
Светозар Марковић 

ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА 

I-ХVП 





1i зt;54;!'!:J~ z ~' --r;м";r- , Jh ~,b {'( 
.-'. "(1)............. . . ~. .. . 

I : . . . . .. . 
•••••••• ":!' 

CIP - Каталогизација у публикацији 
Народна библиотека Србије, Београд 

929:32 Марковиh С. (093.2) 

МАРКОВИЋ, Светозар 
Целокупна дела. Кљ. 141 Светозар 

Марковиh ; уредник Радомир Лyкиh ; 
[приређивачи Ђорђе Игњатовиh ... и дР. ; 
преводиоци Бранимир Живојиновиh и Стефан 
Лукачевиh ; фотографије Радомир Живковиh]. -
Б,еоград : Завод за уџбенике и HacraвHa 
cpeдcrвa, 1997 (Ниш : Просвета). - ХЈ, 353 
стр. : илустр. ; 24 ст 

На спор насл. стр.: Oeuvres completes 1 
Svetozar Markovic. - На врху насл. стр. : 
Српска академија наука и уметноcrи, Одељеље 
дРymтвених наука. - Тираж 2000. - Стр. 
ЈХ-Х: Напомена уз ову кљигу 1 приређивачи. 
- Белешке приређивача: стр. 290-333. -
Регистри. - Resume. 
1. Гл. crв. насл. 
323(497.11)"18"(093.2) 
а) Марковиh, Светозар (1846-1875) -
Иcrоријска грађа б) Србија - Политичке 
прилике - 19в - Иcrоријска грађа 
ИД=57642764 

ISBN 86-17-06133-2 

I 

ОДБОР ОДЕЉЕЊА ДРУШТВЕНИХ НАУКА 
СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ 

ЗА ПРИПРЕМУ ЦЕЛОКУПНИХ ДЕЛА 

СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 

Преgсеgнuк 

Iчлан САНУ ДУШАН НЕДЕЉКОВИЋI 
члан САНУ РАДОМИР ЛУКИЋ 

Члановu: 

др Добросав Бјелетиh, др Перо Дамјановић,lдр Сергије Димитријевићl, 
Iдp Јован Пvбовацl:lчлан САНУ ДymaH Матиhl, 

члан САНУ Чедомир попов,lчлан САНУ Петар Поповиhl, 
др Јашар Реџепагић, члан САНУ Владимир Стојанчевиh, 

др Андрија Стојковиh и инж. Душан Чкребиh 

Секрешар 

Ђорђе Митровић 



ACADE'мIE SERВE DES SCIENCES ЕТ DES ARTS 
- CLASSE DES SCIENCES SOCIALES -

" SVETOZAR МARКOVlC , 
OEUVRES COMPLETES 

Vol. XIV 

Recru раг 1а C1asse des sciences socia1es 
а la base des rapports des membres de I'Academie 

Radomir Lukic et Cedomir Popov 

Redacteu/' 
RADOМIRLUКIC 

mеmЬге de 1'Academie Serbe des Sciences et des Arts 

МAISON D'ЕDПЮN POUR LES MANUELS ЕТ FOURNIТURES SCOLAIRES 
BEOGRAD 

1997. 

{ 
r 

': !,! 

I 

СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ 
- ОДЕЉЕЊЕ ДРУШТВЕНИХ НАУКА -

СВЕТОЗАР-МАРКОВИЋ 

ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА 
КњШ'аXIV 

Примљено од Одељења дрymтвених наука 

на основу реферата чланова САНУ 

Радомира Лyкиhа и Чедомира Поп.ова 

Уреон.uк 

члан САНУ РАДОМИР ЛУКИЋ 

ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА 

БЕОГРАД 

1997. 



ОДБОР ОДЕЉЕЊА ДРУШТВЕНИХ НАУКА 
СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ 

ЗА ПРИПРЕМУ ЦЕЛОКУПНИХ ДЕЛА 
СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 

Преgсеgник 

члан САНУ РАДОМИР ЛУКИЋ 

Члановu: 

др Добросав Бјелетиh, др Перо Дамјановиh, члан САНУ Чедомир 
Попов, др Јашар Реџепагиh, члан САНУ ,Владимир Стојанчевиh, 

др Андрија Стојковиh и инж. Душан Чкребиh 

Секрешар 

Ђорђе Митровиh 

Приреfjивачи: 

др Ђорђе Игњатовиh, Ђорђе Митровиh, др Вера Пилић, 
др Андрија Стојковиh и др Драгоје Тодоровиh 

Реu,ензенши: 

др Перо Дамјановиh и др Драган Симеуновиh 

Ликовно-iТlехнички уреиник 

мр Михаило Писањук 

За uзвршног uзgавача 

др Добросав Бјелетиh, директор 
Завода за уџбенике и наставна средства - Београд 

Главни и оиговорни уреиник у Завоgу за уџбенике 

и насшавна среgсшва Ь Београg 

. др Петар Пијановиh 

Уреиник у Завоgу за уџбенике II нacйlaвнa среgсшва Београg 
Драгутин Ранковиh 

Технички уре{Јник 

Мирослав Митиh 

Превоgиоu,и: 

Бранимир Живојинов$ и Стефан ЛуКачевиh 

ЛекШор 

Светлана Милоmевиh 

Pezuciliplt: 
др Андрија Стојковиh и Ђорђе Митровиh 

Фошографије 

Радомир Живковиh, уметнички фотограф 

Корекшор 

Велимир Колунџија 



I 

ј 

НАПОМЕНА УЗ ОВУ КЊИГУ 

Штампањем ове XIV књиге завршавамо са презентацијом тек
стова произашлих из пера Светозара Марковиhа. Грађа је распоређена 

и обрађена према нормативима датим у Преgzовору 1 књиге. У првом 
поглављу су, дакле, Марковиhеви текстови објављени у време од изла

ска из затвора 16/28. новембра 1874. године до одласка у иностранство и 
смртИ у Трсту 26. фебруара (10. марта) 1875. године. Из тог времена су, 
наравно, и његова писма. Треће поглавље, Докуменши, .садржи, поред 

осталог, и драгоцену грaljу о Марковиhевој смрти, преносу у земљу и 

сахрани у Јагодини 16/28. марта 1875. Поглавље Прилози, као и у 
ранијим књигама; садржи текстове релевантне за рад Светозара Мар

ковиhа у поменутом'времену. 

Десило се, међутим, да су неки текстови изостали из раније шта

мпаних кљига, неки су изостали омашком, а неки су, пак, накнадно 

пронађени или идентификовани, па смо се одлучили да ова кљига има 

посебан Доиаilio.к у којем ће се они штампати по истом распореду као 

што је то било у свим књигама. Распоређени су, дакле,. хронолошки по 

поглављима као што је то уобичајено за ово издање: Ј Члани.u, П 

Писма, ЈП Докуменши и IV Прилози. У нашим белешкама дата су обра
зложења где је сваки од тих текстова требало да буде (у којој књизи), 
одакле је преузет, итд .. 

Крупније од овог питања, па, дакако, и далеко важније је питање 
идентификације свих текстова Светозара Марковиhа о чему је дато 
доста података- у свим овим кљигама. Овде је тај проблем био тежи 
стога, што лист Ослобоljење, из којег су скоро сви текстови у овој 
кљизи, није репринтован па се нико није ни потрудио да изврши 
Идентификацију Марковиhевих прилога у њему. Но, као и сваки други 
истраживачки подухват па тако и овај само сведочи о степеници до које 
се стигло у истраживањима када је рукопис предаван у штампу, његова 
застарелост подразумева се већ са појавом из штампе. Слободни смо, 
међутим, реhи: како год пришли овој едицији будyhи истраживачи наhи 
ће у њој извесно до сада највећУ ризницу о делу и животу Светозара 
Марkовиhа, а то нам је и био mавни циљ. . 

* 
* * 



На крају ћемо ипак навести и неколико података о Марко
виhевим текстовима до којих нисмо дошли, мада ће о овоме, верујемо 
бити ВШIIе података у XVП кљизи овог издаља. 

Рушењем Народне библиотеке приликом бомбардоваља 
Београда 1941. године нестали су многи уникатни бројеви листова, па и 
"Трговачког гласника", "Народног пријатеља", "Враголана" и других. 
НајВШIIе Марковиhевих радова, колико се зна, било је у "Трговачком 
гласнику" (у бројевима 1 и 2 био је Марковиhев чланак Основи 
gрушшвеноz йореШ1Са; не зна се да ли је то онај текст који је раније 

нудио "Младој Србадији" под насловом Начела iшроgне йолиши1Се, 
како је то било наведено под редним бројем 20. у овом часопису број 3 
од 15.VI 1870. године; у броју 2 био је и Марковиhев чланак о Париској 
комуни, а у броју 33 изјава о Потрошачкој дружини; у истом листу 
Марковиh је наставио полемику коју је водио за живота жИвојин 
Жујовиh). Пре ових написа у "Народном пријатељу" изашао је чланак 
Рачун, којег је др Ђорђе Игњатовиh означио Марковиhевим (видети 
његов рад према белеmци 289). "Враголан", први сатирично':хумо
ристички, социјалистички лист у нас, у којем - по тврђењу ДраГШIIе 
Лапчевиhа - има доста Марковиhевих написа, коначно је пронађен али 

.. нама није стављен на располагање (видети. ВШIIе у раду др Ђорђа 
Игњатовиhа, наведеном у белепщи 14; како је уредник "Враголана" 
уређивао и лист "Уједињење", ово је. условило идентификацију 
Марковиhевих прилога у оба листа: видети ВШIIе у белеmци 319). 
Послеgњи С1СУЙШШUНС1Си избори у Србији, МарковИhев рад преmтампан 
из "Панчевца" никада није пронађен (видети белеmкy 218 у vп књизи и 
241 и 257 У овој, XIV кљизи). Исти тај текст и посебно, Ошворено 
йисмо, колали су као паmквиле у Народној скyпmтини, али ми до њих 

нисмо дошли. Марковиhев говор одржан за време VI СКУШll'l'ине 
Уједињене омладине Српске у Врnщy; "о комунизму", штампан у листу 
"Исток" (бр: 37, од 12. IX 1871) такође није пронађен (Moгyhe је даје тај 
текст био прештампан и у "Трговачком гласнИку", али ниједан од ових 
листова није сачуван). И поред свих напора истраживача Одбора за 
припрему Цело1СУЙНUX gела Свешозара МаР1Совића, може се реhи да 

страна штампа није довољно истражена. У њој би се, највероватније, 
нашло још Марковиhевих прилога (видети коментаре уз чланак Раи у 
овој кљизи; о истраживањима сарадника на овим делима има најВШIIе 
података у раду Ћ. Митровиhа, белеmка 119). Једно писмо поМиње 
Софија Шкориh у свом раду The populism оЈ Nikola РаЛiс, The Zurich period. 
Easten Еигореn QUй1"tеlу, vol. ХЈУ, 4,1980; s. 469-483; Moгyhe је даје то оно 
писмо Марковиhа Николи Пaшиhу које помиње Ga1e Stokes (вИдети у 
раду наведеном у белеmци 13). 

ВШIIе података, како смо већ поменули, биhе у ХVП књизи овог 

издања. 

Приреljивачи 

Небојша Митрић, Светозар Марковић; гиnсани одливак попрсја урађен за 
Иcrоријски музеј Србије, изливен потом у бронзи 197..5. године 
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"ОСЛОБОЂЕЊЕ" 

Излазиће од нове године овде у Крагујевцу.l О садржини и 
правцу листа немамо шта друго да кажемо, но да ће продужити исти 
посао, који је започет У'"Јавности", а после многих неприлИка 
прекинут у "Гласу Јавности" под првим уреДНИIII1Ћом.2 На листу ће 
радити иста дружина која је радила на истим новинама, док су оне 
заступале познати правац. Наш је досадањи рад познат, с тога и ~e 
износимо никакав особени програм. 

"Ослобођење" ће излазити три пута недељно, на целом та
баку; по величини као "Јавност". Цена је 120 гроша за годину, 60 
гр. за по године и 30 гр. за 3 месеца; за Аустрију цена је 12 фор. 
годишње.ЗПретплату у Крагујевцу прима госп. Срета Анђелковић, 
у Београду уредниmтво "Рада". Из осталих места у Србији нека се 
претплата mиље управо уредниmтву "Ослобођења". Haд;:tМo се да 
ће сви начелни пријатељи "Ослобођења" похитати, да се бројем 
претплатника осигура опстанак листа. 

у Крагујевцу 18. децембра 1874 г. 

