 
78, 80, 82-85, 88, 92, 93, 120, 
121, 126, 139, 143, 186, 187, H~O, 
215, 220, 224, 230, 231, 233, 259, 
260, 263, 264, 270, 279, 281, 292, 
293,296, 297, 299-304, 307-309, 
311, 314, 318, 321, 324, 325, 328, 
332, 334, 338-340, 345, 348, 355, 

359, 360, 367, 371, 381, 382, 395, 
401, 402, 404, 405, 408-412, 416 
-418, 420-425, 428-433 

Берлин, XVI, 429, 430 
Беч, XIV, XVI, 35, 82, 394, 405, 

406, 408, 412, 417, 430, 432 
Бсчкерек, 347 
Босна, 70, 193, 204, 224 
Босна и Херцеговина, ХII, 75, 82, 

190, 239 
Букарска, 70, 81, 92, 193, 230, 408, 

410, 425 
Будим, 417, 418 
Будимпешта, XVI, 417 
Буковичка Бања, XIII 
Букурешт, XVI 

в 

Ваљево, XIV 
Варшава, 218 
Вашингтон, 412 
Велики Бечкерек (3рењанин), 414 
Винер Нојштат, XVI 
Вишеград, 333 
Влашка, 93, 410, 411 
Војводина, ХII, 70, 381, 410, 414 
Врачар, 3 
Врњачка Бања, 405, 408 

г 

Галиција, 100, 101 
Германија (Ђерманија), 189, 246, 
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352, 353, 359, 406, 430 
Грчка, 79, 91, 123, 141, 220, 224, 

238, 410, 426 
Гургусовац, 266-269, 272, 273, 275 

д 

Далмација, 220 
Данска, 424 
Дебрецин, 183 
Доња Сабанта, IX, 259, 260, 433 
Дрина, 81 
Дунав, 3, 4 

Е 

Европа, IX, Х, 31, 75, 81, 85, 87, 
88, 91, 92, 99, 102, 109, 115, 120, 
122, 130, 140, 149, 152-155, 158, 
184, 185, 188, 415, 419, 425 

Египат, 92, 121, 140, 211, 212 
Енглеска, 72, 75, 78, 92, 153, 188, 

408, 411, 412 
Епир, 32, 80, 410 

ж 

)Кснева, XVI, 211, 392, 410 

3 

Загреб, XIV, XV 
Зајечар, IX, Х, 254, 256, 258, 259, 

268, 272, 279, 297, 346, 430 
Земун, 401, 417 

и 

Иванка, 411 
Италија, 74, 88, 188-190, 220, 405, 

411, 424 

Ј 

Јава, 15, 403 
јагодина (Светозарево), IX, Х, 
ХПI-ХVI, 112, 165, 215, 271, 

275, 280, 282, 358, 415, 416, 425, 
430 

Јадран, ХГУ; 

јадранско море, 185 
јерусалим, 131 

к 

Кандија (Крит), 92, 183, 220, 224, 
405, 410, 424, 426 
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А VANT -PROPOS 

Svetozar Markovic compte рагтј les регsоппаlitеs les plus јтрог
tan tes ае lЪistоiге recente ае la Serbie. Il est le РГОПlOtеuг аи mouve
l11ent socialiste, чиј а тагчие l..Ш tоuгпапt dans le developpel11ent 
icleologique, social, politique et culturel сlе 1а Serbie. Tout se ql1'il у 
avait ае retrograde desavouait son oeuvre et tout се qu'il у avait ае 
progгessif se reclamait plus ои l110ins ае lui. 

Livres, etudes et travaux suг Svetozar l\larkovic et son oeuvre 
constituent аеја uпе veritable bibliot}leque, Clui s'enrichit ае nouveaux 
ouvrages chaque јоиг. Outгe l'аttепtiоп des historieIlS, des philosophes, 
des econol11istes, des sociologues, des juristes, des politologues, des his
toriens ае la litterature, des scieIlces naturelles et des pedagogues, SOIl 
oeuvre retient сеНе aussi des chercheurs etrangers. Ses ouvrages sont 
traduits, ils sont l'objet ае nombreuses etucles, ае reunions scientifi
чuеs, ае theses ае doctorat aussi bien dans les pays а'Еигоре qu'ail
leurs. 

L'interet manifeste роиг l'oeuvre ае Svetozar Markovic illustre 
le Пliеuх le besoin d'ec1iter ses oeuvres completes. Cela est d'autant plus 
necessaire чие plusieuгs tentatives ont jusqu'ici echoue et Чllе сеНе 

апее est сеНе аll 141-еге al1niversaire ае sa naissance et аll 112-ете 
anlliversaire ае sa mort. 

СеНе edition сотргепа Pensemble ае ses textes. Son prillcipal 
objectif est ае presenter а l'opinion scientifiqlle et pllbliqlle l'oellvre 
creatrice ае Markovic disponible еп се rnoment SЕШS entrer dans son 
iIlterpretation. L'interpretation ае SOIl oellvre doit etre laissee а la 
1110110gTaphie qlli sera partie СОllstituапtе ае сеНе ec1ition, tandis Чllе 
cet ouvrage se limitera аих dоппееs З1.1г la vie et le travail cte Svetozar 
Markovic et Slll' l'edition el1e-meme. 

::: *' 

Svetozar Markovic est пе еп 1846 а Zajecar, le 9 septembre slli
vant l'ancien calandrieг ои le 21 sept. suivant le ПОllvеаu. Оп а long
temps СГll, а tort d'ailleurs, qu'il etait пе а Jagodina, ville qlli porte аll
joUrd'hlli son пот. Son реге, Radoje Maгkovic, est originaire аи village 
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Donja Sabanta, pres de Kragujevac dans la ferti1e Levac. Sa теге, 
Stana, est originaire du village de Rgоtirш, pres de Zajecar. Еllе est 
issue de la famille des Zdravkovic. Radoje etait commis аих ecritures 
avant de devenir prefet et а souvent Не mute avec toute sa famille. Ils 
ont vecu а Zajecar jusqu'en 1848, puis а Nisevac jusqu'en 1851, а Re
kovac, а I"evac, ville chef-lieu, jusqu'en 1853 et enfin а Jagodina, ои 
i1s possedaient ипе maison. La mere de Svetozar est decedee en 1852, 
puis deux ans plus tard c'etait аи tour de son реге de disparaitre. Apres 
la mort de la теге de Svetozar, son pere s'etait remarie avec Ш1.е veuve, 
Marie Perisic, qui а accorde ипе attention toute particuliere а ses 
enfants, dont Svetozar а lui-meme parIe dans ses ecrits. 

Svetozal~ entre еп premiere primaire а Rekovac еп 1852 et termine 
l'ecole primaire еп 1856 а Jagodina. 11 fait ensuite quatre ans de lycee 
а Kragujevac (1856-1860) et les trois dernieres arшее d'enseignement 
secondaire а Belgrade (1860-1863). 11 fait ensuite les trois annees de la 
.F'aculte technique de la Haute Ecole de Belgrade (1863-1866). А sa 
sortie de la Haute Ecole i1 poursuit des etudes d'ingenieur еп Russie, 
grace а ипе bourse. 11 est donc etudiant а l'Institut des ingenieul's des 
transports а Petrograd, entre 1866 et 1869. Son etat de sante, les pel'
secutions contre les revolutionnaires russes, avec lesquels i1 est Не, 
et le desir de connaitre а la source les derniers acquis de l'Europe 
occidentale, poussent Markovic а demander de poursuivre ses etudes 
еп Suisse. Le gouvernement de Serbie l'autorise а quitter la Russie pour 
Zurich ои il sejourne de 1869 а 1870. 

La Principaute de Serbie ne jouissait pas а cette epoque de son 
entiere independance, aussi les intellectuels contemporains de Markovic 
сопsасгаiепt-ils~ iпdерепdаmmепt de leur profession, uпе attention spe
ciale а la question de la liberation паtiопаlе et du progres social. Sve
tozar соттепсе donc а s'interesser а ces problemes alors qu'il est encore 
lyceen а Belgrade. А mesure que le tешрs passe, la question de la 
transformation de la societe le ргеоссире de plus еп plus. А Petrograd, 
il se lie а la jeunesse revolutionnaire et s'active аи sein d'une associa
tion de jeunes »Srpska (Jugoslovenska) opstina« (Соттипе serbe /jougo
slave/), dont il devient le secretaire (»delovoda«). 11 se signalera d'ai1-
leurs а l'opinion publique роиг la premiere fois en tant que тетЬге 
de cette association. Son sejour еп Suisse пе fait que le confirmer dans 
sa conviction qu'i1 est песеssаiге de se consacrer davantage епсоге аих 
questions du developpement social. Cette convict.ion l'eloigne progres
sivement de sa formation d'ingenieur. I1 est prive de sa bourse а lа 
suite de la publication de plusieurs de ses ecrits fort critiques а l'egard 
du regime absolutiste des Obrenovic, en Serbie, et еп particulier а 
l'egard de la premiere Constitution, adoptee еп 1869, еп toute autono
mie. Cette derniere critique etait intitulee Les duperies serbes. Cette 
date rпагquе une nouvelle etape dans la vie de Markovic. Il l'evoque 
le 3 fevrier 1870 en termes suivants: »П у а plus de six ans que j'ai 
соrпmепсе а etudier les sciences techniques ... J'envisageais а l'epoque 
de devenir uп ingenieur sans plus) de faire пюп travai1 роиг etre uti1e 
аи peuple et de пе pas т'оссирег du reste, dusse le monde tОU1Ћег а 
l'envers. Mais depuis, j'ai Ьеаисоир appris. Tout d'abord j'ai compris que 
le peuple serbe avait besoin de toutes autres conditions роиг se deve-
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lopper normalement ан ni veau technique et роиг qu'un homme de топ 
caractere puisse у vivre сотте ingenieur en paix avec sa сопsсi.епсе. 
L'edifice ои etouffe aujourd'hui lе peuple serbe n'est que trop lourd 
et trop etroit роиг moi, aussi ai-je entrepris de lutter contre lui«. 

La maturation de Markovic еп се sепs est аllее progressivement. 
L'on suppose que sa generation а ри acquerir а Belgrade les connais
запсез еlеrпепtаiгеs sur le dеvеlорреrпепt contemporain des sciences et 
de la philosophie et rencontrer les principales idees du socialisme scien
tifique. La Serbie etait alors de loil1. moins developpee que les pays 
d'Europe. La majorite de sa population vivait а la саrпраgпе (90,02 роиг 
cent - 1866) Ыеп qu'a l'epoque еllе ait deja соrшu des greves qui se 
sont soldees раг un succes. Ппе economie totalement sous-developpee 
et ипе culture delaissee etaient. а la base d'une corruption, tandis que 
le systeme bureaucratique du pouvoir etait Не а l'absolutisme de la 
dynastie des Obrenovic. L'intelligentsia, реи nombreuse alors, etait ega
lement attachee аи pouvoir. Cependant, il у avait parmi cette intelli
gentsia, surtout parmi ses membres qui ont ete formes а l'etranger, des 
pronlOteurs d'idees democratiques, qui etaient de се fait persecutes. 
La position de Svetozar Markovic etait donc d'autant plus diffici1e qu'i1 
luttait, еп tant que socialiste, поп seulement contre le regime absolu
tiste mais aussi contre l'exploitation. 

Markovic а puise а la source тете, а Petrograd, les idees des 
democrates revolutionnaires russes et de la jeunesse revolutionnaire 
russe lies а la Premiere internationale. 11 enrichit ses connaissances еп 
Suisse ои il entre еп contact direct avec lа democratie bourgeoise еп 
pleine expansion. Epousant les principales idees de la Premiere inter
nationale, et еп part.iculier celles de Магх, i1 prend directement рап 
а ses activites) tout d'abord аи sein de la Section mixte de Zurich, qui 
reunissait d'autres etudiants serbes, puis аи sein de la Sесtiоп russe 
de Geneve qui еп fait sоп rпеmЬге correspondant. А l'automne 1869, 
il соrnтепсе des etudes de philosophie а l'Universite de Zurich (l'Insti
tut des ingenieurs des transports пе faisait pas partie de l'Universite). 
11 suit les travaux du congres de la Ligue роиг la paix et la liberte et 
ecrit sur son deroulement. C'est а Zurich qu'il fait la connaissance du 
barde de la dernocratie еигорееппе, Victor Hugo. 11 lit Ьеаисоир, ecrit 
роиг des journaux serbes et russes, mais reste toujours tres attache 
аи mi1ieu de son огigiпе. 

La revolution serbe de 1804, lancee par le peuple, et la democratie 
particu1iere qui regne depuis toujours dans la >->zadr-uga<-<, famille сооре
rative paysanne, attirent son attention et il leur consacrera ses premiers 
travaux, analysant les memes phenomenes dans d'autres peuples. Il 
acquiert tres tбt la conviction que la democratie directe (autogestion) 
du peuple, fondee sur le droit de la personnalite, est precisement la 
forme de systeme social а laquel1e i1 faut aspirer. П consacrera toute 
sa vie а cet ideal. >->-Је пе sais pas се qu'eprouvent les autres (ecrivait-i1 
а son frere Јеvгеrп le 7 juin 1869), mais тој је ha'is la tyrannie inde
pendamment du fait qu'el1e nuit аи peuple, је la considere сотте 
топ pire ennemi рагсе que tout comportement tyrannique те blesse 
personnellement ... -<-< Realiste qu'il etait il savait (d'ailleurs il l'a ecrit 
avant) qu' >->-Н пе suffit pas de savoir que notre sitlIation est desespe-
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гапtе, шаis il fапt tout faire ропг 1а chal1geг..:< (lettгe а SOl1 fгere Jevrem 
dп 16 fevгier 1868, datee de Petгograd). 11 а ai11si sHbordo11ne toutes 
ses activites thеогiqпеs et ргаtiqпеs а 1а 1пttе ропг 1а 1ibeгte de lЪотте 
ct 1е droit de decisio11 directe ронг 1е репр1е. 

Prive de sa Ьопгsе et d011C de tOHS sпЬsidеs, Markovic se voit оЬ
lige de ql1itter 1а Suisse et de геgщ,?;пег 1а Seгbie, еп ete 1870. А SOl1 
retouг dans 1е рауз, il s'active ан sеiп. du Comite be1gгadois de 1а 
Ј еапеssе serbe H11ifiee, mais i1 se гend tгesvite compte чае l'organisa
tiol1 et SOl1 orga11e >rM1ada Srbadija« l1'Ol1t pas »П11е 1ig11e definie~<. 11 
з'оссаре aussi des qaestio11s orga11isation11elles des associatio11s d'aгti
sans et cle C011S0ml11atears. Il ecrit SL1гtонt dal1s )->Pa11cevac<-<. Il ve11ait 
dans 1а гeclaction de се јоиГl1а1 - гacontaiel1t ses cOl1terl1.porains - avec 
1es poches p1eil1es d'artic1es. Le pгemier геснеil de ses tгavaax est 
d'аillепгs pHblie а Pancevo. 11 s'agit de р1пsiеuгs aгtic1es de 1870 et de 
1а ргешiеге tгaclactio11 ан Manifeste dH parti сошmuпistе, de 1971. 
En 1871. i1 lance ~\ Be1gгade 1е journal »Rаdепik« (OHvrieг), 1е premier 
јОLlгпа1 socialiste des Ba1ka11s (1/13 avгi1 paraissait 1е l1итего il1auguгal 
et le 1/13 jLlil1 1е l1Llшего гegHlier). IЈе progгamme de се јОНГl1а1 est со п
siclere сотте 1е ргешiег programme socia1iste chez nOHS. La рагutiоп 
Јн jOllгna1 est salHee раг 1es oгganes de pгesse de 1а Pгemieгe iпtеГl1а
tiona1e сошше lепг »·pгemier etenclard de l'Est«, Сотте 1е јоигnа1 
а сопnи 1е JOHl' а l'epoqHe de 1а СошmНl1е de Paгis, l\!faгkovic 1ui 
consacre de 110шЬгеllХ artic1es et 1а soatiel1t iПСОl1ditiО11l1еllешеnt. Ses 
critiqHes а l'egard du gопvегп.ешепt et de l'Assemblee populaire susci
tel1t Шl "Ьоllе genera1 а l' Аssешblее, dапs 1а presse bOllгgeoise et paгmi 
les representants etrangers, qui intervie11ne11t aupres du gOHvernement, 
а "Ье1 poil1t, есгit Магkоviс, »qП'Оl1 сгоуаit qпе 1а гevolHtion est а Ве1-
grade et 11011 pas а Paris..:<. А 1а veille ан Nouve1 An 1872, il S'el1fHit en 
Autriche-Hong1'ie aya11t appris раг ин ami qH'il allait etгe апetе. 

Markovic s'iHstalle d'aborcl Э" N ovi Sad, ой il C0l1ti11ue ses acti
vites. 11 cOl1tinue d.'ecrire роиг SOl1 јоиГl1а1, que ses collaboratears edi
tel1'Q sous 1е шеmе titгe, ~,Rade11ik<~. Le јоигпа1 cesse tres vite de ра
гaitгe sous 1а pression da regime. Il tente de fOl1der Шl HouveaH јоиг-
11а1 avec Doko Mijatovic et d'autres соllаЬогаtепгs. Mais seu1 1е пнтего 
il1аugпга1 de »JedHakost~< (Egalite) vепа le jOHrS а Novi Sad. Il se con
sacre еgа1еше11t аllХ activites des associations artisana1es, ой il аопnе 
des соnfегепсеs et apporte son aide а 1а гedactio11 de 1eurs stаtпts. Il 
paгticipe des 1872 а l'organisation d'ul1e association c1al1destine, СО11С,ие 
а нне echelle, ~>pOHГ 1а 1ibегаtiОl1 serbe~~, et qui гeu11issait d'iш
poгtantes persol1na1ites de l'ерочне de Seгbie, de VOlvodil1e, de Bosnie
-Herzegovine et du M011tenegro (notamment 1е fгere de Svetozar, Jev
гет, Sava Gгпјiс, Svetozaг ])јШеtiс, Lazar KostiC, Jovan Pav1ovic). Les 
autorites austrohongroises ayant decoHveгt paгtiellement сеНе action 
ргеnепt des mesuгes paгticulieres. Vasa Pe1agic est expu1se et реи 
аргеs lui Svetozal' Мю'kоviС. S\/etozar se refllgie dans un ргешiег tешрs 
а Sгеmski Каг10'Јсј, ой il fгequente 1е poete Ј ovan ЈоvапоviС-Zmај. Mais 
tгеs vite il est chasse ае сеНе ville aussi. 

}\l[algre ces infoгtul1es, сеНе periocle »d'ernigгationo{< de Svetozaг Маг
kovic sera paгticu1ieremel1t fГllctueuse SHl' 1е p1an tгavail. C'est а сеНе 
epoque qu'i1 а рнЬНе 3011 imрог"саl1tе oeuvгe ,~La Sel'bie а l'Est«, et а 
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propose а Matica srpska son mап.usсгit »Nouveaux ргiп.сiреs de l'есо
no~ie politique~<. Еп. 1872, 1а section роиг 1а phi101ogie et 1а phi1osophie 
de l'Association savall.te зегЬе (aujourd'hui l'Academie serbe des sciences 
et des arts) pose sa сапdidэ.tuге, Il1.ais i1 ne sera pas е1и тетЬге роиг 
des raisol1.s politiques. Аи contraire, tous сеих qui sont t,rouves en pos
session de ses ouvrages sont victimes de repression. Il en est ainsi de 
l'есгivаiп Mi1o~lan Glisic, qui а travai1le avec Markovic dans 1е premier 
journa1 socialiste satyriclue »Vrago1an« (Espieg1e), Be1grade, 1871-1872. 

Ne suррогtап.t p1us 1а vie en exi1, 1VIarkoviC decide, аих risqu~s 
de регsесиtiоп.s, de rentrer en Serbie, аи ргiп.tеmрs 1873. Il es.t aus~~
t6t апеtе. mais tres vite 1Љеге, ауес l'аssuгап.се du POUVOII' чи 11 
гесluiгаit son activite геуоlutiоrшаiге а defa1.lt de P01.lVOil~ у renoncer 
entieremel1t. Сереп.dапt, aprcs une periode de repos chez 1ui а Jago
dina, p1.lis а Bukovicka banja (station tllегmа1е), Markovic reprend s~s 
travaux. 11 passe а Кгаguјеvас, qui offrait des соп.ditiОl1S de trava11 
ге1аtivеmепt fаvогаblеs. La ville offrait des possibilites d'edition et de 
fonder un nouveau јопгпа1. Les оuvгiегs de l'usiп.е d'armements, de 
nombrellx агtisап.s et e1eves соп.stituаiеп.t ине ЬОl1l1е base роиг ипе асtiоп. 
socia1e, tandis чие l' Assemblee рорu1аiге (qui у siegeait) etait propice 
а 1а l11Не et l'inflllence politiques. М:ю'kоviс 1апсе 1е 8/20 novembre 
1873 llпе nOllvelle revue , >·>Javnost« (Publicite). Son activite et S011 пои
veau jourl1al аttiгеп.t d'aatant p1us l'atteIltioH qu'il est СОШlа с1а public. 
Sоп. јОllгпа1 »Javl1ost"J сотте >"Radenik« alltrefois, СОIlп.аit le p~us .fогt 
tirage dans le pays. 11 пе publie pas dans ",Ј a-vnost« autan"c d artlc1es 
theoriques, сотте се1а avait ete le cas dans »Radenik«. Il соп.сепtге da~ 
vап.tаgе sоп. аttепtiоп. sur 1es questions pratiques de 1а vie du pel1ple et 
suг l'activit(~ des institutions sociales cIe l'epoque. 11 se fait аiпsi des раг
tisап.s dап.s toates 1es coucll.es socia1es, depuis 1es ouvriers е

1

с ю~tisап.s 
jasqu'al1x eleves et etudiап.ts еп раssап.t раг 1ез deputes et 1е сlегgе, се 
~1ui permet de раг1ег deja. d'uп. 1arge mouvemeIlt socia1iste сlе Svetozaг 
MarkoviC base SL1I' Шl l11Clгхismе adapte аах соп.ditiОl1S de 1а societe ser
Ье ае l'е~очие et qu.i а oeavre pendal1t LШ сегtаiп. temps а 1а rea1isation 
de ses idees. Сотl11е пп.е veritable орроsitiоп. n'existait pas ае се temps 
еп. Serbie, tous 1es орроsап.ts оп.t aclhel~e а се l110аvеmеп.t тете s'i1s r:e 
partageaient pas 1es idees de Svetozar. ]\I[ais c'est ргесisеmеl1t 1еиг рге
sel1ce аи sеiп аа mOLl'lement qai 1ai sera rata1 apres 1а moгt ае Sve
tоzаг. 