Одговорни уредник и власник "Ослобођеља" 

Светозар Марковић 

Гранuчар, бр. 1, од 2.11875. 
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ми ступамо пред публику као стари :щанци са новом заставом. 
Казали смо у огласу, да продужавамо исти рад, који смо започели 

у "Ј авности" и "Гласу Јавности" (и још раније у "Раднику"). 6 С тога 
не износимо никакав нов програм. ми остајемо при старом.7 Али 
наша нова застава - "Ослобођење" - осиМ наших основних начела, 
која су нам непромеiьива, има за нас свој особити значај. Отоме 
ћемо казати неколико речи, да објаснимо прави смисао нашеграда. 

Наше ослобођење има јеиан смисао: ослобођење народа од 
сваког притиска, од сваке невоље; од ропства материјалног и ум
ног, као и ·од сваке тираније - ма од куд она долазила.8 За ту цељ 
нама је нуждан известан друштвени и државни преображај у овој 
земљи у којој живимо; и известан преображај наших спољних 

одношаја. Да кажемо кратко - управ са средине. Осим унутарњег 

преображаја наше државе, нама је нужно још уништење Турске и 
Аустро-угарске и савез са сродним народима у истиМ државама. То 
је саставни део нашег унутарњег преображаја. Овај спољни прео
бражај нама је нуждан, да утврдимо наш соЙсiП.веНll найреиак, па и 
да га ојачамо. Ми нисмо богати толико, да делимо коме милостињу. 

ми немамо да "ослобођавамо нашу браhу" у Босни и Ерцеговини 
итд. Ми u.мa.мo иа ослобоgu.мо себе. Тако ми сматрамо наше осло

бођење. Крајња цељ нашег унутарљег и спољњег ослобођеља, то 

је осигурање нашег сопственог напредовања. 

Сад да почнемо опет с краја. 

Под заставом ослобођења, обично се код нас разуме уједи

њење српског народа у једну државу. Ослобођење и јединство 

сматра се обично као ствар иста. ми са свим одвајамо те две мисли. 

Срйско јеguнсШво - то је мисао са свим револуцијонарна; она 
руши све државе у којима српски народ живи и ствара - у идеји -
једну нову државу. Али то је несрећа, што је ова мисао јасна и 
одређена само док се замишља рушење и одрицање онога што 

постоји, а чимпочнемо да мислимо о оној другој страни, она постаје 
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нејасна и неодређена и губи се у магли. ни границе државне, ни 
облик државе - ништа не може јасно да се нацрта, те да се зна план 
грађевине, коју треба саградити. . 

Српско јединство - велика српска Држава - још је са свим . 
. неизрађена и неодређеl!а мисао, ма да се о њој толико говорило и 
говори у листовима; на ]авним и приватним зборовима - свуда и на 

сваком месту, где се само говорило о будућности српског народа.9 

По себи се разуме, да српско јединство још не казује ништа о 
нароином. ослобоlJењу. Под српским јединством може се разуме
вати, да]е народ прост материјал, који је сТворен, да се над њим 
може благовати и господовати; а може се разумевати да је ту народ 
и - више или мање - одиста "ослобођен". 

На против ослобо~ење је са свим одређена мисао. Она садржи 
у себи све услове .o~ ко]их зависи народни напредак, дакле и строј 
оне државе, у ко]о] наш народ живи овде у Србији, и строј оне 

државе .коју жели да оснује рушећи непријатељске државе, које га 
ОКРУЖУЈу· 

Ето то је први основ због чега смо ми говорили вазда; ми 
оћемо да дођемо сл о боgо.м ио јеguнсШва а не обраШно. Нашаје цељ 
нароино ослобоlJење и народно јединство мора доhи као последица 
о~обођења. Уз то нароино јеguнсiП.во још никако не значијеgин
сшво влаgе, нити јеguнсiП.во канцеларија. О томе би имали још дуги 
разговор. Али то ћемо за сада оставити на страну. 

Да узмемо српско ослобођење са гледишта чисто политичког. 
Кад се Италија ослобођавала од туђинског притиска, и од 

поцепаности на разне државе и државице, све партије које радите 

на томе имадоше своју одређену мету пред очима. Мацинија и 
чланови "Младе Италије" замишљаше уједињену Италију, као 
јеину и неразgељиву и они сав свој рад удешаваше према тој својој 
мети. Монархисте радише опет према својој мети; и свака је партија 
према томе р.адила својим средствима и на свој начин. Кад је репу
бликанац Гарибалдија истакао заставу "Италија и Виктор Ема
нуило", он је веровао, да је то једини облик државни, у коме се 
r.r талиј а могаше уј единити у оно доба. Он је дакле морао да истакне 
не само одређен, монархичан, облик државе, но и да избере између 
многи.х талијанских династија - јеину. Може ма ко осуђивати Гари
балди]у као републиканца, али сваки човек који разуме практику 
рада при стварању нове државе, мора признати, да свака акiП.ивна 

партија мора поставити тако јасну цељ пред очи, као Гарибалдија 
~ли Мацинија, ако оће да ради, а не да фразира са државним 
]еДИнством (кад већ под државним јединством разуму народно је
динство). 

Код нас ни једна партија није никад истицала одређен облик 
државни, одређену мету, коју оће да достигне. А без тога не може 
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се ништа радити. Ко замишља "велику Србију" као "републику" тај 
мора радити према тој мети, а не балансирати између Београда и 

. Цетиња. Ко је замишља као монархију он се мора решити за једнУ 
од династија, које постоје, а не апеловати на њихово родољубиво 
наравнање ... 

А пре свега, као што рекосмо, свака партија мора одредити 
границе новој српској држави па према томе удешавати свој рад. 

Ништа од свега тога није ни једна партија урадила, с тога се 
ни једна није ни могла да узвиси као акшuвна HapogHa йаршuја, која 
би одиста радила за народно ослобођење. Народ није имао ни
каквог утицаја на ту политику "народног јединства" , за коју му се 
говорило да је влада води ево већ 16 година;lO а управо није ни знао 
шта се ради. Упуштане су толике прилике за рад, а народ није знао 
зашто. За владу је било HeMoгyhнo. да што започне да ради, јер је 
она стој ала на сво.м власнuчко.м, а не на HapogHoM земљиШту; имала 
је своју власничкуцељ пред очима, а не народну. Друге партије нису 
биле кадре, ни да одреде право народно земљиште и појме народну 
цељ. Једном речи сва спољна политика наше државе после 1858 
године није била народна,11 као ни пре тога, и ако се оне по свом 
карактеру са свим разликују. 

С тога је била и HeMoгyhнa, неостварљива, јер Србија није 
могла да изврши власничку, освајачку политику; она је способна 
само за народну, револуцијонарну, политику ослобођења. 

ми знамо, да овде остајемо многима са свим нејасни. ми би 
могли бити са свим јасни, и могли би поткрепити наше мишљење 
са доказима, који се не дају оборити, али - бојимо се дајош у првом 
броју не дођемо у сукоб са нашим кривичним закономР 

ми смо већ рекли да ми сматрамо ослобођење, као главну цељ 
у нашој спољној политици. Политику ослобођења ми сматрамо као 
једину HapogHY политику; сваку другу политику ми сматрамо као 
HeHapogHY, но власнuчку политику. Другом приликом ми ћемо 
изложити опширније, народну политику ослобођења, па ће се онда 

видети по чему ми налазимо, да је сва наша политика за последњих 
16 година била ненароgна.1З 

Казали смо, да ако оћемо стварну политику, а не брбљање, или 

дипломатско интригирање и шуровање по буџацима без икакве 
користи по народ, онда морамо јасно појмити мету којој тежимо. 
Ако оће српски народ да има своју HapogHY политику, он мора сам 
појмити ту своју мету, мора имати воље и куражи да је изврши, и 
што је најважније: он .мора u.маШu У својој власшu сва среgсшва, 
која су .му нужна за ШУ цељ. То ће рећи: народ мора бити глава у 
својој држави. 

Народ мора појмити, да онима, којима је главна тежња власш 
не може бити главно ослобођење. Он се не сме више ослањати на 
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власнuчко "родољубље". Несме више очекивати своје ослобођење 
од добре воље и увиђавности "родољубиве владе". Шеснајесто
годишњи опит треба да га је научио да се он на такво јемство несме 
да ослања, ако је рад своме напретку ... Он мора узети ствар осло
бођења у своје руке. 

Ето још у каквој свези стоји наше унутарње и спољне осло
бођење. Унутарње је ослобођење цељ, а оно је и 2лавно сретство 
да се народ српски ослободи спољних непријатеља. Орпiнизација 
државна на темељу народне самоуправе, даје народу MOГyhнOCТ да 

створи она ср етств а, која су суштина ослобођења: материјално 
благостање и просвету. Она треба да му да и врховну власш да 
располаже свима својим сретствима. До такве вРИlИне треба да се 
развије народна самоуправа и у том смислу заступаhемо ми све нове 
реформе у нашој земљи, а нарочито из.мену усШава. Народ се мора 
признати као извор свију йрава gржавнux власШи. То је неопходни 
услов како за његово унутарње, тако и за његово спољне осло

бођење .. 

Hapog go caga није бuо НUluша - он шреба ga йосшане све. 

То је наш појам о ослобођењу. 

Ослобо~ење,14 бр. 1, од 1. 1 1875. 



СРБЗ И СРБСКА УПР АБА. 

I. 

ми смо започели говор о главним установама, од којих зависи 
народни напредак. Прешли смо општину,15 устројство суда,16 фи
нансије17 и среза.18* Сада кад је сама законодавна скyпmтина изја
вила потребу, да се код нас установи боља и йросШија управа, 
држимо да је врло корисно да се још једном свратимо на тај 
предмет. 

Код нас су до сада постојала управо три степена управних 
власти: општина, срез и округ т. ј. општински суд, среско и окружно 
начелство. О опmтини су код нас већ скоро сви сагласни, да се она 
уреди на темељу самоуправе и нова садања влада обећала је, да ће 
још ове године поднети скyпmтини законски предлог о устројству 
општине. Али о преустројству среза и округа готово нико не гово
ри. Само "Јавност" а за њом "Глас Јавности" изнеше мисао: ga се 
срез усшроји као Велика Ойutшина, йа ga се Окружна и среска 
начелсшва укuну.19 

Ево шта је о томе казано у "Гласу Јавности".20 

Ми не желимо никако, да се садањи бирократски систем "ре
формише" т. ј. да се он закрпи и замаже, већ тражимо: да се садањи 
бирокрашски сисшем управе унишши, а ga се ушврgи самоуйрава 
HapogHa у свима сШрукама. Тада тек уштеда у државним трошко
вима добија своју праву вредност. Кад се усвоји, да се државне 
установе нарочито подижу за помагање и развитак народног бла
гостања и кад народ сам располаже оним уштеђеним вишком -
онда се тај вишак неће распасти у мале делиће и потроmити непри
метно, но ће се њиме подићи таке установе, које ће увећати укупно 
народно благостање. . 

Без економске реформе у нашој производњи, а поглавито у 
нашој земљорадњи остаће јалове све наше државне реформе т. ј. 

* Чланци о свим овим установама штампани су у "Јавности" и "Гласу Ја
вности", а штампани су у засебним књижицама и могу се добити код овдашње 
штампарије. Ми сматрамо да су ти чланци познати нашим читаоцима. 
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оне нам неће донети ни слободу ни просвету. Реформе економске 
морају се започети од општина: прикупљањем распарчане земље у 
гомилу, удружењем рада и капитала и увођењем савршеније прои

зводње. Али ми немамо толико образованих и вештих људи, који 
би могли да покрену и руководе ту ствар; нити општина има сред
става у први мах, да так е људе спреми и набави. Срез мора бити у 
томе главни покретач, јер је он у стању да подигне школе за 
образовање земљораДНИчко, занатлијско, техничко-индустријал
но. Срез може, прикупљајући средства свију општина, постати само 
средиште за образовање pagHUKa сваке врсте: осим тога може бити 
посредник и помоћник појединих општина и задруга за набавку 
савршенијих алата, семења и т. д. су колико то неби узели на се 
разни заводи н. пр. поједине стручне школе) па и йошреБНО2 ка
йuшала U креguШа. 

Даље подизање путова и мостова, регулисање река (брана и 
воденица), чување и подизање myмa; старање о одржању здравља 
и неговање болесника у целом срезу - све ће то бити још за дуго 
главна брига среза. Говорећи о општини ми смо споменули, да се 
оне брину о свему том у свом кругу, али изузев поједине богатије 
општине оне то нису у стању да врше. Мало је која општина у стању 
да плаћа сама инжинира, лекара, да подиже болницу, да издржава 
средњ у mколу и т. д. У опште свуда где је потребан већи издатак за 
какву потребу, морају се општине обраћати срезу т. ј. морају се 
старати удруженим силама, да своје потребе намире, у колико се 
то може Достићи. 