Le гe!7ime voit en 1е mОl1V'ё'mепt Hn veгitable dап.gег ронг 1ui-шеmе 
et tente p~.г toas 1es moyens ае 1е neutra1iser. Il va de soi чне le plL;s 
important etait d'empecher l'activite de Магkоviс 1ui-шеmе. Ul1 рге
tcxte est tres "IJite tГОНVЕ, et ппе pгocedure јпсliсiаiге est опvегtе сопtге 
Maгkovic ропг »сонtгютепtiопs d'imргimегiе«. Се sera 1е ргеш~ег. р.го
ces de се genre еп Serbie. 11 sHscite Hn е110гте il1teгet dal1s l'OPll11011 
рпbliqне et 1а presse сlн pays et d'impoгtal1tes repercHssiol1S а l'etral1ge~. 
Ceгtaines геvпеs de 1а Premieгe il1terHationa1e, dOl1t ~>V01ksstaat<~, SU1-
ve11t 1е pгoces et i11forl11eHt qпоtidiе11пеmе11t 1eaгs 1есtепгs. Lепгs сошр
tes rel1dus SOl1t гepris раг d'апtгеs јОUХl1апх. Maгkovic est СОl1dашпе а 
18 mois de prison, peil1e qHi seгa гашеl1ее г. 9 шоis е11 арре1. 11 puгge 
sa peil1e а 1а ргiSО11 de Pozaгevac. Les conditions ае cletention SOl1t dHгes 
et sa vie est en peril. Ропгtа11t, il не гeste pas 1es bгas cгoises еп. pгiS011 
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поп p1us. 11 ecrit ипе serie d'articles роиг ~>Glas javnosti-<-< (Voix de 
l'opinion), сотте s'appelait pendant ип сегtаiп temps son journal, puis 
роиг 1а ргетјеге revue socialiste, »Rad<-< (Truvail). Dans сеНе derniere 
revue il publie entre autres son important ecrit »Le SосiаliSПlе ои 1а 
question socia1e<-<. Еп prison toujours, il acheve et 1е premier et 1е se
cond livres de ses »Nouveaux principes de l'economie politique-<-< et СОПl
тепсе 1е troisieme. 

А sa sortie de prison, 1е 16/28 septernbre 1874, Markovic retourne 
а Kragujevac, ои il poursuit Бап activite. >~G1as javnosti-«, ravi аих со1-
laborateurs de Svetozar раг 1es liberaux, perd progressivement de sa 
popu1arite et s'eteint finalement. Markovic 1апсе ип autre јоигпа1, чиј 
porte ип пот symbolique а p1us d'un egard, »Oslobodenje-<-< (Liberation). 
Son premier питего рагаН le 1/13 janvier 1875. А 1а difference de ses 
precedents јоигпаих, qui avaient ип redacteur nomina1, Markovic signe 
ici сотте redacteur. Tres vite, cependant, des 1е dixieme питего, il 
est oblige d'infarmer ses 1ecteurs чие Sreta Ande1kovic 1е гетр1асега 
»pendant ип certain temps«. Son etat de sante s'est deteriore а tel point 
чи'П doit dernander l'aide d'un medecin. Et сотте 1es autorites avaient 
deja ргераге ип nouve1 acte d'accusation роиг »contraventions d'impri
merie«, Markovic decide de partir а l'etranger. Аи cours de се dernier 
voyage, ј1 sejourne ип certain temps а Vienne, ои se trouvent certains 
de ses collaborateurs et discip1es et ои il se soumet а des ana1yses 
medica1es. La route le conduit ensuite le long de l' Adriatique. La соп
viction preva1ait a10rs чuе 1е doux c1imat maritime guerissait 1а tuber
cu10se. Sa sante etait а telle point degradee чиЋ meurt а Triste, 1е 
26 fevrier/10 mars 1875. 

Bien чие sa ma1adie etait соппие de tous, sa rnort п'еп а pas 
moins surpris. Ses continuateurs а Vienne reclamaient ипе autopsie, 
convaincus чи'Н avait ete empoisonne а ]а prison de Pozarevac. Les 
autorites ont oppose ипе fin de non-recevoir а сеНе revendication. Elles 
ont, de surcroit, tente d'ernpecher 1е repatriement de son corps. Аи bout 
d'une series de peripeties son frere Ј еvгеш reussit а transferer sa de
pouille, et l'enterre а Jagodina. La mort de Svetozar Markovic est сот
теrnогее а travers tous 1е pays, tandis чuе ses funerailles se sont trans
formee еп ипе sorte de manifestation de protestation contre 1е regime. 
»La nouvelle s'est repandue racontait ип contemporain - 'Оп а га

rnепе Svetozar'. Је n'ai jarnais vu autant de monde чџ'а son enter
rement.«. А 1а геипјоп commemorative а Valjevo, est нее l'idee de со1-
1ecter des fonds роиг publier 1es oeuvres comp1etes de Svetozar Marko
vic. Ргаtiчuеrnепt toute 1а presse, independernrnent de son orientation 
politique, rapporte sa mort. Les јоигпаих de ses collaborateurs - »·Os-
10bodenje-« et >~Rad«, »Zastava-<-< de MiletiC, »EuducrlOst<-< de Ka1jevic, 
»Zname-« de Ljuben Karave10v, »Arbeiter Wochenblat-<-< de Peste et 
»Munkas Heti-Kronik«, >}·Vo1ksstaat« de Liebknecht annoncent еп рге
rnјеге page 1а grande perte causee аи pro1etariat раг 1а mort de Sve
tozar Markol.?ic. 

Markovic а 1апсе ип grand потЬге d'idees exerc;ant ainsi ипе 
influence Ьепеfiчuе sur ses contemporains et sur 1а posterite. Elles 
concernent LШ 1arge eventail de questions socia1es, de 1а 1iberation et 
1а tranformation de 1а societe а ипе serie de prob1emes scientifiques, 
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philosophiques et litteraires. Son devouement sans ega1, son assiduite 
et sa probite forc;aient l'admiration de ses contemporains voire de ses 
adversaires politiques. Il а vecu selon 1е principe чи'Н а defini аи debut 
de ses activites: »Ce1ui qui n'est pas pret а Бе sacrifier роиг chaque 
atome de ses convictions, пе peut pretendre аи пот de representant de 
1а pensee popu1aire«. 

* 
* * 

L'idee de publier les oeuvres comp1etes de Svetozar Markovic re
monte А p1us d'un siec1e. Аи 1endernain de sa rnort deja, ses соllаЬо
rateurs, arnis et сеих qui partageaient ses idees еп Serbie evoquent 
l'idee de риыiгr ses oeuvres comp1etes, се чиј serait, se10n еих, le 
тејНеиг hommage а Markovic. Un cornite est аussitбt сгее, чui se pгo~ 
pose d'editer douze livres. Le premier livre de cette edition est SO!['~l 
еп 1875. 11 s'agit des »Principes de l'economie nationale<-<, qui, аvюt 
ete rnis SOLlS presse ен 1874, iпdерепdаrпmепt du Comite, et avant 
1а rnort de Svetozar. СеНе еditiоп п'а jamais \Ти 1е јоиг еп ra:ison 
des еvепеmепts qui se sont produits а savoir 1е sou1evement еп Bosnie
-Herzegovine, 1es guerres sегЬо-tuгчuеs et еп particulier 1es manifesta
tions de »l'Etendard rouge<-< а Kragujevac. Toutefois, ипе partie impor
tante de 1а соггеsропdапсе de Svetozar est publiee dans »-Straza« еп 
1878-1879 раг Рега TodoroviC et ses collaborateurs, чиј se trouvent а10Г5 
еп ехН. А 1еиг retour еп Serbie, еп 1882, Todorovic et ses collaborateurs 
re1ancent l'idee d'editer 1es oeuvres comp1etes, et publient 1е premier 
de 25 а 30 cahiers prevus. А propos du dixieme anniversaire de 1а mort 
de Svetozar Markovic, еп 1885, »les amis du defunt«, de Novi Sad, 
»prennent, Бе10п 1eurs moyens, 1а re1eve<-< des camarades de Serbie, 
соrnте i1s disent, et publient 1е second livre de сеНе deuxieme tenta
tive. La aussi, 1es difficu1tes l'emportent et l'edition еп reste la. Еп 1888 
1es 1eves de 1а Haute Есо1е cornmencent 1а publication des oeuvres 
comp1etes de Svetozar Markovic. Еп 1893, huit livres sont deja pa:rus, 
reunissant а реи pres les principaux ecrits. 11 у а еи d'autres tentatIves 

еп 1911 et 1912 (trois livres de 1888 sопt reimprimes), puis entre les 
deux guerres erl 1921 et 1937. Le p1us 1аiп dans 1а realisatioIl de cette 
idee est аНе Veselin Mas1esa, а 1а veille de 1а Deuxieme guerre топ
dia1e mais ses manuscrits ont ete saisis. СеНе fois епсоге »les difficultes 
l'ont' emporte« sur l'editeur. Аи 1endemain de 1а Deuxieme guerre топ
dia1e, p1usieurs maisons ont edite Markovic notamment а Be1grade, Sara
jevo, Zagreb et Novi Sad. L'edition 1а p1us comp1ete est celle de »Ки1-
tura«, de 1960-1965, еп quatre livres (»Oeuvres reunies« I-IV). 

L' Academie serbe des sciences et des arts songe depuis longtemps 
а editer 1es oeuvres de cet important penseur. Des sa creation еп 1947, 
d'ailleurs, l'Institut historique de l'Academie serbe des sciences а јпс1и 
dans son programme l'edition des ~юеuvгеs comp1etes de Svetozar Маг
kovic«. Le projet etait dirige раг Raclos1av Perovic, mais il п'а раБ ete 
тепе а terrne. Perovic а prepare p1usieurs textes pour 1а publication, 
rnais 1е projet еп est reste 1а (ипе partie de ces manuscrits а ete rache-
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tee раг l' Acadernie serbe des sciences et elle а servi а 1а preparation 
de 1а presente edition). 

Les preparatifs а l'edition des oeuvres de Svetozar Markovic ont 
соппи ип tournant en 1969, 10rs de 1а ce1ebration du cinquantierne ап
niversaire clu Parti cornrnuniste (Ligue des cornrnunistes) de Yougos1a
vie. Le соrnНе рои1' 1а ce1ebl~ation de cet anniversai1'e avait рои1' Р1'е

siclent Josip Broz-Tito et parmi ses rnernbres cornptait ega1ernent l'аса
demicien Ve1ibo1' GligoriC, a101's p1'esident de l'Acadernie se1'be des scien
ces. Le comite а estime qu'il 1'evenait а l'Academie de ргерагег 1es 
oeuv1'es de MarkoviC. Le соир d'envolee cles travaux а ete donne aussi
tбt. Le 14 octobre 1969 etait сгее pres 1е Depa1'tement des sciences so
cia1es de l' Acadernie Ш1 Comite рои1' 1а ce1ebratioТl du centieme anniver
saire de 1а naissance de Svetozar lVfarkovic et quat1'e ans plus taгcl 

seu1ement, 1е 22 mai 1973, un Comite роиг 1а prepa1'ation des Oeuvres 
comp1etes cle Svetozar Ma1'kovic. Le Comite etait compose de: l'acade
micien Dusan N ede1jkovic, p1'esident, et des rnеЈпЬгеs: l'acadernicien 
Petar Popovic, represeТltant 1а SectioТl des scieТlces historiques, l'acade
micieТl Dusan Matic, гергеsепtапt 1а Section de 1а 1angue et litteratu1'e, 
Andrija Stojkovic, professeur de l'Unive1'site сlе Be1grade, Sergije Di
mitrije11ic, collaborateur de l'Institut cl'histoire,Pe1'o Damjanovic, col-
1abo1'ateu1' de l'Institut de l'histoire conternporaine et Jovan Dubovac, 
collaborateur de l'Institut д.е l'histoire du mouvement ouvrier de Serbie. 

Les premiers travaux д.и Cornite ont fэ.it ressortir аllssitбt 1а 
comp1exite д.е 1а preparation et de 1а publication des oeuvres comp1etes 
de Svetoza1' Markovic. Еп consequence, 1е comite а opte роиг ипе ар
proche methodique et multblisciplinaire inc1uant dans 1es ·travaux de 
recherches dans 1е pays et а l'etranger ип grand потЬге de collabo
rateurs yougos1aves et etrangers. Ils ont decouvert ainsi un certain 
поrnЬге de travaux чиј se publie ici рои!' 1а premiere fois. De vastes 
recherches ont ete effectuees а IJeipzig, Budapest, Moscou, Leningrade, 
Viеппе, Wiener-N eustadt, Amsterdam, Treves, P1'ague, Zu1'ich, Gel1eve, 
Paris, Lопdгеs, Berlin et Bucarest. D'i111po1'tantes liol1nees ont ри etre 
aussi reunies аи cours des symposiu111S. Се c0111ite еп а organise trois: 
Svetoza1' Markovic, sa vie et son oeuvre, 1975; Svetozar Ma1'kovic, 1а 

jeHnesse et 1е marxisme, 1976 et Svetozar lVlarkovic et l'Inte1'nationa1e 
д.е l\lfa1'x, 1983. P1us д.е 100 communicatiol1s ont ete p1'esentees а ces 
symposiHms et elles constitHent 1а base рои1' 1а pou1'suite des rec11e1'ches 
с;нг 1а ,/ie et l'оеlЛ.Т1'е сlе Syetoza1' :Ma1'koYic et lies premiers socia1istes 
serbes. Les 111e111bres et 1es co1aborateu1's dH C0111ite oIlt participe ega
lement а d'aHtres symposiums, c10nt il conYient de sjgna1er роиг 1ен1' 

importance се11...lј organise а l'occasion du centieme аппiуегsаiге de 1а 
tradHction du »Manifeste dH pa1'ti commHniste« (Be1grade-Pal1cevo), он 
ce1ui ma1'quant 1е centie111e annive1'saire д.е 1а parHtion de >>-Rаdепik-« 
(Be1grade), ainsi чие 1е сепtiе111е anniversaire de »l'Еtапdа1'd rOHge« de 
K1'agHjevac et enfin 1es >~Rencontres de Svetozar-<-< (Svetozarevo). Le p1us 
g1'and me1'ite рои1' се tTa\Tail i111po1'tant revient ан p1'esident dH Comite, 
l'acade111icien Dusan Nedeljkovic, чнј s'est Ьеаисонр dep1ace аи COHrS 
de ses 1'eche1'ches et а pa1'ticipe а de n0111b1'eHses 1'eHnions scientifiqHes. 

Les premieres ргеvisiопs etaient qu'i1 аН1'а Hne dOHzaine de 1ivres 
des oeHvres completes de Ma1'kovic, mais leHI' nоmЬ1'е п'а cesse de 
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С1'оНге ан fil сlез гесhегсhеs et а un moment donne l'on comptait rnеmе 
sul' vingt livгеs. Les p1'emiers livres etaient prets, il у а 6 ои 7 ans, 
mais lенг imргеssiоп а ete 1'etardee faHte de fonds. Entre temps, lе 
Comite а Sllbi cles changements de ses membres et c'est роuгqноi dans 
chaqHe Нуге de сеНе editien оп cite, le Comite чиј l' а redige. 

Les travaux de prepa1'ation сlе cette edition ont Не ma1'ques еп 
1983 раг 1.1п evenement iшрогtапt, 1а c1'eation pres 1а Co.n~eren.ce ~e 
l' Alliance socia1iste de 1а гернbliqне de Serbie d'un Comlte ЧНl dOlt 
aS~1.11'el' l'argent necessaire рОН1' 1а рнЫiсаtiоп. ?га:е а 1а . comp:~hen
sion et а l'aide mаtегiеllе apportee раг les огgаl1lsаtlОПS SOClo-ро11tщнеs 
et раг 1а commHnaute socia1e, cette edition а рн enf~?- comm~ncel~ а se 
1'ealiser. L'interet porte раг 1es editeurs Na1'oo.l1a knJlga, Маћса s1'pska 
et Jedinstvo п'а fait чн'ассе1егег 1es trayaHX d'edition. 

Entretemps, i1 а ete decide d'augrnenter 1е потЬ1'е de pages Је 
ce1'tains livres, се чиј а регп!is de dimin1.1er 1е поmЬге de livres et de 
1е га111епег а 17, c10nt 14 соmргеппепt 1es textes de МагkоУiс accompag
nes de materiaux necessai1'es et trois Оlltгеs differentes contributions. Le 
Comite а 1'епопсе а у incl1.1re les trad1.1ctions de MarkoviC (n'ayant рн 
1es aHthentifier) et 1а reimpression des јонгпаих ч1.1'il а rediges. Les 
јОН1'панх l1'опt pas Не гергis роиг des 1'aisons techniqHes: еп fait, еп 
raison de l'impossibi1ite de 1es integre1' dans сеНе edition et aHssi рагсе 
чие »Radenik-<-< et »Javnost-<-< ont ete deja 1'eimp1'imes. Il reste епсоге 

а publier se1.11ement »Osloboaenje«. 

СЕТТЕ EDITION EN 17 LIVRES COl\tlPREND: 

1 
PREMIERS TRA V AUX, CORRESPONDANCE, DOCUMENTS, 184?-
1869 (Enfance et etHdes cle Svetozar Ma1'kovic en Serbie et еп R1.1SSle); 

II 
TRAVAUX, CORRESPONDANCE, DOCU1\IfENTS, 1869-1870 (Pe1'iode 
zнгiсЬоisе de 1а ује et сlе l'activite de Svetozar Markovic); 

III 
MOUVElVIENT REALISTE DANS I..ЈА SCIENCE ЕТ LA VIE, 1869-1872 

(Versions serbe et аllетапЈе); 

IV, 'V, VI et VII 
TRA VAUX, CORRESPONDANCE, DOCU2.\IIENTS, 1870-1873 (Periode 
de 1а vie et de l'activite de Svetozar Markovic а Belgrade et Novi Sad); 

VIП 

T-сЛ SERBIE А L'EST, 1872; 

IX et Х 
LES PRINCIPES DE L'ECONOMIE NATIONALE OU LA SCIENCE SUR 
LE BIEN-ETRE NATIONAL (NOUVEAUX PRINCIPES DE L'ECONO
МГЕ РОLIТIQПЕ), livres 1 et 2, 1872-1875; 
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XI-XIV 
TRAV AUX, LETTRES, DOCUMENTS, 1873-1875 (Periode de la vie de 
Svetozar Markovic, а Kragujevac, notes biographiques et registres сош
plets); 
XV 
SVETOZAR MARKOVIC Уи PAR SES CONTEMPORAINS; 
ХVП 

BIBLIOGRAPHIE (ouvrages de Svetozar Markovic et ouvrages evoquant 
l'hошmе et son oeuvre). 

Un projet de rnonographie sur Svetozar Markovic est асtuеllеmепt 
а l'etude et pourгait сопstituег le 18-еше 1ivre de сеНе edition. 

La methodologie des preparatifs а сеНе edition est la suivante: 
1. Les textes originaux de Svetozar MarkoviC sont pub1ies dans l'ordre 
chronologique (les travaux pub1ies d'apres la date de leur premiere edi
tion, et les travaux inedits d'apres la date etablie de leur elaboration); 
2. L'ordre chronologique n'est pas respecte dans les cas ой la nature 
des materiaux ашеliогепt sensiblement la vue d'ensemble, sans роиг 
autant bouleverser поtаЫешепt l'ordre chronologique; 
3. Le style et le langage п'опt pas ete modifies sauf dans les cas de 
fautes d'impression flagrantes; 
4. Les travaux sont publies d'apr~s la ргешiеге edition (certains d'entre 
еих qui ont ete reedites du vivant de Markovic sont sigпаlеs ainsi que 
les шоdifiсаtiопs eventuelles qu'ils auraient subis, et si en outre le 
texte огigiпаl de l'auteur а ри etre decouvert, des remarques sont don
nees sur d'eventuelles differences dans les deux versions); 
5. Les travaux publies еп langues etrangeres sопt donnes dапs leur 
version originale et dans la traduction еп serbo-croate; 
6. Les notices sur l'auteur accornpagnent uпiquеmепt les textes de 
Markovic qui sont pub1ies ici роиг la premiere fois (les noms des col
laborateurs qui les ont identifies sont egalement шепtiоппеs, tandis 
que la bibliographie cite tous les noms des collaborateurs qui ont tra
vaille а l'аuthепtifiсаtiоп des textes de Markovic); 
7. Les textes de Markovic sont accompagnes, sur la page тете de 
ses remarques, signalees раг des asterisques; les rlOtices des editeurs 
sont пuшегоtееs et se tгоuvепt а la fiп de chaque livre; 
8. Le noms etrangers sont conserves dans la version donnee раг Маг
kovic tandis que dans les registres et les notices ils sont donnes dans 
leur version originale; 
9. L'oeuvre n'est pas iпtегргеtее; les notices tendent а expliquer les 
сопditiопs, les Неих, le ternps et les circonstances, les personnalites 
citees dans les textes; l'editeur dоппе des explications sur d'eventuelles 
erгeurs; 

10. L'editiorl сошргепd des photographies et d'autres сопtгibutiопs; 
11. Chaque livre contient des registres de noms propres et geographi
ques et le dernier de l'edition сопtiепt а la Пп le registre de tous 
les livres; 
12. Les notices biographiques sont presentees dans le 14-ете 1ivre; 
13. Les materiaux sont repartis dапs les 1ivres dапs l'ordre suivant: 

TRAVAUX, OEUVRES, ARTICLES de Svetozar Markovic; 
- LETTRES de Svetozar Markovic; 
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DOCUMENTS OFFICIELS ЕТ AUTRES importants роиг la vie 
et l'oeuvre de Svetozar MarkoviC; 
CONTRIBUTIONS - differents textes polemiques et d'autre па
ture importants роиг completer 1а connaissance de l' oeuvre de 
Svetozar Markovic; 

- NOTICES ПЕ L'EDITEUR; 
REGISTRES; 
RESUME; 
TABLE DES MATIERES. 

N ous exprirnons notre toute particuliere gratitude аих archives, 
bibliotheques, instituts, musees et autres institutions чиј ont еи l'obli
geance de шеttге а la disposition de nos collaborateurs tous leurs та
teriaux аiпsi qu'a tous сеих qui ont d'une maniere ои d'une autre con
tribue а la preparation de cet ouvrage. N ous invitons еп тете temps 
toutes 1es institutions ои 1es particu1iers dont 1es materiaux revetant 
ипе iшрогtапсе роиг сеНе edition n'ont pas ete examines раг nos со1-
laborateurs de nous еп iпfогrnепt afin de тјеих comp1eter епсоге сеНе 
edition. 

Comite роиг 1а preparation de l'еditiоп des 
Oeuvres completes de Svetozar Markovic 



RESUlv1E 

1 TRAVAUX SCOLAIRES 

N otes qпе Markovic а prises ап 1усее, ап сопгs des lessons ае 
geographie: DescTiptioTl. ае BelgTade (tороgгарhiqпе et еtпоgгарlliqпе) et 
Geograp]1ie mathematique (се техте est аоппе еп fac-similf~), qui соm
ргепсl l'astronomie ае 1а Terre et dп Systeme solaire. 