Према нашем материјалном стању и према количини образо
ваних стручних лица, за сада није могуће ни све срезове устројити 
тако, да сваки може врmити онај културни задатак, који му ми 
намењујемо: Али ми стављамо то као цељ коју ваља Достићи. Ако 
се не може свуда све ово увести наједаред, може се уводити поступ
но, само треба имати увек на памети главну мету па радити не

прекидно свом снагом да се та мета достигне. 

ми смо хтели да обележимо у кратко, шта треба да буде 
главна цељ управне реформе. Није то само, да се нешто мало 

упрости и појевтиња бирократски поредак, већ да се измени сама 
суштина и цељ управе. Ми желимо да створимо органе, као: среску 
скуйшшuну, срески оgбор и среску уйраву, којима би 2лавни зада
так био, да раде на свестраном, културном развитку нашег народа. 

Разуме се, ми желимо у исто време и да се наша управа упро
сти. Управо то је једно с другим скопчано. Устројством среске 
самоуправе, постају непотребна и окружна начелства и капетан
ства. То је јасно разложио писац "Велике општине" у броју 13 
"Јавности" од прошле године. То је у главним цртама обележен 
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делокруг среске управе. ми у основу усвајамо онај делокруг и 
организацију среске управе, где од ље одступимо то сваки може 
видети. ми је наводимо овде да се још једном проучи.21 

Сваки срез или велика општина да на скупу или скупштини 
својој одабере из свих својих крајева петнајест лца. Они нек 
изберу измеђ себе председника велике општине и даду му у помоh 
још четворицу, од којих нек буде један помоћник председников, а 
троца чланови. То је суд једне велике општине. Ови пет врше 
послове непрестано, а сви петнајест месечно по једанпут већају о 

општим потребама. ма у ком кругу љихове власти. Избор њихов 
саопштава се административној власти ради знаља. Избор вреди за 

22 
три године ... 

Надлежност судова великих ОПШI'Ина: 1. Гра!Јанска: а) да у 
последљем степену решавају грађанске паРНm:t;е.које су суђене код 
судова малих општина, б) да води бригу о сирочадима и љиховом 
имаљу, према уредбама, које би се издале. 2. Кривична: а) да испи
тују и казне иступе; да испитују преступе и злочинства, да могу 
затворити због тог кривца, који се ухвати на делу, или за ког има 
несумљивих доказа, а бескуlшик је па може побећи или је опасан 
за друштво; б) да извесне преступе пресуђују, што би се законом 
ближе означило. 3. Оийравна: да извршују пресуде судова и решеља 
којима се стављају забране, да примају тужбе против општинских 
судова због злочестих путова, мостова и водојаза, да би то било у 
свом реду. 4. Школска: а) да воде надзор о дужности учитеља и 
успеху ученика; б) да очеви дају своју децу у школу и оне да казне 
глобом, који то не чине; в) да подижу примерне земљоделске 
школе: г) да општинским трошком подижу нужне занате. 5. Сани
шешска: да се стара о здрављу народа помоћу способних лекара и 
просвећених учитеља црквених и народних. 6. Газgинска: а) да води 
надзор над шум ама селским и чува их од сатираља међусобног села 
и сељана, а тако и над испустинама појединих села; б) да према 
приликама месним прегледа рачуне малих општина и стара се да 

им приходе умножи а трошкове уштеди. 7. Финанцијска: да прима 
данак од малих општина и предаје казначејству; да наплаhује све 
прописане таксе, што су за државну касу и предаје их месечно. 
Таксе, које наплаћује суд великих општина по својим решељима, 
или глобарину за иступе и преступе, не долазе у државну касу, него 
у касу исте велике општине за подмиреље трошкова. 8. Полuцајна 
и йолuшuчна - по одређеним прописима.23 

Овде је у главним цртама обележен делокруг среске управе. 
На први мах може то изгледати страшно много, нарочито кад се 
помисли да укидаљем окружних начелства и капетанства сви по

слови ових надлежатељства падају сад на срез а осим тога суђеље 

и толики други терети. Али ваља знати пре свега, да при данашњој 

ЧЛАНЦИ 11 

нашој управној системи многи "послови" само за то и постоје што 
постоје начелства и капетанства, а сви ти "послови" ИIiIчезли би 
одмах чим би нестало оних петљанија које су изазивале и стварале 
те послове. Осим тога ми замишљамо заједно са управном рефор
мом и реформу нашег суда, финансије и свију грана управе. С тиме 
многи послови или одпадају са свим, или се веома скраћују. Тек са 
овим свима реформама среска управа може постати ваљана, про
ста и јефтина а може донети народу оне користи, које се од ње 
очекују.24 

ми оћемо не само gобру уйраву у земљи, већ ми оћемо gобру 
самоуйраву народну у земљи. ми оћемо да што више глава у народу 
мисле о општем благостаљу и да што више руку раде на томе. С 
тога, по нашем мишљељу устројство Среза (Велике Општине) 
мора се оснивати на изборно.м начелу, и срез у свом делокругу мора 
бити тако исто самосталан, као и општина у свом. 

Да видимо само устројство среза и среске управе. 

п. 

, Ми смо већ изрекли, да желимо у срезу да имамо среску скуй
шшuну (или збор), срески оgбор и среску уйраву ("суд в. оп
штине").25 

Среска скуйиtшина заузимље у начелу оно место у Срезу, што 
га заузимље збор у општини. Среска скупштина бира срески одбор 
и среску управу. Влаgа не.ма заступника у скупштини нити икаквог 

учешhа у бираљу, или при збациваљу одбора и управе. Њој се само 
јавља избор ради знаља. Скупштина.утврђује буџет CBa~e године; 
она доноси закључке о свима важниЈИМ предметима, КОЈИ се тичу 

целог среза, које ће имати ср. одбор и управа да изврше, као: о 
подизаљу школа, грађељу путова и других грађевина, у опште о 
свима заједничким потребама целог среза. 

у Буџет среза долази издржаваље управе (плата званични
цима и канцеларијски трошак), трошак на просвету среза, гра
ђевину, санитетство и т. д. У срески буџет, по новом устројству 
среза ушле би многе цифре, које се данас налазе у државном буџету 
(пре свега отпадају из државног буџета трошкови на окружна и 

среска начелства, затим државни трошак на школе, грађевине и т. 
д.); У толико разуме се gржавни буџеш .мора бшТlu .мањи. А ако сад 
са овом реформом народ неби плаhао маље (срезу и држави уједно 
рачунећи), но би цифра плаћања остала иста, за народ је опет 
добит, што сам располаже са својим новцем. Среска скупштина 
скупља се сваке године и ту се народ сам договара о својим нај
пречим материјалним, просветним и другим потребама: ту ће се 
народ најлакше и најбрже обавестити о свему ономе, што му баш 
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треба за његов напредак, а онда народ сам расйолаже среШсШвu.ма 
да одмах набави све што му је нужно, а не мора да трчкара за своје 
паре полицији или министру и да моли за оно што је његово. 

Избор скупштинара може бити и сваке године, а може бити и 
на три године, овде треба имати у виду: 1) материјално стање нашег 
народа и 2) ступањ образовања. По нашем мишљењу имајyhи у 
виду и једно и друго требало би бирати скупштинаре на три године: 
поглавито с тога, да се народ неби излагао сувишном трошку са 
честим изборима. Али и ако је избор сваке три године, среска 
скупштина мора имати своје редовне састанке сваке године у одре
ђено време (време треба одредити кад наш сељачки свет има 
најмање радова), а у изванредним приликама могу бити и изван
редне скупштине. (На пр. десила се каква изненадна напаст -
поплава - треба одмах предузети нужне мере да се народ помогне.) 

Ово редовно држање скупштине сваке године разуме се да би 
коштало нешто. Тачну цифру, колико ће коштати среске ску
пштине, ми не можемо показати али можемо изнети цифру, која је 

врло близу правој цифри. Ако узмемо за среске скупштине на сто 
пореских глава једног преставника, а један срез да има просечно 
5000 пор. глава, онда долази ј едно на друго 50 скупштинара на сваки 
срез. (Ако би се узело да свака општина шиље преставника за 
среску скупштину, да је дакле среска скупштина - преставништво 
општина, с чиме се ми неслажемо, опет број скупштинара неби био 
веhи, но још мањи.) Према броју пор. глава у Србији можемо узети 
50 (нових) срезова; дакле у Србији би било свега 2500 скупштинара 
у среским скупштинама. Баш да усвојимо. да се скупштинарима 
плаhа од 10 до 20 гроша дневно, према скупоhи предела, што у 
извесним околностима неби морало никако да буде; и да узмемо 
даље да свака скупштина траје једно на друго 10 дана, ~·caв трошак 
свију среских скупштина изнео би тек 375.000 гр. чар. (узели смо 
средњу дијурну 15 гр.), а то је једва половина оне суме, што се данас 
троши на издржавање савета! 

(Узгред да приметимо још и ово, ма да не спада са свим у 
устројство среза. По нашем мишљењу државни савеТ,као нека 
законодавна или саветодавна установа са свим је неЙоШребна. Ме
ђутим установом среских скупштина добија наша народна зако
нодавна скупштина најбољег "саветодавца" при грађењу закон:а. 
Среске скупштине требало би да имају право да подносе законо
давној скупштини Йреgлог.е и uзраЬене пројекте за државне законе. 
Ти би предлози били најбољи материјал народној скупштини за 
израду закона, баш и кад неби били примљени онако као што су 
предложени. А на сваки начин као "савети", з~кључци донесени у 
виду предлога са среске скупштине, имали би далеко већу вредност 

но савети "државног савета". Можда ће ко реhи: на среску скуп-
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штину долазе сами сељаци, који не умеју ни да направе "законски 
предлог". Пре свега сељаци и у опште "прост свет" и ако можда 
неби умео тачно да формулише законски предлог, он добро зна 
шта му треба а шта не, и то уме да каже, а то је главно. После на 
среску скупштину долазиhе људи од свију'струка, па и људи обра
зовани; и можемо сигурно казати, да ће у њима бити сваке године 
све више образованих чланова, нарочито кад наша "интелиген
ција" изађе једном из калупа - бирокрације.) 

Срескu оgбор, као стално преставништво скупштинско, врши 
све текуће ёреске послове преко године, који по самом устројству 
среза спадају у његов задатак. Срески одбор стоји спрам среске 
управе доста слично, као општински одбор спрам општинског суда 
- при одређивању буџета и разрезивању приреза, као и код свију 
других закључака. Одбор се стара да се изврши све оно, што је 
самом среском скупштином предви:ljено и решено; такође решава 
о свима потребама среза, које су неопходне, и не трпе одлагања ма 
да нису предвиђене скупштином, па траже од ње накнадно одо-

..... : •• =:...!\ брење. Он ј е даље непрекидни саветник и контрола среске управе, 
I~.:WP. ~ а у неколико је сам саставни део исте управе. 

Број одборника ми држимо, да се не може одредити. Први 
писац у "Јавности", који је предложио устројство "Велике општи
не" на место капетанија и началства, изнео је предлог да одбор 
састављају 15 лица.26 Но ми држимо да та цифра мора зависити од 
броја душа т. ј. пор. глава у срезу, а за тим од величине и богатства 
среза, јер од тога зависи количина Йосла. Него цифра није важна. 
То је више ствар практИке, и практиком ће се најбоље решити. 

Среска уйрава по величини и устројству зависи од много усло
ва,а поглавито од устројства суиа, финансије и других грана др
жавне управе. 

Среска управа стоји према одбору и збору онако, као и оп
штинска власт, спрам свог збора и одбора. У случају, ако би управа 
немарљиво вршила своју дужност или би радила незаконито, на 
тужбу од извесног броја бирача (који ће се законом прописати) или 
на тужбу државе, одбор је дужан учинити извиђај или сазвати 
скупштину. А разуме се, да у тим случајевима одбор има и право и 
дужност, да и сам сазове среску скупштину и оптужи рђаву управу. 

Код љ уди, који среску управу поглавито сматрају као установу 
судску она мора бити другче удешена, но код оних људи, који желе 
да је организација среске управе поглавито удешена за економске, 

просветне, и друге опште-народне потребе једнога среза. Тако на 
прилику у чланку "Велика Општина" ("Јавност", бр. 13, 1873 год.?7 
предлаже се, да се среска управа зове "Суд велике општине", да у 
њему суде колегијално т. ј. сви заједно пет изабраних судија, који у 
исто време састављају "управу среза", - т. ј. да се сви чланови баве 
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суђењем. Како је по нашем мишљењу за нас боље устројство суда: 
uороша за 2рађанска и кривична gела са jegHu.м сШручнu.м CygujOM 
то сматрамо да никако није нужно, да сви чланови среске управе 
буду судије. Напротив ми желимо да среске управе буду што више 
поnyњене људима из других струка, као: агрономима, техничарима, 

економистима и другим, а не само правницима. Тако исто у оном 
предлогу вели се, да суд в. општине буде апелата над судом општин
ским. ми смо казали, говорећи о општини, да је за оnmтински суд 
најбоља апелација опш. одбор; према томе не слажемо се да срески 
суд буде апелација Hag ОUUlШинскu.м cygOM йама како био усшројен 
срески cyg.28 

Уређењем самосталне финансијске управе отпали би многи 
послови од среске управе; старање и рачуноводство о nynилном 

имању, чување разних депозита; рачуни о данку државном и др. ми 
овде претпостављамо да је општини дато да чини распоред с има
њем умрлих и да се стара о сирочадима и њиховом имању, а не суд 

као што је било до сада. Поједине општине предавале би nynилне 
новце и у опште све оне суме, којима саме не рукују непосредно 
финансијској управи (о којој смо ми ве:li говорили); среска управа 
морала би по нужди донекле бити посредник при том предавању, 
и то само дотле док се наша сретства за саобра:liај (путови, поште 
и др.) не уреде као што треба. 

Ово одвајање неких рачунских послова од среске управе неби 

нимало увеличало "државне" или народне издатке. По нашем ми
шљењу финансијска управа има свој самосталан задатак у народу. 
Она не само рукује државним имањем, приходима и расходима, но 
још има да подмири извесне економске потребе народне, као кре
дит на дуже и кра:liе време, и др. Што се дакле више капитала стиче 
у финансијску управу, тим је она у бољем стању, да одговори овим 
другим захтевима, те :liе и добит за народ бити ве:liа, а и привреда 
финансијске управе биће јача. Тиме ће се са добитком покрити 
трошак око рачуноводства, ако би се оно с овим уве:liало. 

Надзор над свима народним школама мора бити поверен стру
чним лицима па ма какво било устројство среза. Ту се среска управа 
мора побринути да набави стручна лица за тај посао. Ово опет 
зависи од организације целокупн~ просвете у држави; од права и 
дужности која би узела држава за целокупну народну просвету. 
Него ми о томе овде не:liемо ништа говорити, но остављамо кад 

будемо говорили оделито о просвети.29 

ми још нисмо ништа говорили о одношају среза спрам др
жаве, о одношају среске управе спрам централне државне власти, 
о праву "државног надзора" над радњом среза - у опште ни о чем 
што се односи на права и дужности среза, као једног дела државе. 
С тога могу неки одмах повикати, да ми о:liемо да је срез нека 
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самостална јединица - "држава у држави", као што обично наше 
бирократе плаше наш народ, чим му ко почне говорити о "само
управи" општинској. 

ми :liемо да кажемо о томе неколико речи ради објаснења. ми 
сматрамо наш срез као сувише мали, сиромашан - и капиталом и 

знањем -,део народа, те с тога, никако не замишљамо да је.он 
нешто сасвим самостално у држави. До душе ми сматрамо као 
највећи напредак, такво савезно устројство државно, где би сваки 
срез био за себе једна целина, са свим самостална у своме раду, пц 

би као такво самостално тело био члан савезне државе (као што је 
на пр. Швајцарска, савез кантона). Али притом замишљамо са свим 
други развитак образованости у народу; и са свим другу органи
зацију среза. ми замишљамо као идеал, коме треба да тежи сваки 
срез (о величини његовој не говоримо - макар он био као садањи 
округ, или мањи но садањи срез) такво стање, где би он био устро
јен као једна економска задруга, са својим просветним и финан-

. сијским установама, и са својом политичном управом. У таквом 
стању дабогме морају се изменити одношаји срезова између себе, 
и положај њихов спрам целог народа - спрам савезне државе. Али 
такво је стање далеко. О њему ми не:liемо овде да говоримо. ми 
овде говоримо о реформи наше управне системе у данашњем на
шем стању. С тога гладиmта расматрамо одношај нашег среза 
према нашој саgањој држави, ми дакле имамо једнако у виду наше 
данашње прилике. 

У данашњем стању ми сматрамо да срез мора бити у многоме 
потчињен држави; у опште да сва његова самосталност мора бити 
ограничена тачно gржавнu.м законu.ма. На прилику држава има 
право да установи општи закон за разрезивање порезе; да одреди 

меру по којој се сме узимати порез од држављана; да одреди мини
мум (најмању количину имy:liности) са кога се не може узимати 
никакав данак - те на тај начин и да држави и самом срезу као 
целини осигура известан приход, и да заш~ити личност од притиска 

ве:liине, ако би се такав притисак могао десити. Овамо би се могла 
истаћи још ситна питања, као: има ли срез неограничено право да 
употребљава своје имање (непокретну и покретну главнину) на 
опште потребе? може ли он по својој вољи и увиђавности да се 
задужује? ваља ли регулисати посредне данке (аренде и др.) држав
ним законом или оставити свакоме срезу да то решава по својој 
увиђавности? и т. д. У колико би се допустило да држава огра
ничава ова права СР,еза или да му их оставља без ограничавања то 
зависи од тога, у колико се признаје да је срез и његови органи 
кадар да појми своје интересе т. ј. интересе народа, који у њему 
живи (разумемо ту и колена која долазе, а не само оно које живи); 
и у колико је кадар да их извршује. 
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Ово смо навели као пример из круга финансијских права и 
дужности једнога среза. А разуме се такви општи државни закони 
морају постојати за војску, просвету, саобраћај и т. д. једном речи 
за све гране државног живота. Држава има право да народним 
законодавством обвеже све срезове да раде по извесним прави
лима; па разуме се има и право да пази да се сви ти закони тачно 

врше. 

С овога гледишта имали би још да расмотримо среску управу, 
као орган централне управе. Али ми овде нећемо о томе да гово
римо. То ће бити на месту кад будемо говорили о централној 
управи и њеним одношајима спрам других државних органа. Овде 
смо хтели да изнесемо читаоцима главна начела за организацију 
среске управе. 

Још ћемо само да кажемо неколико речи, о нашим особитим 
околностима, од којих зависи устројство среза. 

т .. 

Срезови су наши различити по величини земљишта. Величину 
земљишта не знамо тачно, тек од прилике знамо да су срезови 

највећи у округу ужичком где је становништво најређе насељено. 
Ту има срезова где је средње растојање општина од среске куће по 
4,5 и 6 часова. За ужичким округом долазе у том погледу одмах 
окрузи крушевачки, чачански и крајински. 

По броју становништва, или управо по броју пореских глава 
разлика је још већа но по простору. Најјачи по броју пор. глава [је] 
млавски срез у окр. пожаревачком и броји 6.448 пор. глава; а 
најмањи Поречко-речки у Крајини само 1697 порес. глава. Између 
њих лежи цео низ; тек једна треhина има преко 3000 пор. глава, а 
2/3 имају преко 2000. 

Са овом неједнакошћу у броју пореских глава и густини ста:
новништва иде готово упоредно и сиромаштина народа. Тако у окр. 
ужичком по држ. статистици долази једва 5 1/2 дуката непокретног 
имања на душу, а у смедеревском по 45 (по попису од 1873 г.). 

Код овако неједнаких услова тешко је замислити како се може 
удесити једнако устројство срезова за све крајеве у Србији, па да 
сваки врши све оне послове, које смо означил~ као делокруг среза. 

Код данашњег устројства среске управе деоба на срезове и
шла је врло лако. Срез је био сасвим потчињен централној власти, 
а није имао никаквог самосталног живота. Управа се није никако 
бринула о напредовању свога краја, - зато се стварала "влада" -
већ је само имала да изврши оно што јој се заповеди. Удешавала се 
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деоба на срезове поглавито према томе, како је најудесније, да се 
могу извршити све наредбе и заповести, како би чиновник могао 
удесно да обилази срез кад му је нужно. 

Ако је срез сувише велики онда се раздвајао и оснивао се нови 
срез. Почем су се троmкови око среске Управе подмиривали из 
O~Te дp~aBHe касе, то није било нужно водити рачуна о томе: да 
ли Је неки. срез од 1600 - 2000 пор. глава у стању да издржава ону 
управу КОЈУ има; да издржава све оне установе које су само зарад 

његове по:ребе , а у исто време, да сноси онај део општихдржавних 
терета, КОЈИ на њега долазе? 

При бирократској системи управо можда није било нужно 
стављати така питања. Ту се управо тражило, да се може згодно 
владати. Ако је срез велики, или брдовит: подели га; подај дупли 
број капетана, писара и т. д. па је ствар свршена. Државна каса 
платиће увеhани издатак из "комуна", па се неће ни приметити. 
Али кад је реч о среској самоуправи онда се о томе мора водити 
рачун. Није вредно парчати државу на таке мале срезове; да сама 
управа среза ПОје~е све среске приходе. До душе ми нисмо против 
тога, да држава Т.Ј. цео народ по~ажеједан свој део који је заостао 
у свом развитку, јер је од природе сиромашнији, или је у незгоДНом 
положају, далеко од путова којима се креће трговина; далеко од 
средишта просвете и т. д. У том случају државаје управо дужна да 
помаже поједине делове. 

Зато упр~во људи и живе у једном друштву, да се узајамно 
по:м;ажу ~a ~BOJe опште добро. Јер заиста, ако народ помогне једном 
краЈУ .КОЈИ Је заостао у развитку, да се он подигне; да се у њему 

раЗВИЈе земљорадња, радиност, просвета - народје и себе подигао. 

Одмах ће се развити живљи обрт са тим крајем, који ће увеличати 
богатство целог народа; тај крај моћи ће сад више да приноси 
држави на опште потребе; његово веће знање утицаhе на развитак 
знања у целој држави и т. д. 

Ми дакле у ствари признајемо да је држава дужна да помаже 
срезу, коме је'помоh потребна; али нема смисла сшварашu таку 
"потребу", која је у ствари ненужна. Ваља се постарати, да у народу 
буде што мање неuроuзвоgнux трошкова и трошача, а у те спадају 
разне сувишне управе и управљачи. -

Имајући ово на уму сваки ће лако увидети да нетреба никако 
допустити тако мале срезове као што код нас постоје, осим где то 

није могуЋе другчије због брдовитог земљишта и врло мале густи
не становништва. Ми смо већ спомињали цифру од 5000 пореских 
глава, као средњу цифру за сву Србију, а према том броју требало 
би свести број срезова на 50. Разуме се то је средња цифра, а ако би 
се могао број срезова још већма смањити, било би још боље. Где' 
год густина становиштва и равност месности допушта, ваља се 

старати, да срез буде што веhим бројем душа и пореских глава. 
" 
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При том треба имати у виду да при системи среске самоуправе 

неће бити потребе да "капетани", "писари" и "ћате" сваки "излазе 
у срез" - то да нешто пресуде; то да нешто наплате; или уз рекру

тску комисију, или уз инжинира, који прегледа "линију" и т. д. то ће 
тумарање по срезу одпасти као непотребно. Што се тиче суђења, 
пре је народ ишао у окр. суд ради суђења, сад ће му бити свакој ако 
ближе, па баш да се садањи највећи срезови још дупло повећају. 

Напоследку и ако остане који срез у кршевима чачанским, ужи
чким и крушевачким, где није могуће никаква - спајања добити 
бројно појачи срез, а да се простор грдно неувећа _. то треба 
прегорети. И за те срезове наступа случај, који смо мало пре 
споменули т. ј. њи држава треба да помаже при подизању школа, 
болница и свију других установа, које су потребне за народни 
развитак. До сада је то било управо обратно - ти најсиромamнији 
окрузи управо су помагали ове богатије, јер су они плаhали и порез 
и школски прирез, а вем део од тога ишао је на подизаље установа, 
које су се користиле веhином само богатијим окрузИма. 

Има још један недостатак у нашој отачбини, који се у прво 
време не може управо ничим накнадити и који ће се врло дуго 
осеhати, код свију наших рефорама. То је оскуиица сшручно обра
зованux љуии. 