п ARTICLES 

1. Article envoye ае Petrograd еl1. decembre (»·а 1а veille ае Nоё1-<-<) 
1886, sопligпе 1а determil1ation des grandes рпissапсеs а reg1er ае
finitivement 1а Qпеstiоп orienta1e. Les gопvегпеmепts de Be1grade et 
сlе Сетјl1је l'ol1t sа1пее соmmе 1а sоlпtiОl1 ае 1а qпеstiоп vita1e des Ser
Ьез, solution qпе Svetozar Markovic voit dal1.s ;.>-1'allial1.ce fraternelle 
(cles Serbes) avec tопs 1ез chretiens de Тпгquiе, l'епthопsiаsmе ае son 
репр1е - 1а рпЫiсitе et 1а liberte iпtегiепге<-<. 

2. L'artic1e ~rLa сот1n1 .. ~nе-<-< ае РеtrЩlrаd а rrZora·« ае Vienne соп
tiепt 1es propositions ае 1а соmmипе des e1eves serbes »·Zora<-< de Ре
trograd а l'associtiol1 c.es e1eves serbes r>-Zora<-< de Vienne роиг ппе 
соореГRtiОIl entre elles. 

3. et 4. Artic1e I,e statut ае rrLa СО1nтиnе seTbe« еn Russie (fac
-·simibl: сlе l'origil1a1 russe ет tгаdпсtiоп serbe). 

5. et 6. Les pa1'tis еn SeTЪie (fac-sil11ile dп техте origina1 еп russe 
et traduction serbe). Svetozar l\l[arkovic у informe l'opil1iol1 russe et 
епгорееl1l1е dп reg1emel1t ае 1а QпеstiоYl oriel1ta1e, et slave, еп conse
чпеl1се, dans 1es Ba1kans. 11 done 1а ргепvе qпе deu.x partis sеп1еmепt 
existent еп Serbie: 1е parti gопvегпеmепtа1 апх cOl1ceptions геvо1пеs, 
avec Ilija GагаSCll1iп а sa tete, et qпi sпЬsistе ппiqu.еmепt grace а 1а 
рори1агјте ан prince Mihailo, mais qпi est parfaitement incapab1e ае 
СОl1dпiге la Serbie, et, el1fin, le parti 1Љега1 d'opposition, qпi }->-геПl1it 

toute 1а cOl1che pel1sal1te..:< et CjlJ.i >->а 1а faveur dп peuple el1tier-«. Marko
viC sou1igne апssi l'importance qпе revet l'activite ае 1а Ј еlшеssе serbe 
u.l1ifiee. 11 constate Сјн' >->-il existe еl1 Serbie, d'ппе part, 1.111 сопгапt ро
puI.aiTe, c'est-a-dire tout 1е реирlе serbe, qпi, anime ае 1а foi еп 1Hi-
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-тете et de 1а confiance en l'avenir«, ne se contente pas de 1а situation 
transitoire dans 1aquel1e il se trouve саг »ј1 eprouve 1е be50in d'une 
p1~ine 1iberte et d'une p1eine unite et sait que 1а seu1e voie у con
?UlSant est сеl1е de 1а guerre ауес 1а Turquie«, tandis que, d'autre part, 
11 ~ а 1e. gouvernement serbe арриуе sur 1е prince, qui s'epuise dans 
»d'шt~ГПllп.аblе~ combin~isons dip10matiques, dans des preparatifs qui 
ne vOlent Јаmюs 1eur fш et dans des promesses sans 1endemain avec 
lesquel1es il cll~:che а duper 1e ргир1е serbe«. Les evenements, soulig'ne 
encore Markovlc, montreront si се gOllvernement et 1е ргiпсе Mihailo 
allIont justifie 1а confiance que 1е реир1е 1еиг а donnee. 

Les textes 7., 8. et 9. sont trois coгrespondances de l\1:arkovic de 
Petrograd (datees du 22 novembre 1867, du 8 janviel' et 19 fevrier 
186~), .publiees раг 1es journallx »Zastava« et »Srbija·« et dans 1esquel-
1~~ 11 шfогmе 1es 1ecteurs serbes des dernieres rlOuvel1es de 1а vie ро
l~tщ~~ et culturel1e de Russie. La Question oIienta1e Ietient p1us раг
ћculIeIement 5011 attention. 

10. Compte rendu de l' Assemblee аnnиеПе principale de »la соm
mиnе serbe« de Petrograd. Markovic а participe а 1а redaction de се 
texte, qui contient une description des activites de 1а Соттипе serbe 
destinee аи риЬНс, tandis que certains aspects de сеНе activite sont 
evoques раг Svetozar Markovic dans se5 1ettres а son frere Ј evrem 
Markovic, datees du 8 oct. 1866 et du 16 fev. 1868. 

11. Dans .~es aItic1es ecrits роиг »Zаstаvа·ц et intitu1es Les partis 
russes ~arkovlc donne, dans 1а premiere partie, 1es grancles lignes des 
conceptIons et de l'activite des trois principaux partis russes (>->аllе
man~:<, slavop?il .ои »parti popu1aire russe« et »nihi1iste«); dans 1а 
?еиХlете partle, 11 раг1е du >>-Comite slave«, qui n'a ри se constituer 
а Petrograd et dix de ses partisans ont alors adhere аи »Comite slave.« 
de Moscou; il informe раг ailleurs que 1а »Соттипе yougoslave« de 
Petrograd а propose аи comite anntle1 de 1а Ј eunesse serbe unifiee de 
tenir l'Assemblee suivant de 1а Jeunesse а Pancevo Novi Sad Kikinda 
ои Cetinje. ' , 

. ~2. et, 13. ~ la jeunesse serbe est un texte connu de MarkoviC 011 
l~ aSSlgne а 1а Jeunesse ses devoirs. Il recommande аих jeunes genera
~lOns. serbes de s'eduquer elle·-memes en s'iпstгuisапt et pllisant dans 
1а SСlепсе et а se гепdге сараЫе d'e1iminer 1е mal dапs 1е peuple' afin 
?'atteindre cet objectif, 1а Ј eunesse doit savoir que >->lа vie elle-~eтe 
eduque l'homme et que, раг consequent, роиг qu'une O'eneration soit 
eduquee, il faut detruire les conditions qui ont сгее une b telle situation 
c'est-a-dire qu'il faut changer 1es conditions dont dependent 1е gouver~ 
ne:ne?-t, l'etat d'esprit. et l'education~<. Markovic ргбпе ainsi le fameux 
РГШСlре de l'uпitе de 1а theorie et de 1а pratique suivant 1е mode1e de 
1а jeunesse grecque et italienne: »Ce1ui qui n'est pas pret а se sacri- , 
fie:- роиг 1е moindre atome de ses convictions п'а pas 1е droit de se 
presenter сотте 1е representant de 1а pensee du реир1е.« Et епсоге: 
>>-La јеuпеssе serbe doit tenir ћ~pee et 1а р1ите dапs 1а тете main 
ен temps opportun«. »Travaille et prepare-toi роиг 1utter aussi bien 
avec 1а р1нте qu'avec l'ерее«, recommande MarkoviC dans son Рго
gramme de 1а јеuпеssе. (Dапs sa 1ettre du 16 fevrier 1868, adressee а 

RESUME 463 

son fгеге Ј evrem Markovic, Svetozar preClse се qu'i1 entend раг арре1 
аих associations de 1а jeunesse serbe а se ргерагег а 1utter роиг 1а 
1iberation nationa1e: il faisait аl1usiоп аих ргерагаtifs du soulevement 
arme des Serbes сопtге 1es Turcs). 

14. Literaturni vecer (Soiree litteraire), decrit une reunion de 1а 
jeunesse гиssе tепие а Petrogl~ad sous се поm. Ces »sairees litteraires« 
russes ne se tегmiпепt pas (а 1а difference de »-discours« serbes) раг 
l1пе soiree dansante et 1es participants SOHt habilles mоdеstеmепt, tan
dis que 1e programme de ces soirees consiste essentiellement еп 1a 
>,lecture de ,poesies', еп сllапts et еп 1ecture de prose«. Markovic tend 
ainsi а сопfегег p1us de serieux аих геипiопs de 1а jeunesse serbe qui 
se trouve devant de graves devoirs nationaux et sociaux. 

15. et 16. L'artic1e Comment nous avons ete eduques (deux ver
sions de се texte sont publiees ici) presente d'une rnaniere tres critique 
1e systerne d'education applique a10rs dans les eco1es en Serbie, systeme 
qu'il а lui - тете connu. Ses concll1sions sur се qu'il est necessaire de 
changer роиг атеliогег l'enseignement portent davantage Sl1f 1e sys
teme socia1 bl1reaucratique a10rs еп viguel1r еп Serbie que sur 1e рго
gramme seo1aire 1ui-meme. 

17. Que јајте? Dans се texte Markovic tепd роиг 1а premiere fois 
а ргеsепtег 1е deve10ppement socia1 et politique en Serbie, antieipant 
ainsi 1es devoirs qu'i1 s'est assigne dапs son eerit »La Serbie а l'Est«. 
Markovic ne decouvre pas encore l'existence des c1asses dапs 1а societe 
serbe et determine vaguement 1а notion de »e1asse«, aussi oppose-t-i1 
1а c1asse аи pouvoir, c'est-a-dire l'appareil du pouv.oir, аих rnasses ро
pu1aires privees de droits po1itiques. I1 mettoutefois ен evidence 1е Нен 
епtге 1а politique interieure et exterieure, се qui 1ui servira dans ses 
eerits posterieurs роиг expliquer 1es voies que suivтопt les peuples 
ba1kaniques en 1utte роиг 1еиг liberation. Markovic pIend position ega
lement а propos des traval1X de l' Assemblee de Topcider. 

18. Dans son artie1e Notre droit sacre Markovic, partant de l'infor
mation sur l'existence d'une disposition dans 1е traite сопс1и entre 1а 
Serbie et 1е Montenegro se10n 1aquelle 1е prince mOHtenegrin Niko1a 
rnonterait sur le tгбпе serbe si 1е prince Millailo пе 1aissait pas dЪегi
tier 1egitime, eherehe а inciter l' Assemblee popu1aire а аЬоliг 1а ргос1а
mation de Mi1an Obrenovic роиг ргiпсе de Serbie, effectuee раг 1е mi
nistre de l'агтее Blaznavac. Markovic n'a pas ecrit cet article раг prin
cipe rnais pour des raisons tactiques, саг il etait eonvaincu que l'arrivee 
du prinee rnontenegrin Nikola sur le tr6ne serbe ne pourrait ql1e faire 
progresser 1а processus de 1iberation паtiопа1е des Serbes et Monte
пеgгiпs. 

19. А un artie1e риыie раг 1е journa1 »·Politika-« (Prague) dans 
legue1 1а Jeunesse est qualifiee d'organisation politique d'opposition, 
Markovic retorque раг un artic1e polemique, А basle masque, оп i1 de
ment ees al1egatioHs, тете si dans l'esprit de 1ui-meme et de раг son 
activite 1а Jeunesse avait reellement un caraetere politico-oppositionne1. 

2. Dans son ecrit de Jagodina, date du 11 juillet 1868 et publie 
раг 1е j0l1rna1 »БгЫја<~, Markovic porte son appreciation politique sur 
les evenements 10саих qui revetent ине sigпifiсаtiоп genera1e. 
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21. Le chant et Ја pensee comp1ete 1'artic1e сlе MarkoviC intitu1e 
>~Le realisme dans 1а poesie« 1'auteur тагчие son aecord avec 1а cri·
tique de 1а poesie serbe faite а 1'ерочие раг Ljuben Karave10v i1 sous
crit а son rnessage socia1 et а son contenu ideo10gique, il c;itique 1а 
theorie esthetique rnetaphysique et expose sa eonception du devoir qui 
est ее1иј de 1а litterature et des ecrivains dans la societe. ~~La ННега

ture пе se doit d'apporter а 1а soeiete que се qui peut 1ui etre utile: de 
soulever et analyser les questions d'actualite, de presenter de facon 
authentique la vie popl.llaire сl1.1 point de Vl.le de la scienee rnoderne Ј еп 
LШ mot d'etre eontempoTaine de раг sa pensee et sa sensibilite.-(-< ' 

22. А savoiT est ипе inforrnation аих eIeves serbes сопсегпапt 1а 
dесisiоп dl.l gouvernernent rl.lsse de se debarгasser des arгivants inde
sirables еп leur refusant Ш1.е aide роиг 1еиг sco1arisation. Ne sont pas 
touches раг сеНе meSl1fe сеих qui ont beneficie d'une aide al.lpres du 
consu1at russe. 