Наша садања интелигенција учила је веhином права. По ну

жди она је то морала да учи, јер је то био једини занат научни, који 

је давао леба у Србији. И ако је који учио у школи од других наука, 
то је било само мимогредно и то доцније у животу "по дужности" 
заборављено, јер никоме није требало друго знање. ми сад жели
мо, да наш срез - његова скупштина, одбор и управа буду покре

тачи на свима гранама народног живота, вође у народном прео
бражају. Ту су нам нужни стручни зналци: агрономи, техничари, 

инжинири, лекари, педагози, економисте, и др. Може ли наша 

интелигенција да да народу таке стручњаке, или бар да му прибави 
неко стручно знање? Врло мало и 20шово ни мало. Баш кад би 

народ бирао интелигенцију у већем броју и на среску скyпmтинy и 

у одбор и управу мало би се од ње аснио. А у прво време тешко да 
ће наша интелигенција и доћи у народне избранике у већем броју. 

Наша интелигенција живела је до сада одвојено од народа, 
веhином у окр. вароmима. Народ њу и непознаје. И што је познаје 
- познаје је као "власт" и "господу". За време бирократске системе 
наша интелигенција није имала потребе, а ни воље, да дође у ближи 
додир с народом и у друге одношаје. Сваком је некако било "ко
мотно" у свом положају, па што он да "разбија главу за туђу муку". 

ОслобоЬење, бр. 1,2,3 и 4, од 1, 3, 5. и 8. 1 1875. 
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Насловна страна првог броја ОслобоЬења ои 1. 1 Ј ~75. 
последњег листа којег је покренуо и уређивао Светозар Марковиh; 
као што се види цела прва страница је испуњена са његова два рада: 

Крагујеваllр 28. Децембра и Срез Ll среска уйрава 
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НОВОСТИ ИЗ ЈАГОДИНЕ] 

Из Јагодине дознајемо да је тамо одпочело затварање. Тако 
21. пр. месеца у 4. сата по подне полиција је затворила Миту 
Петковића и осудила га на 20 дана затвора, без даје uсйuшuван, из 
узрока: као да је ђоја Мита говорио, да Јефрем Марковић 4. Јануара 
мора бити изабран за посланика, а ако тога небуде биће сече, па ће 
онда бити изабран. 23. истог месеца затворен је г. Стева Маленовић 
адвокат, и осуђен од полиције на 20 дана затвора узроком, као да 
је Стева хтео преко наредбе начелникове, силом! да изабере кмета; 
а 28. истог месеца затворени су Тодор Јоцић и Мијајло Мајурац 
трговци и осуђени су од полиције први на 20, а други на 30 дана 
затвора. За узрок њиховог затварања знамо само то, да су - "нешто 
говорили" (сигурно "незаконито") о избору Јефрема Марковића 
који ће бити 4. овог месеца. Док до знамо што опширније о тој 
ствари, јавићемо.ЗО . 

Ослобо!Јење, бр. 1, од 1. 1 1874. 

ПРИЈАТЕЉИМА 

Који су ме са разних страна питали: је ли истина да ми је пок. 
Пера Ћорђевић оставио у наслеђе све своје имање,јављам да је ово 
у ствари:З1 

Пера Ћорђевић оставио је одиста своје имање мени по фор
малном завештању, које је оставио код суда, али он је пред својим 
начелним пријатељима учинио овакав распоред с имањем (пре но 
што је написао тестаменат на моје име): један део има се упо
требити на виту женску школу, која ће се овде у Крагујевцу ОТВО
рити,32 а остало намењено је за књижевно распростирање оних 
начела, која је Пера у животу заступао. Тако ће његово имање и 
бити употребљено. Мени лично није осшавио нишШа. А онакво 
завештање начинио је с тога, што му се чинило тако најсигурније, 
да ће његово имање бити употребљено управо онако, као што је он 
желио. 

Свешозар Марковић 

Ослобо!Јење, бр. 1, од 1. 1 1875. 



ДРУГА ЗАКОНОДАВНА СКУПШТИНА. 

ми управо немамо шта да говоримо о радњи друге зако

нодавне скупштине, јер је радња њена тек започета.З3 Него смо 
управо узели да говоримо о стању ствари, у којима се отпоче 
садања скупштинска радња и оном положају што га је створио 
почетак њене радње. 

*** 
Ристић или Мариновић! Гледстон или Дизрајели! такав беше 

бојни усклик већине нашихјавних органа пре почетка скупштине.з4 

Мариновић је својим путем у Цариград осрамотио Србију и 
српски народ - доле с њим! тако говораху једни.З5 Јес! стало је вама 
до Србије и српског народа; ви оћете само да се дочепате изгуб
љених столица - oдroBapaxy у глас други. ми престављамо "сло
боду изнутра и народну политику споља" - говораху први. Јес, ваша 
"слобода" значи - Радивоје; а ваша "народна политика" значи -
Ристиli.36 Сити смо И једног и другог - oдroBapaxy дуги. И пође 
галама. Потегоше историју од првих преврата до убиства кнеза 
Мијајила и од убиства кнеза Мијајила до крађе у в. министарству и 
би "сраженије велико".З7 

Који год је зналац наше новије историје пратио ову, управо 
"кокошију војну" морао је приметити њену смешну страну.З!! Као 
кад би се "ђаво исповедао", тако је наша бирокрација износила на 
видело сама своје грехе које је починила и за које мора одговарати. 

З'ЈС Него о томе ћемо говорити други пут, кад нас прилика нанесе. ад 

да проДУЖИмо говор, који смо започели. 

Осим покрета у штампи опажао се силан покрет и у "горњим 

слојевима" нашег народа - чиновништву и грађанству. У чинов
ништву се управо опажао двоструки покрет: један јаван, видљив -
други тајан. Указ је излазио за указом; премештање по "потреби" 
и без потребе службе, ванџирање, пензијонирање - у опште H~
ступило је оно свеопште мување и претурање чиновништва, КОЈе 

обично долази после промене владе.4I) Да богме свака влада има и 
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право и дужност, да по својој увиђавности распореди свој чинов
нички персонал, према "способности" и "употребителности" сваке 
личности. Уз ово премештање и претурање чиновништва ишла је 
потајна партајска борба између чиновника - присталица "пре
ђашње" т. ј. Ристиli - Радивојеве и.,;садашње" т. ј. Мариновиli -
Чyмиliеве владе; водили су подземни рат, врбујуhи присталице 
једној или другој министар ској партији у грађанству и у сељацима. 

Као што рекосмо, такав покрет опажао се. и у грађанству. 
Наше грађанство, још далеко нема те политичке свести, да би се 
цепало на партије по начелима. Оно се цепа или због својих месних 
интереса на пр. због пијаце, цркве, друма и т. д. И тада се обично 
деле на присталице и противнике полиције, која редовно заузи
маље неки партајски положај. Али како се у овом случају сами 
чиновници цепаше на министарске партије, то су се по њима цепали 
и грађани. 

То је од прилике изгледало у варошима. Како је изгледало у 
селима, и шта су тамо радиле власти у то време - то ми не знамо. 

Наступили су скупштински избори. О њима се у нашим нови
нама није много говорило. Једне нису смеле, а друге нису хтеле. 
Међу тим у опште се може рећи, да су избори и за ову скупштинску 
периоду текли као што иде обично код нас. Да се послужимо 
СТИЩ)М г. Радивоја41 - власти су "саветовале" народу које личности 
да бира, негде више негде мање "енергично", према потреби и 
према околностима. 

Кад су избори свршени, "Видов-дан" је огласио победу: кон
зерваiТшвна је вепина си2урна.42 Дизрајели је победио Гледстона! 
(Читаоци ће приметити да је ово прилично комично упоређење са 
одношајима наших "вођа" партајских, али - томе ми нисмо криви.) 
Но догађаји, који одмах затим дођоше и које влада Мариновићева 
за l~ело није очекивала, утераше у лаж гласове о победи.4З 

Дебата о адреси показа, да ни "конзервативци" ни "либе
ралци" немају већину народних посланика у скупштини; да је ве
ћина ових са свим независна од свију кабинетских партија.44 То су 
просто људи из народа који се gрже с HapogoM, а не с 20сЙоgо.м.. И 
Гледстон и Дизрајели - остадоше "на цедилу" (с опроштењем буди 
речено). 

Овај одношај наших скупштинара има свој основ. Још на 
свршетку прве законодавне скупштине опазила се напредна про

мена код оних истих скупштинара, који су пре тога просто при
стајали на све што имје влада предлагала. Многи су мислили, даје 
томе узрок једино агитација "Ристићеваца", који су хтели да скуп
штина својим слободоумним захтевима напакости новој влади. 
Али људи, који су били ближе познати с народом, увиђали су даје 
такво објашнење неправедно. Било је до душе и агитације, али 
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главни узрок тој промени био би йрuшиса1С jaBHOZ мнења. Народ је 
почео да води више рачун о радњи скупштинској; многи су cкyn
штинари претрпели најжеmhе прекоре од својих суграђана, и они 
су хтели да загладе по могућству своје погреmке од прошле године. 

Та струја јавног мнења, која је тражила енергичан и поштен 
рад од својих скупшгинара, ширила се непрестано. Она је највише 
учинила, те су за другу законодавну скупштину изабрани људи 
независни. Тиме се само може објаснити, да већина народних по
сланика у којој једва има неколико "Ристићеваца"доноси онакву 
адресу, која управо садржи изјаву неповерења влади; тако исто 
тиме се само може објаснити, што многи посланици, које је Мари
новићева влада имала пуно право да сматра као своје Оер су иза
брани по "савету" владе) гласаше за адресу одборске већине. Људи 
из народа осећали су се као једна партија према партији, коју је 
састављала већином господа. 

О самој дебати адреској немамо шта много да кажемо. У њој 
се поновило све оно што је било при лањској дебати о адреси. Људи 
из интелигенције - посланици и чланови владе - који су знали са 
свим добро: шта је адреса, како се она сматра у парламентарним 
земљама и према томе, како се она има сматрати у Србији -
говорили су оно, што су сами знали да није истина: да се таквом 
адресом баца сенка одговорности на владаоца; да нема у "закону" 
параграфа по коме би скупштина имала право да пише адресу и т. 

д. На послетку, кад је дебата била свршена г. Мариновић је при
знао, да се владе тицала садржина адресе, а не оно што су говорили 

приликом дебате. 

О самој садржини такође нећемо овде много говорити. Она је 
претресана у свима српским новинама и у главноме она је исцр
пљена. Ми само још имамо ово двоје да приметимо. 

у спољној политици већина одборска одбаца политику "ло
јалности" спрам Турске и казује јасно, да се српски задатак споља 
може решити само борбом. Ту се говори о прибирању растурене 
снаге српске и зближењу међу српским народима ... Хоће заједницу 
у раду, "која је основана на праву, а не на неправди; на уверењу, а 
не на обмани, на слободи а не на насиљу". Међутим народна скуп
штина још неповлачи јасну разлику између HapogHe и власниЧ1Се 
политике, која тако може бити ратоборна, може тежити да про
изведе "прибирање растурене српске снаге" и "зближење међу 
братским народима". У опште таје страна наше спољне политике 
нашем народу још врло тавна и непозната. Ми је овде само напо
мињемо, а говорићемо о њој оnmирније на другом месту. 

у унутарњој политици већина народних посланика изриче, да 
је најјачи, најсталнији и најздравији основ за наш спољни рад: 
исшиНС1Си слобоgан унушрашњи развиша1С - начело, које смо и ми 

) 
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вазда исповедали. У појединостима изложене жеље народне садр
же неколико основних установа које могу послужити као темељ да 
се остале реформе задобију. Такве су: слобоgа шшамйе, збора и 
уgруживања, йошйуна самоуйрава ойиlШUНС1Са, да се народна про
света унапреди тако, да доиста спреми народу образоване рад

нике.Међутим многе су тачке неодређене и нејасне. Ко је слушао 
дебате у одбору за адресу и лањске и ове године могао се потпуно 
уверити, да су главни ударци народних посланика били управљени 

на наш бирократски систем и организацију суда и управо на другом 
темељу. 

Ове године у одборским дебатама то је још јасније изречено, 
но и лањске - штета што те дебате нису изнесене на јавност. 
Међутим у формулисаним жељама вели се само: "да буде простије 
и краће судство и простија управа"; "да се ујемчи већа самосталност 
онима, који врше законе, тако да су у изрицању правде зависни само 
од закона" и "да се полиција сасвим одвоји од судства". 

у свим овим тачкама, што их споменусмо, невиди се ни мало 
онај дух самоуправе за ким народ тежи. На против то све веома 
мирише на неки бирократски подгревак. (Мора да су при "шти
лизовању" адресе учествовале јуристе по занату.) "Да се уреди 
простије и краће судство и простија управа" може значити само да 
се нешто у дaHamњoj судској и полицајско-политичној управи за
маже и закрпи. Нарочито кад се у исто време говори да се одвоји 
полиција од судства, а не говори се ништа, да се створи нова йоли
i"й.иЧ1Са уйрава на ili.емељ у са.моуЙраве а не да Србијом вечито управ
ља полиција, у свим гранама народног живота. Она тачка "да се 
ујемчи већа самосталност онима, који врше законе" - ушла је 
просто по жељи чиновника и значи, да министри не гурају и пре
мештају по својој вољи чиновнике кад нису њихове присталице или 
неће да раде са свим по њиховим президијалима. Ту се ишло дакле 
да се само господа заклоне од министара, а не да се заклони и народ 

и од господе и од министара. Та се тачка некако увукла у адресу, а 
стоји у противности са свим са оним духом, који се огледа у правим 
народним жељама. 

Толико смо имали да приметимо на садржину адресе у колико 
се она односи на унутарња nитања зе~аљска. Специјална дебата о 
адреси није ни дошла, те тако управо се не зна шта би већина 
народних посланика примила из овог нацрта, а шта би се још 
додало.45 (На пр. сељак - философ Адам Богосављевић, који међу 
сељачким заступницима у скynmтини има највише поверења, изре
као је у скупштинској дебати изрично, да жели да уђе у адресу: 
йошйуно унuшili.ење БUРО1Сраili.С1Се cucili.eMe.) Но из овога што је до 
сада изишло на јавност излази са свим јасно, да зактеви народни 
надмашују далеко и конзерватизам г. Мариновића и либерализам 
г. Ристића. Најближа радња законодавне скупштине ово ће по
сведочити. 
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На реду је да кажемо још о новом кабинету, који је склопљен 
услед знамените адресе одборске.46 Ми нисмо ради, да се бавимо 
претресањем кабинета, зато ћемо и о томе рећи само неколико 
реt.ш. 

Прудон је рекао једном за "привремене владе", које обично 
долазе у неким изванредним околностима, док не наступи редовно 

стање: "привремена влада - то ће рећи влада без иgеје II без цељи". 47 

Нама се чини да то правило важи за сваку владу, која је скрпљена 
по нужди, и која по самом свом склопу мора бити "привремена". 
ми до душе не налазимо тако велике разлике у начелима између 
"либералаца" и "конзервативаца", који су склопили ово министар
ство Са либерализам г. Ристића и конзерватизам г. Мариновића 
сматрали смо увек за jegHo исшо начело) али међу њима постоји 
велика разлика у политичним везама и партајским одношајима. То 
је главни узрок, по нашем мишљењу. 

ОслобоЬење, бр. 2, од 3. 1 1875. 

ИЗВЕШТАЈ МИНИСТРА ФИНАНСИЈЕ 
ЗА 1874 год. 

Извештај бив. министра финансије за 1874 год. управо састоји 
се из два главна дела.48 у први долазе сви одељци који се тичу 
државних прихода и расхода и државнеблагајнице, општински 
приходи и расходи и општинска имаовина, разни финансијски за
води у земљи и нови финансијски предлози, који беху спремљени 
за другу законодавну скупштину. То је део дакле поглавито фи
нансијски. Други је део у главноме економски, ма да је у извештај у 
подељен ради лакшег прегледа на одељак економски и рударски .. 
ми ћемо по реду прегледати све те одељке, јер знамо да ве мало 
који од наших читалаца добити у руке сам министров извештај. 

1. 

Најпре долази извештај о приходу за годину 1874. Ту је изнесен 
онај резултат, којије министар објавио јошна скупштини 1873 год. 
т. ј. да ве се рачунска 1873 година завршити са дефицитом око 11/2 
мил. гр. пор. Заиста у извештај у се види да је за подмирење де
фицита узето из готовине државне касе 1,708.557 гр. пор. Дефицит 
је поникао отуда, што је државни приход испао за 2,778.915 гр. пор. 
мањи, но што је "предвиђен" у буџету. А испао је опет мањи но што 
је предвиђен с тога, што су приходе "предвиђене" неке суме, које 
се никако нису смеле "предвиђати", као што је то бив. министар 
финансије још на прошлој скупштини изрекао. То су тако звани 
"предвиђени извори" - дакле предвиђала се оно, и још се одре
ђивала цифра, што је непредвиђено. Осим тога још су рачунати у 
приход државни "повраhени кредити" и "уштеде" т. ј. рачунало се 
да се неве потрошити неке суме које су буџетом одређене да се 
потроше. 

у министарском извештају изложени су са свим јасно недо
статци наше финансијске системе. Ми о томе овде невемо да гово
римо. Пред нама стоји главни факт - gефициШ. Трошкови око 

наше државне машине не ~oгy да се покрију са оним приходима, 
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којима је наша држава до сада располагала. Неизбежно је да се 
приходи државни повеhају, а то ће реhи: да се народу још више 
узимље за рачун државе но досад - па ма у ком виду било то 

узимање. 

Бивши министар финансије имао је неко особито бирократ
ско гледиште на државу и њене финансије. Код њега је увек важило 
правило: држави треба пара - треба их набавити. Вреди ли држава 
за народ толико, колико се за њу троши; и могу ли се у опште 

увеhати даlЩИ на народ, кад се. по свима знацима народна про
изводња не само не увеличава, но се још умањава - та цитања наш 

финансијер није никад стављао. То није био његов посао. Он је 
сматрао само за своју дужност да набави "паре". С тога гледишта 
он је још на прошлој скупштини покушао да створи нове данке у 
Србији; сигурно је та његова мисао ушла и у престолну беседу. 

Међутим ствар је са свим очевидна, да то није једино средство 
да се спасемо од дефицита. Народу остаје двоје да бира: или да 
увећа данке те да плаhа ову државну машину за коју је већ толико 
пута изрекао да неваља и да је треба преустројити; или да пре
устроји сву државну машину, да смањи све производне издатке око 
ње и да се на тај начин спасе од веhиx данака - бар дотле док се 
имуhност народа не повеhа. У том смислу народна је скупштина 
изрекла нешто у адреси одборске веhине, тамо где се каже: "а у 
исто време скупштина неће пропустити, да обрне пажњу и на друге . 
удаљеније изворе, који истичу из народног благостања, као што је 
унапређење наше земљорадње, заната, индустрије и трговине, са 
којима је у тесној свези и потреба да се, колико је у нашем да
нашњем стању могућно, подигне заштитна ђумручина и да се пра-
веднији систем порезе изнађе и узакони". -

У главноме овде је веhина народних посланика заложила своју 
реч, да неће никако увеhавати "изворе државних прихода", док се 
не увећавају "извори народних прихода", т. ј. народно благостање, 
осим у колико се иде на заштиту производње - заната и домаће 

индустрије - од стране утакмице, и у колико се иде на то да се 
имуhнија класа правичније оптерети данком према сиромашнијој. 

Но осим тога садањи министар финансије има као финансиста 
у опозицији сав свој прошли рад против финансијских начела бив. 
министра финансије.49 Лањске године он је са свим стојао на том 
земљишту, да треба најпре укидањем свију ненужних установа 
државних покушати, да се умање државни расходи, пре но што се 

почну тражити "нови приходни извори" код истог сиромашног 

народа. Како ће се владати бивши опозицијонар као министар -
идемо да видимо. Међутим морамо да споменемо неке гласове, који 
су из престонице допрли чак до нас у средину Шумадије. Говори се, 
да је г. Каљевиh по мимо других разлога узет у комбинацију новог 
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кабинета поглавито с тога, да би прошао стари предложени буџет 
(од бив. министра) са новим данцима, јер би му он као члан СКУП
штинске опозиције био у скупштини главни противник. ми не 
говоримо ово с каквом злом намером против новог министра фи

нансије, него просто јављамо оно што се говори. Док видимо буџет 
који ће се скупштини поднети, говориhемо о томе опширније. А 
дотле ћемо чекати. 

п. 

У радњу финансиску долази међу најважније предмете пи
тање о ђумручкој тарифии радња управе фондова и окружних 
штедионица. 

О ђумручкој тарифи има једна тачка и у адреси одборске 
веhине, где се изјављује жеља, да се код нас установи ђумручка 
заштита.5() У последње време у свима образованијим слојевима 
нашег народа, распространила се мисао, да је заштитна ђумручина 
радикално средство, да се код нас подигну занати и индустрија. То 
је дошло отуда поглавито, што се последњих неколико година са 
професорске катедре народне економије у вел. школи и у већем 

делу наших новина проповедала наука Керијева, којој је универ
зални рецепт за све економске болести - заштитна ђумручина.51 

На сву прилику ми ћемо добити у скоро заштитну ђумручину и 
многи ће се врло брзо уверити, да је обмануш у својим наиама. 

ми не велимо у опште, да не треба заштитити домаћу про
изводњу против стране, кад је већ сва наша производња основана 
на утакмици и борби, али осуђујемо у начелу ту једнострану науку, 
која не води рачуна о свима условима, који су нужни за подизање 
индустриј е у ј еДНом народу, већ узимље само јеиан услов, и то такав, 
који никако није 2лавни услов за развитак индустрије, но је са свим 
сЙореиан. Ми ћемо о томе питању говорити оделито у нашем листу, 

за то овде нећемо говорити даље о владином раду за преустројство 
ђумручке тарифеУ . 

О радњи управе фондова и окружних штедионица биhемо 
такође врло кратки; Толико ћемо само реhи, да се и из овог изве
штаја види оно, што се вазда и пређе примеhивало, а тоје: ниједном 
ни другом установом није достигнута она цељ, за коју је подигнута. 
Управа фондова није спасла народ од презадуживања. Економско 
пропадање простог народа ишло је покрај те установе можда још 
брже но без ње, и резултати су: закон о шесш иана орања и закон 
о заложницама. Стари дугови изазвали су још ново задуживање код 
странаца, и томе се незна краја. Окружне штедијонице нису никако 
постале заводи за прикупљање "уштеђених" народних капитала, 
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него је то просто наставак управе фондова, за народ то је место 
одакле узимље новац на зајам, као и из управе фондова и више 
ништа. 

На послетку јавља министар. како се са досадањим касовод
ством не може похвалити, него је израдио пројект, да се установе 
окружне финансијске управе, те да се радња финансијска одвоји од 
судова и полиције. Шта ми мислимо о управи фондова и у опште о 
устројству наших финансија, читалац може наћи опmиpније у члан
цима "Финансија", који су штампани у "Гласу Јавности", а и од
штампани су и у оделитој брошурици.53 Устројством одвојене фи
нансијске управе може се упростити наша бирократска државна 
система, а може се још натоварити новом неспретном машином. То 
зависи од устројства саме финансијске управе, од цељи што је она 
има да постигне и од положаја што га буде заузимала. У начелу ми 
можемо још напред рећи: финансијска управа, оваква као што ју је 
замишљао бив. министар то је једно ново бирократско тело у нашој 
држави, и на сву прилику биће нов терет за њу. Опmиpније гово
рићемо о том предмету кад сам пројект изиђе на јавност.54 

Ослобо!Јење, бр. 3, од 5. 1 1875. 

I .~ 

ИЗБОР ПОСЛАНИКА У ЈАГОДИНИ. 

Као што је познато свуда по Србији, објављен је дан 4-ти 
Ј ануар за нове изборе уЈ агодини, Ј адарском срезу окр. Лозничком, 
Горњем Милановцу и звиждском срезу окр. Пожаревачком.55 У 
Јагодини за неколико дана пред избор започеше одједаред нагла 
затварања. Затворени су већином људи, који пређе небејаху ка
жљени, а знало се, да су гласали за Ј ефрема Марковића. У каквој 
свези стоје ,та затварања, видиће се доцније. Ми се надамо да ће та 
ствар доћи пред народну скупштину. нек и народна скупштина види 
колико је у Србији ујамчена слобода избора и под министарством 
"од закона".56 

За сада саопштавамо само неке белешке о тим затварањима. 

Ево најпре списак они затвореника за које смо до сада дознали. 

1. Мијајло Мај ур ац ВОДНИК ескадрона и одборник општински, 
осуђен на 30 дана затвора, што је говорио по дужности као од
борник: да је суд општински неуредан, да је рачуновођа науредан, 
и да недолази уредно на дужност. као и да је пијан чешhе долазио 
у канцеларију. Стављен у затвор 18. Декембра. 