23. >>-La GTande SCTbie« (Destine а 1а .Jeunesse serbe l1пНјее) est 
ип article dans leque1 Markovic se demarclue du programme de l'орро
sltion liberale serbe. S'inspirant cle l'ехешрlе de l'Italie, il part du liеп 
entre la politiql.le exteriel.lre et interieHre РОl.lГ critiql.ler 1а conception 
des libегаuх сlе 1а »Grande SerbiE>'<' alors ql.l'en matiere de politique 
ехtегiеLlге les »рорLl1аiгеs-« aspirel1t \fers la libегаtiоп et l'Llnification, 
1es »legitirnistes-<-( tendent vers la сопqш?tе:. Еп matiere de politique јп
tETieLlre tandis qHe 1es premiers lLlttent р:.шг 1а 1ibel~te et l'aLltogestion 
(Ја decentralisation), 1es derl1.iers aspirent '/ers 1а поп 1i.berte et 1а dic
LаtLlге ои du rnoins 1а сепtгаlisаtiоп. TOLltefois, lVlarkovic пе designe 
tоuјоuгs pas avec ргесisiоп 1es tепапts social1x des changements песеs
saires а орегег сlю1.S 1а societe serbe et attribue а l'iпtеlligепtziа 1е гбlе 
de сопdl1сtеl1Г. 

24. et 25. Dапs COTTespondance ае Bclgracle (огigiпа1 Гl1ssе et tra
сll1сtiоп seгbe, date du 20 ПО\fеmЬге 1868) l\fIarko\fic evoql1e l'аdmiпistга
i:ion iпtегiеl1ге еп Serbie аргеs 1es s0111e\fel11el1ts et ргеsепtе lе гбlе dl1 
~?l1vernel11ent clespotiql1e dl1 ~>рагti turCOl11al1.e« des princes serbes, ~~ql1e 
ћпflLlепее el1ropeenl1.e а а peil1.e efflel1res ОLl pas dl1 tOLlt«. 11 reeonnalt 
ш§апmоiпs qu'il ~~a ete Llti1e аl1 рауз, ql1'il а e~l1.tribue а 1а cOl1.seientisa
tion dl1 peuple l'empeehant ainsi de s'аЬапdопег а 1а merei de l1.'iшрогtе 
Сјне1!е personn~l.it~<-< et de 1а ~~bureaucгatie«. 11 sOl1ligne l'importance de 
»la Jeu.ne роstепtе serbe-« - 1а Jel1nesse шаis al1ssi сеНе de l'intelli-· 
gentzia 1iberale et dl1 ~~parti libera1-<-<, qLli а dеtгбпе 1е prinee A1exandre 
Кагааогаеујс еп 1858. 

26. Соrф?rеnсе SU')' l'aiT est lln texte риЬНе dans ~~Srbija-« 1е 22 
шагs 1869 et dans 1еЧl1е1 Markovic fait etat cle l'iпtегеt particll1ier ропе 
раг 1е Рl1ЬНС а uпе conference Slll' 1а сошроsitiоп de l'air а 1аЧl1еllе il 
а assiste а Petrograd. 

27. Dапs LettTe ае Z'impeTat1'iee Cathe1'ine II а son fils Paul Маг
kO\fic rapporte аl1Х 1ectel1rs serbes conseils prodiglles раг l'imperatriee 
rllsse а son rils: de regner seu1 et cl'instaLlrer 1а censure Sl1r 1es 1ivres 
provenant de l'etranger, tandis Чl1е ~~1e реl1р1е п'а qLl'a travailler et se 
taire-<-<. 

RESUME 

HI LETTRES 

DOLlze 1ettres de Markovic datees de cette periode et adressees а: 
- sa maratre Marie, 1е 6 decembre 1862 

Vladimir Ј ovano\fic) 1е 10 octobre 1865 
son frere Jevrem Marko\fic, 1е 8 octobre 1866 
son frere Ј evrem Markovic, 1е 16 fevrier 1868 
Vladimil~ Ј оvапоviс, 1е 12 јLliп 1868 
Апtопiје Hadzic, le 24 sерtешЬге 1868 
Ljl1bomir Belimarkovic, 1е 31 octobre 1868 
LjLlbomir Belimarko\fic, 1е 30 novembre 1868 
LjLlbomir Belimarkovic, 1е 24 decembre 1868 
Раја lVIihailovic, le 7 janvier 1869 
son ћеге Jevrem Markovic, 1е 18 janvier 1869 et 
LjLlbomir Belimarko\fic, 1е 5 mars 1869 

IV DOCUMENTS 
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Les 90 dосшпепts ici rel1nis cOl1.cernent le lieLl de naissance de 
lVIarkovic et за scolarisation. 

V CONTRIBUTIONS 

Ces dOCLlments revetent Llne importance рОl1Г la СОl11.ргеhепsiОl1 
de l'activite cle l\larkovic еп Rl1ssie: 1) »La соттиnе« - association ае 
la јеuлсssе seTbe еn Russie (Rapport de »La соmml1пе«, ргеsепtе а l'as
semblee de la »Ј eLlnesse serbe Llпifiее~<, а Be1grade en 1867 раг le »Со
mite соmml.lпа1 de Petrograd«), 2) Projet de statLlt dl1 Discol.lrs slave et 
3) Statut dLl Discol1rs slave de Petrograd; et епfјп, 4) lettre de Ivan 
Bockarjov ан Comite de 1а jeLlnesse serbe, eerit а Gene\fe 1е 1/13 jl1illet 
1868, аiпsi qLle deux genea10gies: 5) - 1 La posterite de Radoje et 
Stal1.a, parents de S\fetozar J'v'l:arko\fic et 5) Н La fami11e Zdravkovic, 
de laqLlelle est issLle la теге de Markovic, Stana. 

VI,VH,VIII, IX 

Sui\fепt 1es chapitres :VI Notes de l'editel1r, VЛ Dictionnaire des 
mots шоiпs COnnl1S, VЛI Liste des illustгаtiопs, IX Tradl1ction de l'avant
-propos et се resLlme, IX Registre (des 110ms propres et geographiques), 
et Х La ТаЫе des matieres. 
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Korrespondencia iz Belgrada (copie) -
Correspondence ае Belgrade (tradHction) 
Conference SHr la composition ае l'air --
Lettre ае l'imperatrice Catherine II а son fils PaHl --

H1 Lеttгеs 

Svetozar Магkоvi6 -- А sa mагаtге Магје, Belgrade, le 6. ХН 1862. 
3vetozar Markovic et ses copains AVladimir Ј ovanovic, Bel

gгасlе, le 10. Х. 1865. -- -- - -- -- -- -- -- -
SvetozaI' Магkоviс -- А son fгеге Је\тгеm, Petrograd, le 8. Х. 1866. 
Svetozal' Markovic -- А son frere Јеvгеm, Petrograd, le 16. 

11. 1868. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Svetozar Магkоviс -- А Ylac1imir Ј ovanoviC, Реtгоgгаd, le 12. 

V1. 1868. -- -- -- -- -- -- --
Svetozal' Магkоviс 

1X. 1868. 
А Antonije Hadzic, Реtгоgгаd, le 24. 

Svetozal' Магkоviс -- А 

31. ХН. 1868. -
Svetozar Markovic -- А 

за. X1. 1868. -
Svetozar Магkоviс -- А 

24. ХП. 1868. 

-- -- --
LjHbomir 

Ljllbomil' 
--

Ljllbomil' 
-- -- --

-- -- -- -- -- --
Веlimагkоviс, Реtгоgгаd, le 

-- -- --
Belimarkovic, Petrograd, le 

-- -- -- -- -- --
Веlimагkоviс, Petrograd, le 

-- -- -- --

Svetozar Markovic 
7. 1. 1869. --

А Pavle-Paja МЉаilоviC, Petrograd, le 

Svetozar Markovic -- А son fгеге Jevrem, Реtгоgгаd, le 18. 
1. 1869. -- -- -- -- -- -- -- --

Svetozar l\![arkovic -- А Ljllbomir Belimarkovic, Petrograd, le 
5. H1. 1869. -- -- -- -- -- --

IV DOCLLments 

А. Les postcs de travail de Rado.1e Markovic Ое РЕте de Svetozar) 

Condllit. clu jOllrnal ае Radoje Markovic ае 1844 -- -
Jeremija ZdravkoviC -- Аи prince Аlехапdге, Zajecar, le 18. 

ХН. 1844. -- -- -- -- -- -- --
Racloje MarkoviC -- Аи ministere cle l'iпtегiеllГ, Zајесаг, le 23. 

X1. 1846. -- -- -- -- -- --
Conduit cle jOHrnal ае Radoje Marko\Tic, ае 1847. 
Јоса Naumovic -- Аи ministere ае l'iпtегiеllГ, Zajecar, le 15. 

11. 1848. -- -- -- -- -- -- - -- --
Radoje Markovic -- Аи prince Alexandre, Kragujevac, le 26. 

V1. 1848. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Nominatiol1 ае Radoje Markovic аи poste ае chef аи district de 

Svrljig, Belgrade, le 21. X1. 1848. 
Dal1ilo Stefanovic -- Аи ministere ае l'interieur, Zajecar, le 9. 

ХII. 1848. -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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Serl11ent ае Radoje Markovic, Gurgusovac, le 10. ХII. 1848. -- -- 266 
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Ј ovica Nikolajevic 
16. ХII. 1848. 

Le chef S. Ј ovanovic 
28.VH. 1849. 

Le chef S. Ј ovanovic 
10. X1. 1850. 

Ан ministere ае l'iпtегiеuг, Gurgusovac, le 

Аи l11inistere ае l'interieur, Gurgusovac, 

Аи mil1istere ае l'iпtегiеuг, Gurgusovac, 

Decret ае nOl11ination ае Radoje Markovic аи poste ае chef аи 
discrit ае Levac, Belgrade j le 17. П. 1851. -- -- -- -

Le chef S. Jovanovic -- Аи ministere ае l'interieur, Gurgusovac, 
le 26. ХН. 1851. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

Le chef аи dерагtеmепt ае GHrgusovac аи chef аи dерагtеmепt 
ае Jagodina: la mutation ае Radoje MarkoviC, Guгgusоvас, 
le 23. 1. 1852. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

Radoje Markovic -- А la diгесtiоп сlи distгiсt ае Jagodil1a, Re
kovac, le 18. П. 1852. -- -- -- -- -- -- -- -- -

Radoje Markovic -- А la directiol1 сlи district ае Jagodina, Re
kovac, le 24. Х. 1852. -- -- -- -- -- -- -- -- -

Radoje Marko\riC -- А lа directiol1 аи district ае Jagodina, Re
kovac, le 8. 1. 1853. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

Radoje Магkоviс -- А lа direction du district ае Jagodina, Re
kovac, le 1. VI. 1854. -- -- -- -- -- -- -- -- -

Ministere ае l'iпtегiеllГ -- А la direction аи district ае Jagodina: 
ае l'absence ае Radoje Markovic, Belgrade, le 5. VIII. 1854. 

La Direction аи district ае Jagodina -- Ан Ministere ае l'interieur: 
informe ае la mort ае Radoje Markovic, Jagodina, lе 
12й х. 1854. - - - - - - - - -

Greffier аи discrit ае Levac -- А la direction аи district ае Ја
godina, Rekovac, lе 25. 1X. 1354. -- -- -- --

В. La scolarisation de Svеtоzщ' Markovic 

а) Ан lycee 
Registre des eleves ае la V1-eme classe ан semi-lycee ае Kragu

jevac -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Le journal Svetovid СОl1sасге ан succes е-с аи ргјх obtenH раг 

Svetozar ~Лагkоviс -- -- -- -- -- -- --
Ь) А la Grande Ecole 
Les feHilles d'examen ае la Gral1de Ecole et les notes de 

Svetozal' l\![arkovic -- -- -- --
Le buJletin. cle Svetozar Markovic ае la Grande Ecole, Belgrade 

le 11. VП. 1866. -- -- -- -- --
с) La soclarisation en RHssie 
Svetozaг Markovic -- ан шiпistеге ае l'edHcation et des affaires 

religieHses, Belgrade. le 2. VI. 1865. -- -- -- -- --
Kosta Cukic Ан recteur ае la Grande Ecole, Belgrade, le 

29. ХП. 1865. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Adl11inistration ае la ville ае Belgrade -- Ан recteur ае la 

Gгансlе 'E:cole: i11\Titation а Svetozar l\дЮ'kоviс, Belgrade, 
le 23. П. 1866. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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Kosta Cukic -- Аи recteur de 1а Grande Есо1е: а propos de 1а 
preparation des boursiers роиг 1а Russie, Be1grade, 1е 

21. IV. 1866. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Prefecture -- Аи recteur de 1а Grande Есо1е: recherche Svetozar 

Markovic роиг 1е paiement de taxes, Be1grade, 1е 21. VI. 
1866. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

Svetozar Markovic -- Аи ministere de l'education et des affaires 
reHgieuses, Be1grade, 1е зо.\п. 1866. -- --

Svetozar Markovic -- Аи ministere de l'еduсаtiоп et des affaires 
геligiеusеs, Be1grade, le 30. VI. 1866. -- --

Kosta Cukic -- Аи гесtеuг de 1а Grande Ecole concernant 1а 

demande de Svetozar Markovic et d'autres de suivre des 
etudes еп Russie, Be1grade, 1е 1. vп. 1866. -- -- -- --

Le recteul" de 1а Gгапdе Есо1е -- Аи miпistеге de l'education et 
des аffаiгеs religieuses а propos de 1а decision d'envoyer en 
RHssie Svetozar Markovic et A1eksa Кпеzеviс Be1grade 
1е 1. хп. 1866. -- -- -- -- -- -- -- -- '-- -- ~ 

Ministere des fiпапсеs -- Аи miпistеге des affaires etrangeres 
concernant 1е depart de boursiers роиг 1а RHssie, Be1grade, 
1е 5. VII. 1866. -- -- -- -- -- -- -- -- -

]\,![inistere de l'edHcation et des affaires religieuses -- Аи ministe
ге des affaires etrangeres а propos dH depart de Ьоuгsiегs 
ронг 1а RHssie, Be1grade, 1е 5.VII. 1866. -- -- -- -- -

Le ministere de l'edHcation et des affaires religieHses fixe 1es fгаis 
de voyage des boursiers ронг Petrograd, Ве1gгаdе, 1е 
16. VII. 1866. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

Ministere des transports -- А 1а HaHte Есо1е des transports de 
Petrograd: demande l'inscription de Svetozar Markovic et 
Aleksa Knezevic, Petrograd, 1е 11. VПI. 1866. -- -- -

Svetozar Markovic -- Аи directeur de 1а Haute Есо1е des trans-
ports, Petrograd, le 16. VIП. 1866. -- -- -- -- -- --

Ргосеs-vегЬаl de 1а reunion des professeHrs de 1а Напtе Есо1е 
des tгапsрогts consacree а l'inscription de Svetozar Marko
vic еп ргетјеге c1asse d'etHdes, Petrograd, 1е 16. VIП. 

1866. -- -- -- -- -- -- -- -- --
Svetozar Markovic -- Ан rninistre de l'еdпсаtiоп et des affaires 

religieuses, Petrograd, 1е 17. VIП. 1866. -- -- -- -- -
Ministere des affaires etrangeres, Departement роиг l' Asie -- Ап 

dil'есtепг de 1а Напtе Есо1е des transports de Petrograd, 
1е 19. VПI. 1866. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

Haute Есо1е des transports -- ан ministre des transports: l'in
scription а l'ecole de Svetozar lVlarkovic, Petrograd, le 2. IX. 
1866. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

President du Conseil des ministres -- Ап ministre de l'edHcation 
et des affaires ге1igiепsеs: augmentation des bOHrses des 
etudiants еп Russie, Be1grade, 1е 16. IX. 1866. -- -- -

Ministere de l'еdпсаtiоп et des affaires religieHses -- Аих Ьоиг
siers еп Russie, Be1grade, 1е 30. IX. 1866. -- -- -- -

Rеgistге des boursiers de 1а Haute Ecole des transports et montant 
des bourses russes ропг 1а mois d'octobre 1866. -- -- --
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Ministere de l'education et des affaires religieuses -- А Svetozar 
Marko"llic) Be1grade, Octobre 1866. - -- -- . -- -

A1eksa Knezevic et Svetozar MarkoviC -- Аи ministre de l'educa
tion et des affaires religieuses, Petrograd, 1е 22. х. 1866. -

Lisdte des etudiants de 1а Напtе Есо1е des traHsports malades, 
Petrograd, поvешЬге 1866. -- -- -- - ~ ::-.:- --

Kosta CHkic А Svetozar lVlarkovic et A1eksa Knezevlc, Ве1-
grade, 1е 3. хп. 1866. - - -- - -- -- -- -:-

Reg'istre des eleves de 1а Haute Есо1е des transports раг апnее 
d'etude, Petrograd, 1866. -- -- -- -- _. -- --

Kosta CHkic -- А Svetozar Markovic et Aleksa KnezeviC, Ве1-
grade, le 27. IV. 1867. - - - - - --- -

Les notes de Svetozar Markovic et d' A1eksa Knezevic а 1а fin de 
1еиг premiere annee d'etude, Petrograd, 1е 19. V. 1867. --

Svetozar Markovic Аи diretteur de 1а Haute Ecole des trans-
ports, Petrograd, 1е 20. V. 1867. -- -- -- -- -- -- -

La Haute Есо1е des transports aHtorise Svetozar Markovic а voya-
ger en Serbie, Petrograd, 1е 23. V. 1867. -- -- ----

Sava Gru.jic et Svetozar Markovic -- А l' Association serbe savante 
de Be1grade, Petrograd, 1е 30. VIII. 1867. -- --,--

Le creancier de Svetozar МНап Spasojevic Аи ministre de l'edu
cation et des affaires religieuses, Belgrade, 1е 16. Х. 1867. 

Ministere de l'edHcation et des affaires religieHses А Svetozar 
Markovic, Be1grade, 1е 30. Х. 1867. -- . 

Svetozar Markovic Аи шiпistге de l'education et des аffюгеs 
religieHses, Petrograd, 1е 3. ХII. 1867. -- -- -- -- --

Svetozar Markovic Аи directeur de 1а Haute Есо1е des trans-
ports) Petrograd, 1е 4. IV. 1868. -- -- -- -- -- -- -

La Haute Есо1е des trarlsports annu1e 1а validite du регmis de se
јоиг perdu de Svetozar Mar~ovic, ~e~rograd, 1868. -- -

Ministere de l'education et des аffюгеs rellg1euses -- А Svetozar 
Markovic, Be1grade, avri1 1868. -- -- -- -- - -:: 

Notice sur l'епсаissешепt de 1а dette aupres de Svetozar Markovlc, 
Be1grade, 1е 19. IV. 1868. - - -- - -- --

HaHte Есо1е des transports: certifica·t dEJivre а Svetozar Marko-
vic. Petrograd, 1е 14. VI. 1868. 

Svetozar 'Markovic - А L' Assemblee сlе 1а jeunesse serbe Hni-
fiee, Jagodina le 22. VIII. 1868. - .. ~ -.-

Svetozar Markovic - Ан representant dH ШШlstге de 1 educatlOn 
et cles affaires relicrieuses, Belgrade, 1е 27. VIII. 1868. -

Svetozar l\1:arkovic et Svet~zar Viclakovic - Ан ministre de l'edu
cation et des affaires re1igieuses, Petrograd, le 9. I. 1869. -

Certificat Гllеdiсаl аи nom de Svetozar Markovic, Petrograd, 1е 
9. I. 1869. -- -- -- -- -- -- -- - -- - -- -

Svetozar Markovic -- Аи ministere de l'education et des affaires 
re1igieuses, Petrograd, 1е 10. Т. 1869. -- -- -- --. ~ ,-

Ministere cIe l'education et des affaires religieuses -- Аи Шlшstеге 
pu.blic: examen de 1а demande de Svetozar Markovic de 
quitter Petrograd, Be1grade, 1е 27. I. 1869. -- --.-

Haute Есо1е des transports -- А 1а роliсе de Petrograd: llste des 
etudiants, Petrograd, le 22. п. 1869. -- -- -- --
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Le гесtеuг de la Gгаndе Ecole аи ministеге de l'education: геn
signеmепts sul' Svetozal' Магkоviс, Ве1gгаdе, 1е 24. 
II. 1869. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 358 

Мinistеге риblјс -- Аи ministеге de l'education et des аffаiгеs 

геligiеиsеs: ассогd роиг 1е depart de SvetozaT Магkоviс de 
Реtгоgгаd, Ве1gгаdе, le 26. П. 1869. -- -- -- -- -- -- 359 

Мinistеге de l'education et des affaires ге1igiеиsеs -- А Svetozar 
MarkoviC, 1е 26. П. 1869. -- -- -- -- -- 360 

Haute Есо1е des transports -- Аи ministere des affaires etTange-
геs, Departement роиг l' Asie: аиtогisе 1а desinscription de 
Svetozal' Магkоviс, Petrograd, le 6. ПI. 1869. 361 

Ministere des affaires etrangeres -- А 1а Haute Есо1е des tгаns-
рогts: nе voit pas d'obstac1e а 1а desinscription de Svetozar 
Markovic, Реtгоgгаd, 1е 8. ПI. 1869. 362 

Haute Есо1е des transports -- Remise а Svetozal' Markovic de sa 
Feuille de desinscription, Реtгоgгаd, 1е 11. IП. 1869. -- -- 364 

Le consul russe а Be1grade, Chichkine Аи ministге de Svetozar 
Markovic, Petrograd, le 21. ПI. 1869. -- -- -- -- -- 365 

La Haute Есо1е des transports аnnо1е 1е permis de sejour de 
l'education et cl.es affaires геligiеusеs, BE.1grade, le 22. IV. 
1869. ,- -- -- -- 367 

v ContriЬutions 

»Opstina-« -- Association de 1а jeunesse serbe еn Russie 
Statut de 1а Slavjanska beseda de Реtгоgгаd (projet) -
Statut de 1а Slavjanska beseda -- --
Ivan Botchkariov аи Comite de 1а »Om1adina-« (jeunesse) serbe, 

Geneve, 1е 13. juin 1868. 
Qui est l'opposition? -- -- -- --
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"Велика Србија" - - -
Корреспонденцiя изъ БЋлграда (копија) 
Допис из Београда (превод) -
Предавање о саставу ваздуха 

Писмо царице Катарине П сину Павлу -

111 ПИСМА 

Светозар Марковић - маћехи Марији, Београд, 6. ХП 1862. -
Светозар Марковић и другови - Владимиру Јовановићу, Бео-