2. Димитрије Петковић четовођа батерије осуђен на 20 дана 
затвора, као да је говорио: да ће бити сече ако Јеврем небуде 
изабран. Није признао, и није хтео да одговара без йрисусшва ова 
грађанина; дакле без законитог изсљедовања дело је пресуђено, 
без да су показани сведоци. - Затворен 21. Декембра. 

3. Маленовић адвокат и одборник општински осуђен на 20 
дана затвора, што су посведочили: срески писар Барјактаровић и 
истерани писар општински пијаница Живко Тасић, као да је Ма
леновић говорио пред њима понаособ у половини Новембра ме
сеца то: да ће Мариновић-Чумићево министарство пасти, јер се 
чује да је по наредби Чумићевој убијен Грковић у Гор. Милановцу, 
и да је наређено Чумићем да се и Бошковић у Лозници убије ако 
буде за посланика изабран. - Сведоци су ујдурисани, дело само није 
ни казнимо по закону. - Затворен 23. Декембра. 
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4. Милентије Милиliевиli трговац осуђен на 15 дана затвора 
зато, што није дошао да плати 40 гр. таксе. - Затворен 28. Де
кембра. 

5. Тодор Јоциh осуђен на 20 дана затвора, уапmен 28. Де
кембра. 

6. Петар Николиli за исто дело са Тодором што су вређали 
неку жену, осуђен на 20 дана, а уапmен 30. Декембра. 

7. Сима Николиli трговац. 
8. Тодор Николиli цигљар оба осуђени, што нису били на 

ексерциру као народни војници, уапшени 31. Декембра. 
9. Коста Младеновић. пmекулант. 
10. Илија Ранђеловиli. 
11. Милан Кочовиli бакалин. 
12. Ј ованча Симиli касапин и 
13. Љуба кочијаш - сви осуђени за исто дело за које и они под 

бројем 7 и 8 на 6 дана затвора, и уапmени 2. Јануара. 
14. Таса Ћикиli трговац и одборник опmтински, 
15. Сава Живковиli трговац, 
16. Коста Ћекиli трговац, сви осуђени по 30 дана затвора као 

да су говорили: да је Маленовиli противзаконо осуђен, - уапmени 
2. Јануара. 

17. Сава Матеиli трговац осуђен на 30 дана затвора, за исто, 
као и они под бројевима 14, 15 и 16, - уапmен 4. Јануара. 

18. Алекса Голубовић. б. кмет осуђен на 10 дана затвора,што 
није дошао на позив, - уапmен 4. Јануара. 

19. Мата Кнез-Аранђеловиli трговац и одборник опmтински 
осуђен три дана затвора што се је веселио са свиркама, и испраhао 
госте, уапшен 4. Јануара. 

Никоме није примљена понуђена замена у новцу, и затворени 

су сви у тамницама поред осталих зликоваца, крадљиваца и лопова, 
у којима се тамницама кроз петоро врата једва може доћи, и у 
којима је несносни проходски смрад, и силни гад од стеница и 

вашију. 
Да би видели још боље поступак власти при овом затварању, 

ево једно писмо матере Тасе Ћикић.а, који је затворен 2-0Г Јануара. 

YpegflUKY " ОслобоЬења " У Крагујевцу.57 
Не сумњам да сте мој данашњи телерам примили и у вашем листу 

. 58 
свету на Јавност изнели. 

г. уредниче није само мој син стављен у затвор тога дана, већ осим 
оних, за које сте јавили у вашем листу 2 Јануара затвори нама добра и 
славна полиција још и: Саву Живковиhа и Косту Ћекиhа за које ја знам и 
смем казати, да им је кривица подметнута од полиције, као и моме сину. 

.. 

Ј 
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Овде вам прикључујем два листиhа, из којих ћете извести шта треба 
да ставите у ваше новине, а за које ћу ја бити одговорна а не ви. Ја се на 
вас и на вашу част ослањам, да ћете све учинити како треба, а ја вам 
одобравам да и ово писмо штампате, у колико за добро нађете. 

КаШарuн.а Ћикић. 

Власт је дознала да је мој син Таса Ћикиh трговац овдашњи, у 
прошл~ суботу 28 Декембра 1874 године у своме дућану говорио да је 
ПОЛИЦИЈа незаконо и по своме hефу осудила г. Маленовиhа овдашњег 
адвоката. Пред ким је ово говорио не кажу, а мој син Таса позвао се на 4 
CBeдo~a, који су били У дyhaнy кад је и он био тамо, да осведоче како Таса 
то НИЈе говорио (као што у ствари и није). 

Но полиција не хтеде чинити истрагу, као што би требало по закону 
већ осуди мог сина H~ 30 дана з~твора и то у апси са девет људи и (2 
циганина) међУ њима Један. Соба Је до нужника и има тако смрдљив задај 
да ће тешко ко здрав изаhи из ње. 

ПОЛИЦИј~ тврди да је и Коста Ћекиh и овд. трговац учествовао у томе 
говору, а Бог Је сведок, да поменути Коста није био тог дана у његовом 
дyhaнy. Но опет зато и Косту полиција осуди на затвор. 

Сад да вам опишем састанак мог сина са начелником. Када је позват, 
начелник га не пусти у канцеларију да га испита, као што закон зактева, 

но одма Hape~ пандуру да га виз~ра у соби пандурској. Таса је зактевао 
да ПРИСУСТВУЈУ два грађанина, но то му се не дозволи. У присуству једног 
пандура, помоhник и секретар начелства претресоше мог сина, па кад не 
нађоше ништа, запита га секретар шта има да одговори на тужбу. Таса је 
тражио да му се про.чита тужба и каже који су тужиоци. Полиција не каза 
ни тужиоце ни СВОЈе сведоке, већ му рече само да је власт дознала за 
горепоменути говор. 

.Бадава се Таса позивао на сведоке у своју одбрану, то славна по

ЛИЦИЈа неће да чује. 

После тога позваше га у заседање. То је било овако: Таса је стајао У 
ходнику, помоhник и секретар одоше кyhи а Тасу кроз више пандура пусте 
у заседање и врата оставе отворена. 

Начелник каза пресуду овим речма: "Ви сте осyljени на 30 дана 
затвора. Сместа га, рече пандурима, "вуците"! 

Мој син Таса рече г. начелнику: "Треба да испитате моје сведоке па 
тек онда да решавате." На то не доби одговора ни речице. Пандури га 
почеше вући. Ka~ Таса види да су јачи неколико пандура, рече г. на
челнику: "Нисам Ја ваша протува да овако са мном поступате." 

На то доби одговор од г. начелника:."Ја ћу теби избити тај ветар из 
главе." . 

4 Јануара 1875 год. 
у Јагодини. 

КаШарuн.а DUKUh.S9 
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о самом избору немамо још опширнијих извештаја. Знамо 
толико само, да је изабран полицајски кандидат Петар Митров~, 
који при првом избору имађаше само 88 гласова против 203, КОЈИ 
гласаше за Ј ефрема Марковића. . . 

Јављају нам још да је полиција поред толиких aпmења, ЈОШ на 
сам дан избора звала неколико грађана и држала пред вратима 
заседања од 12 до 6 часова. Још даље дознајемо да је на овом другом 
избору У Јагодини било свега око 200 бирача, .дакле за трећину 
мање но први пут, а од бирача Јефремових НИЈе дошло више од 
треlшне пређаmњих. Ово се другче не да објаснити, но да су бирачи 
поплашени оним наглим затварањем, нарочито с тога, што су 

затворени све сами бuрачu lефре.мовu. (Неки као Мата Кнез
-Аранђеловић, Алекса Голубовић и Сава Матејић, који спадају 
међу прве и најразборитије грађане, затворени су баш на сам дан 
избора.) 

Ослобо!Јење, бр. 4, од 8. 1 1875. 

КРАГУЈЕВАЦ 8. ЈАНУАРА. 

Од како је "Исток" постао гласило пређamње владе60, мало је 
који број његов изишао, у коме се не говори о српској "народној" 
политици, коју по пресуди "Истоковој" заступа у штампи само он 
једини - "Исток", а у практици ваљда су Једини кадри даје изврше 
његови патрони. А од како изађе у познатој адреси одборској осуда 

-политике Мариновићеве и изјава за народну политику и "при
бирање растурене српске снаге", "Исток" је већ ударио себи на 
чело знамење мучениmтва, што је пострадао, док је српском на

роду, односно скупштини - открио праву народну политику. Ми 

нећемо да оспоравамо "Истоку" ни његове заслуге ни љегово муче
ниmтво (премда имамо и сувише основа и за једно и за друго); само 
ћемо за сада да запитамо "Истока" да нам објасни суштину те 
његове народне политике. 

Ако иза оне гомиле "громопуцателних" фраза, које је "Исток" 
просуо о "српском народном задатку" и т. д.61 У опште има какве 
год мисли, ми желимо да нам "Исток" изнесе начела те љегове 
народне политике, те да и ми грешници увидимо шта и како треба 

да ради српски народ, да испуни свој народни задатак. 

Да почнемо најпре од чињеница; по њима ће се најбоље мом 
да распознају начела. Коју политику сматра "Исток" као народну? 
Да ли ону под г. Ристићевим председниmтвом министарства? или 
ону под намеcниmтвом? или ону под кнезом Мијаилом? или какву 
нову? ми сви знамо какав је био положај Србије према љеним 
најближим пријатељима и савезницима пред смрт кнеза Мијаила. 
С Црном-гором пријатељски одношаји били су побркани, пошто 
су сви преговори о заједничком раду остали без успеха, због на

слеgсшва "будуће српске државе", бугарска омладина беше бати
нама растер ана из Београда и завада с Бугарима беше свршена; и 
с народном странком у Аустро-Угарској и с омладином у свим 
српс~ земљама т. ј. са најсвеснијим делом српског народа, који 
би био главна снага у српском ослобођељу, одношаји беху такви, 
да су владини људи и владини органи и народну странку и омладину 
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окривљивали као саучеснике у убиству кнеза Мијаила. О Хрватима 
већ и да не говоримо. С њима никад није влада кнеза Мијаила ни 

долазила до каквог договора за заједнички рад. 

О политици намесниmтва и г. Ристиliа, која је у ствари једна 
иста, може се само толико рем, да је она друго погоршано издање 
политике, што бејаше за владе кнеза Мијаила. Резултати су њени 
такође познати. Бугари прете да о[ т ]цепе сасвим свој рад од Србије, 
да оснују вазалну државу под турском заштитом, која би била 
супарница Србије на Бал. полуострву. Хрвати већ давно и говоре 
и раде, да оснују ,,велику Хрватску" под зamтитом Пещте или 
Беча, у коју би ymлијош и неки делови Турске царевине: Црна-гора 
је јавно објавила да су њени одношаји са Србијом поремеliени за 
време док је г. Ристиli (представника "Истокова" "народне" по
литике) био на челу српске политике, омладина је у Србији уни
штена ЙО2лавиil1о непријатељским држањем српске владе, а одно
шаји са народ. странком били су вазда затегнуТЙ.62 

Па гди је та йрuбрана срйска сна2а, што је беше прикупила 
народна политика? Је ли она кад год постојала? Ко ју је прибирао? 
Ко ју је растурио? Нека нам "Исток" на то одговори. И п'осле: нек 
нам "Исток" изнесе начела; нек нам покаже основу на којој се 
Србија и Црна-гора могу сложити за зајеgнички pag; на којој се 
може задобити савез и jeguHczиBo у раду са Бугарима и прија
тељство с Хрватима - а већ и да не тражимо симпатију и помоli 
свију HaapegHllx људи из свију крајева српског народа (то сигурно 
по "Истоку" јакој "народној политици" није нужно). Нек нам по
каже "Исток" све то, па ћемо признати, да његова "народна поли
тика с поља" има неког смисла, и тада ћемо се о њој разговарати.6З 

Дотле држаhемо једнако, као што смо и до сада држали, да "Исток" 
само прави ларму, да обрати на себе пажњу и да својим патронима 
да неки значај за српско ослобођење, који они никако немају. 

*** 
"Будућност" У 2 бр. донесе један допис из Београда о раду 

комисије за уређење наших myмa. Жао нам је што немамо оп
ширнијих података о пројекту прве комисије, те не можемо да 
кажемо коју реч опmирније о том раду. Овде смо принуђени да 

кажемо само неке примедбе по овом кратком допису у "Буду
мости". 

Вели се да је првом пројекту био стављен услов, "да се питање 
о уређењу, и чувању, о подизању и неговању шума изврши, без 

новаца II сzиРУЧНО2 особља". Не знамо. до душе како је влада то 
замишљала, тек из овога се види двоје: 1) да се влада боји да уведе 
нову струку чиновника и оптерети народ новим троmковима и 2) 
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несмелосzи и несйособносzи влаgину да уништи непотребне уста
нове у држави, да би могла увести корисне и нужне без икаквих 
нових терети за народ. . 