град, 10. Х 1865. - - - ~ - - - - -
Светозар Марковић - брату Јеврему, Петроград, 8. Х 1866. -
Светозар Марковић - брату Јеврему, Петроград, 16. П 1868. -
Светозар Марковић Владимиру Јовановићу, Петроград, 

12. VI 1868. - - - - - - - -
Светозар Марк,овић - Антонију Хаџићу, Петроград, 24. IX 1868. 
Светозар Марковић - Љубомиру Белимарковићу, Петроград, 

31. Х 1868. - - - - - - -
Светозар Марковић 

30. XI 1868. 
Светозар Марковић 

24. ХП 1868. 
Светозар Марковић 

7. I 1869. -
Светозар Марковић 
Светозар Марковић 

5. П! 1869. -

IV ДОКУМЕНТИ 

Љубомиру Белимарковићу, Петроград, 

Љубомиру БеЛИIнарковићу, Петроград, 

Павлу-Паји Михаиловићу, Петроград, 

брату Јеврему, Петроград, 18. 1 1869. -
Љубомиру Белимарковићу, Петроград, 

А. Служ60вање Радоја l\![арковипа (оца Светозаревог) 

Кондуит листа Радоја Марковића из 1844. - -
]еремија Здравковић - кнезу Александру, Зајечар, 18. ХП.1844. 
Радоје Марковић - Министарству унутрашњих дела, ЗаЈечар, 

23. XI 1846. - - - - - -- - - - - -
Кондуит листа Радоја Марковића из 1847. -
Јоца Наумовић - Министарству унутрашњих дела, Зајечар, 

15. IП 1848. - - - -
Радоје I\1арковић - кнезу Александру, Крагујевац, 28. VI 1848. 
Указ о постављењу Радоја Марковића за начелника среза свр

ЉИШКQГ, Београд, 21. XI 1848. - - - -
Q • 

Данило Стефановић - Министарству унутрашњих дела, ....,аЈС-

чар, 9. ХП 1848. - - - - -- - - -
Заклетва Радоја МаРIювића, Гургусовац, 10. ХП 1848. 
Јовица Николајевић - Министарству унутрашњих дела, Гургу

совац, 16. ХП 1848.'- -. - -- - - - - - -
Начелник С. Јовановић - Министарству унутрашњих дела, Гур

гусовац, 28. VП 1849. - - - - - - - - -
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Начелник С. Јовановић - Министарству унутрашњих дела, Гур

гусовац, 10. XI 1850. - - - - - - - - -
Указ о постављењу Радоја МаРIювића за начелника среза левач

ког, Београд, 17. XI 1851. - - - - - - - -
Начелник С. Јовановић - Министарству унутрашњих дела, Гур

гусовац, 26. ХП 1851. - - - - - - - - -
Начелник округа гургусовачког - начелнику округа јагодин

СКОГ: О премештају Радоја Марковића, Гургусовац, 23. 
I 1852. - - - - - - - -

Радоје Марковић - Начелству округа јагодинск,ог, Рековац, 

18. П 1852. - - -- -
Радоје Марковић - Начелству округа јагодинског, Рекювац, 

24. Х 1852. - - - - - - - - - -
Радоје Марковић - Начелству округа јагодинског, Рековац, 

8. 1 1853. - - - - - - - - -
Радоје Марковић - Начелству округа јагодинс:кюг, Рековац, 

1. VI 1854. - - - - - - - - - -
Министарство унутрашњих дела - Начелству округа јагодин

ског: О одсуству Радоја Марковића, Београд, 5. VПI 1854. 
Начелство округа јагодинског - Министарству унутрашњих де

ла: обавештава о смрти Радоја Марковића, Јагодина, 
12. IX 1854. - - - - - - - - -

Писар среза левачког - Начелству округа Јагодинског, Реко. 
вац, 25. IX 1854. - - - - - - - -

Б. Школоваље Светозара Марковипа 

а) У гимназији 

Списак ученика IV разреда крагујевачке полугимназије 
Лист Световид о успеху и награди Светозара Марковића -

б) На Великој школи 

Испитне листе са Велике пш:оле и оцене Светозара Марковића 
Сведочанство Светозара Марковића са Велике школе, Београд, 

11. VП 1866. - - - - - - - - - - _ 

в) Школовање у Русији 

Светозар - Министарству просвете и црквених дела, 
Београд, 2. VI 1865. - - - - - - - - -

Коста Цукић - ректору Велике школt', Београд, 29. ХII 1865. -
Управа вароши Београда - ректору Велике школе: позива Све

тозара Марковића, Београд, 23. П 1866. - - - _.- -
Коста Цукић - ректору Велике школе: О припреми питомаца 

за Русију, Београд, 21. IV 1866. - - - - - -
Варошки кварт - ректору Велике IlIколе: тражи Светозара Мар

ковића због наплате таксе .. Београд, 21. VI 1866. '- -
Светозар I\1арковић - lVIинистарству просвете и црквених дела, 

Београд, 30. VI 1866. "- - - - - -- - - -
Светозар Марковић - Министарству просвете и црквених дела, 

Београд, 30. VI 1866. -- - - - - - - - -
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Коста Цукић - ректору Велике школе поводом молбе Светозара 

Марковића и других за студије у Русији, Београд, 1. VП 
1866. - -- - З07 

Рсктор Велике школе - министру просвете и црквених дела о 

одлуци да се у Русију пошаљу Свстозар Марковић и 

Алекса Кнежевић, 1. VП 1866. - З08 

Министарство финансија - Министарству иностраних дела о 

одласку питомаца за Русију, 5. VП 1866. - - З09 

МИНliIстарство просвете 11 црквених дела - Министарству ино

страних дела о одласку питомаца за Русију, Београд, 5. 
VП 1866. - - - З11 

Министарство просвете и црквених дела одређује путних трошак 

питомаца за Петроград, Београд, 16. VП 1866. - З14 

Министарство саобраћаја - Високој саобраћајној школи у 

Петрограду: налаже упис Светозара Марковића и Алексе 

Кнежевића, Петроград, 11. VПI 1866. - - З15 

Светозар Марковић - директору Високе саобраћајне школс, 

Петроград, 16. VПI 1866. - З16 

Записник седнице професора Високе саобраћајне школе iQ упису 
Светозара Марковића у прву годину студија, Петроград, 

16. VIП 1866. - - - - З17 

Светозар Марковић - министру просвете и црквених дела, 

Петроград, 17. VIП 1866. - - З19 

Министарство иностраних послова, Одељење за Азију - дирек-

тору Високе саобраћајне школе, Петроград, 19. VПI 1866. З21 

Висока саобраћајна школа - министру саобраћаја: о упису Све-

тозара Марковића у школу, Петроград, 2. IX 1866. - З22 

Председник ТVIинистарског савета - министру просвете и цркве-

IIИХ дела: О повећању стипендије питомцима у Русији, 

Београд, 16. IX 1866. - - - - З24 

Министарство просвете и црквених дела - питомцима у Ру-

сији, Београд, за. IX 1866. - - З25 

Списак питомаца Високе саобраћајне школе и висина руских 
стипендија за октобар 1866. З27 

Министарство просвете и црквених дела - Светозару Марко-

вићу, Београд, октобра 1866. - - - З28 

Алекса Кнежевић и Светозар l\1арковић - министру просвете 
и црквених дела, Петроград, 22. Х 1866. 329 

Листа болесних студената Високе саобраћајне школе, Петро-
град, новембра 1866. ЗЗ1 

Коста Цукић - Светозару l\1арковићу и Алекси Кнежевићу, 
Београд, З. ХII 1866. - 3З2 

Списак ученика Високе саобраћајне школе по годинама сту-
дија, Петроград, 1866. З33 

Коста Цукић - Светозару Марковићу и Алекси Кнежевићу, 

Београд, 27. IV 1867. - - - З34 

Оцене Светозара Марковића и Алексе Кнежевића на крају 1 
године студија, Петроград, 19. V 1867. - ЗЗ5 

Светозар Маlжювић - директору Високе саобраћајне школс, 
Петроград, 20. V 1867. - - - - З36 
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Висока саобраћајна школа одобрава Светозару Марковићу пу-
товање у Србију, Петроград, 2З. V 1867. - - - 3З7 

Сава Грујић и Светозар Марковић Српском учен ом друштву 
у Београду, Петроград, за. VIII 1867. - - - - - 338 

Светозарев поверилац Милан Спасојевић - министру просвете и 
црквених дела, Београд, 16. Х 1867. - ЗЗ9 

Министарство просвете и црквених дела - Светозару Марко-

вићу, Београд, 30. Х 1867. - З40 
Светозар Марковић - министру просветс и црквених дела, Пет-

роград, З. ХП 1867. - - - - 341 
Светозар Марковић - директору Високе саобраћајне школе, 

Петроград, 4. IV 1868. - - - - 342 
Висока саобраћајна школа оглашава неважећом изгубљену по-

тврду о боравку Светозара Марковића, Петроград, 1868. З4З 

Министарство просвете и црквених дела - Светозару Марко-

вићу, Београд, априла 1868. - - - - З44 

Белешка о наплати дуга од Светозара Марковића, Београд, 

19. IV 1868. З45 

Висока саобраћајна школа: потврда Светозару Марковићу, Пет-
роград, 14. VI 1868. - - З46 

Светозар Марковић - Скупштини Уједињене омладине српске, 

Јагодина, 22. VIII 1868. - З47 

Светозар Марковић - заступнику министра просвете и цркве-

них дела, Београд, 27. VIП 1868. - - - - - - З48 

Светозар Марковић и Светозар Видаковић - министру просвете 

и црквених дела, Петроград, 9. I 1869. - З49 

Лекарско уверење Светозару Марковићу, Петроград, 9. I 1869. - З51 

Светозар Марковић - Министарству просвете и црквених дела, 

Петроград, 10. 1 1869. - - - - З52 

Министарство просвете и црквених дела - Министарству гра

ђевина: О молби Светозара Марковића за одлазак из 

Петрограда, Београд, 27. 1 1869. - З55 

Висока саобраћајна школа - петроградској полицији: доставља 

списак студената, Петроград, 22. II 1869. - З56 

Ректор Велике школе -- МИI--ШСТРУ просвете: подаци о Свето-

зару 1Vlарковићу, Београд, 24. II '1869. - З58 

МIIнистарство грађевина - Министарству просвете и црквених 

дела: сагласност о одласку Светозара Марковића ИЗ Пет-

рограда, Београд, 26. II 1869. 359 
Министарство просвете и црквених дела - Светозару Марко-

вићу, 26. II 1869. - - - - 360 
Висока саобраћајна школа - Министарству иностраних пос-

лова, Одељеље за Азију: одобрава испис Светозара Мар-

ковића, Петроград, 6. III 1869. З61 

Министарство иностраних послова - Високој саобраћајној шко-
ли: не налази препреке за испис Светозара Марковића, 
Петроград, 8. IП 1869. - - - - З62 

Висока саобраћајна школа - Светозару Марковићу: издаје 

исписницу, Петроград, 11. III 1869. - 364 
Руски конзул У Београду, Шишкин - министру просвете и црк-

вених дела, Београд, 22. IV 1869. - - З67 
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Виоока саобраћајна школа поништава потврду о боравку Све-
тозара Марковића, Петроград, 21. III 1869. - - -- -, 365 

v Прилози 

"Општина" - српско омладинска друштво у Русији -
Статут петроградске Славјанске беседе (нацрт) -- -
Статут петроградске Славјанске беседе - - - -
Иван Бочкарјов, Комитету српске "Омладине", Женева, 

јула 1868. -
Ко је ,опозиција? - -
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