. Даље вели до~сник "Бyдyliности", да је ограничена приватна 
СВОЈина. шуме и да Је ту остављено капетану и КМ~TY широко поље 
да тераЈУ инат људима, да им одузимље шуму и т. д. А оnmтинске и 
државне шуме, вели се, да су оне скоро са свим у рукама капетана 
икмета. 

Несрећа је што се код нас зaмиmља вечито на челу управе 
народне - капетан и његове матице - кмет, а никако се неће да 

мисли да за љубав "капетанства" не треба кварити добре законе, 
већ треба кварити капетанства, а устројити што пре срез као ве
лuку оЙш.zиuну.64 

Што се ти:е ограничавања приватне својине у употреби шума, 
ми држимо да Је она са свим на свом месту. 

Од количине шума у распореда зависи тоnлота и влага у целом 
пределу; и други климатични услови; од њдх зависе многи други 

споредни услови, као бујице и поплаве; разни наноси и промене 
плодовитости земљиmта - у опште од њих зависи народно га

здинство и народно здравље. Према томе разуме се народ има 
право, да ограничава право појединаца у упоТреби myмa. Али кад 
народ присвоји себи то право, он мора примити на себе и извесне 
ДУЖНости. (На пр. не може се поједщщу просто забранити да окрчи 
парче шуме за њиву на извесном месту, кад он нема другог парчета 
за њиву ит. д.). . 

Ако наша система капетанства смеће народу, да не може да 
удеси ваљан закон о шумама, онда као што рекосмо, треба ударити 
на ту систему, а не на закон. 

Ослобоljење, бр. 5, од 10. 1 1875. 
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.I';Bp~M, брат Светозара Марковиhа у официрској униформи 

КАД МОЖЕ БИТИУАПШЕН 
НАРОДНИ ПОСЛАНИК? 

Телеграм из Београда што га саопmТисмо у 5. броју ,,осло
бођеља" да је суд уапсио Уроша Кнежевиhа уредника "Бyдyliно
сти" и народног посланика, па га после пустио на кауцију, изне

надио нас је.65 Готови смо били да га нештампамо, јер нам се 
чињаше неверица да народни посланик може бити уапmен, а није 

нам ни познато било да уредник "Будyliности" има каквих штам
парских парница. 

Тачнија и опmиpнија извештај а још не добисмо о тој ствари. 
Нас се тиче у главноме овде народни посланик, а не нечија личност, 
с тога ћемо да размотримо како по уставу народни посланик, као 
један део народне суверености, може бити уапmен. 

По наређељу члана 71 тачке 2. скyпmтина може сама да 
искључи посланика за неко време из скупmтине кад би љегови 
изрази, садржавали нападаље на лично ст кнежеву, љегову фа
милију, на намеснике, скyпmтину или љене чланове. По 3. тачки 
посланик може бити оптужен пред редовним судовима ако скуп
штина претходно одобри, а у случају кад би изрази посланика били 
злочин или преступ по кривич. закону.66 

По члану 72 чланови скyпmтине, пет дана пре него се отвори 
скyпmтина и за сво време Шрајања љена, немогу бити затворени, 
нити предати суду, осим по прописима следеhа два члана: 

Члан 73. кад ~e у злочинству или преступу на самом делу 
ухвате, могу се ставити у притвор; но то се мора одма јавити 
скyпmтини, и никаки даљи испит над љима не може се чинити, док 

скyпmтина не реши, да има места стављаљу пред суд. 

Члан 74. Докле скупштина траје, њене чланове не може ни
каква власт ни позвати ни ставити у притвор, докле она не реши да 

се може иследоваље против љих отпочети, осим случаја кад се 
ухвате на самом делу злочинства или преступа.67 

Пре свега ваља решити питање који члан устава важи у овом 
случају? 
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По свима наведеним члановима треба имати одобрења скуп
штинског. Карановачки народни посланик уапшенје на 6 дaHa~e 
насШавка ирекuнушux сеинuца скуиUlШllне. Према томе сигурно Је 
суд у овом случају поступио по члану 72. 

Но ми држимо да је овде сасвим други случај и друго наређење 
устава.-

Народна скупштина ово-год. није распуштена по члану 78, па 
да се бирају други посланици, нити по члану 76, пошто је сврmила 
послове које је имала. На против скyпmтина је само одложена по 
чл.77.68 

То значи: да скyпmтина неирекuино шраје и ако није фак
шично на окуиу. Њене су седнице само одложене, прекинуте, али 
она важи као скушп'Гина докле год не сврmи своје послове. Осим 
тога доказ је за овај навод и то, што се неће бирати нов председник, 
потпредседник или секретари, па ни одбори. . 

Према томе ми држимо да поступак суда београдског не одго
вара уставу; јер није тражио одобрења скупштинског. да може 
уапсити један део народне суверености, - посланика. СУдЈе прешао 
наређење устава. А шта остаје скупштини? -

То је наше мищљење у овој ствари. 

Ослобо!Јење, бр. 6, од 12. 1 1875. 

i 
ј! 

Ј_ 

ЈОШ ЈЕДНА РЕЧ О "ОСЛОБОЂЕЊУ". 

Први чланак у првом броју "Ослобођења" изазвао је у неким 
круговима веома чудновато тумачење.69 OBдamњa полицајна власт 
нашла је у њему, ни више ни мање, но "припрему за издајничко 
предузеће" и "сејање мржње против владајућег кнеза и династи
је".7!Ј у другим опет званичним и високим круговима чује се да ту 
управо провирује "гадни Карађорђевизам", јер се вели напада јед
нако на све владе од 1858 г. на овамо, и њима се приписује ,,не
народна политика", а о пређаmњима се не говори (ма да се у чланку 
каже изрично: "сва спољна политика наше државе после 1858 г. 
није била народна, као ни ире шога" т. ј. вели се изрично и пре

ђamњa је била ненародна). 

Морам да признам да ме је такво тумачење мога чланка, јер ја 
сам писац тог чланка, страшно изненадило. Дуго сам премиmљао: 

да ли одиста могу образовани људи да схвате тако изврнуто и 
накарађено мисли, које су са свим јасно изложене? Или се оће 

навалице да створи кривица, те да се један човек упропасти и окаља 
само зато - UlШО је иОUlшен? Не могу још да замислим толиКо 
непоштење код људи, зато сам склон да узмем то све као недо

разумевање. С тога сам узео да напишем још неколико речи о истој 
ствари да објасним у колико ми је могуће онај први чланак. 

Оћу да кажем најпре неколико речи онима ,,промућурним 
читаоцима", који открише у моме чланку "гадни Кара-ђорђеви
зам". Ја мислим да је мој начелни правац и мој књижевнички 
карактер толико познат у Србији, да ме нико не може ни јавним, а 
још мање буџаклијскuм лагањем окаљати именом "Карађорђевац" 
или ма каквим другим великаmким Lшеном. Што сам ја, говорећи 
о ослобођењу и народној политици, у три речи сврmио сав говор о 
спољној политици Србије до 1858 г. учинио сам из два узрока. Први 
је узрок, што ја у опште не налазим за вредно да говорим о тој 
политици, јер је она управо никаква. О српској држави до 1858 г. ја 
сам вшие иуша јавно изрицао свој суд, и уверен сам да је тај суд 
познат свима људима, који су водили рачуна о мом раду. Од 1858 г. 
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на овамо ја управо рачунам, да Србија има своју самосталну уну
тарњу и спољну политику. Од тог вре- мена и може се управо 

говорити о политици "Српске државе".* 

До тог доба у Србији је постојала конзулско-пашинска вла
давина и политика. 

Други је разлог што ја говорим само о политици од 1858 г. на 
овамо, што ја налазим да та политика траје нейрекuино [до] данас, 
а по моме мишљењу она је хрђава, немогућа, противна народним 
интересима, дакле ненародна, и ја желим иа се она Йро.мени, иа би 
срйско ослобоljење .могло йосшаши gело. Ј а дакле имам практиЩI)Т 
цељ пред очима: 

измену и то коренuшу начелну измену наше спољне политике, 

па према тој цељи морао сам и говорити о оној политици, коју треба 
данас изменити, а не млатити празну сламу и грдити политику 

Карађорђевића и кајмакамлија, коју је уништила још скynштина 
од 1858 г. 

Ја припадам оном колену људи, које је са свим удаљено од 
свију наших политичких буна, преврата и завера, које управо зanо
чиње свој рад тек после 1868 г. За нас су сасвим равнодушне те 
партајске борбе, личне мржње и лични партајски одношаји, који 
су се отуда развили. ми смо пренели нашу борбу на поље дру
штвеног и gржавног йреображаја, на мењање закона и земаљских 
установа и никада са тога поља нисмо силазили. Код нас има још 
остатака старих партаја, и они још једнако мисле, да се све ту врзе 
око "Обреновића" и "Карађорђевића" - остало је бош - маска. 
Њима не замерамо, - они не умеју другчије да мисле. Али има 
интелигентне господе, која су некада веома поштовала Вучића и 
све великашке побуне, и управо та интелигенција највише назире 
у нашој опозицији "Карађорђевизам". То нам веома изгледа да они 
желе да стресу "пчелу са клобука". Но о томе нећу даље да говорим. 

Ј а сам у првом чланку веома кратко површно говорио о томе, 

зашто сматрам политику после 1858 г. као ненародну; управо ка
рактерисао сам је у неколико речи: "Србија није могла да изврши 
власничку освајачку политику, - она је била способна само на 

наРоину револуцијонарну политику ослобођења." Ево у кратко, по 
чему ја сматрам ту политику Србије као ненародну: она је стајала 
према Босни и Ерцеговини, па и према Црној-гори и Бугарима као 

* Ево између осталих мојих списа шта сам изрекао о стању Србије до 1858 г. 
у "Србији на истоку", стр. 148. "Покрет од 1858 г. не донесе српском народу 
промену унутарње политике и државне управе, али је он извршио јеину йРО.!tIену. 
која се .мора узети као ПреЛОЈ.1 у живоШу срйског нароиа. Тај йокрет УНUlшuио је 
на свагиа конзулско-йаUlllНСКУ влаgавину у Србији. Нарои је уиарио жиг cpaJ.la на 
све оне Полшuичаре - лакеје. који су Права нароина gовоgили ои милости 
султанове. а гаранције срйске слобоgе тражlLЛи у КОНЗУЛСКllМ салОНl/.ма. ,,71 
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освојач. Она није никад стала према њима на земљиште јеина
косши, зато и није .могла у њима иа gобuје савезнике. Покушавала 
је дуго да "легитимним" путовима задобије Босну и Ерцего~ину 
(али и тада је била као освајач према ондашњем народу), али је то 
било немогуће; у рат опет није смела да се пушта без савезника, 
зато је била принуђена да пропущта све прилике, које су јој се 
јављале у течају 16 година. Ја држим да сам имао право да такву 
политику назовем "ненародном". Она је стала народ грдних жр
тава, а није му донела оно што је очекивано - Ослобођење. Казао 
сам доцније у 5. бр. "Ослобођења" резултате те политике: вечита 
затегнутост с Црном-гором и поцепаност с Бугарима и Хрватима, 
који упраВо стају Йре.ма на.ма све више у нейрuјатељски логор а 

- 72 
они су нам ирироини савеЗНlщи. 

О самој народној политици, како је ја замишљам ја нисам 
говорио опширније ни тада, а нећу ни сада. Држим само, да је било 
неопходно повести озбиљну реч о нашој "народној политици" о 
којој се тако много говори, а тако мало разуме и ради. Код нас је 
некако уобичајено да се не само у журналистици, но и у држав

ничком раду подмећу шynље фразе, на место јасних појмова. Ко
лико њих државника није опетовало да је "Србија југословенски, 
или Српски, Пије.монт". Упоредите у ~амој.ствари Срб~у и пи
јемонт; Италију са 22 милијуна душа, у ЈеДНОЈ географСКОј целини, 
једне вере и народности и Србију са растурених 5-6 мило душа разне 
вере и са разним словенским племенима окружену. Какве сли
чности ту може бити у раду за Ослобођење? ПИјемонт је Н~niао ~ 
једне стране савез у Француској, с друге стране у ИтаЛИј~НСКОј 
револуцијонарној партији, која је одавно радила за Hap~днo једин
ство у свој Италији. Савезом са Француском истерао је Аустри
јанце из Италије, савезом са револуцијом .Уништио је све влад~ 
других држава и "једина Италија" створена је. Је ли такав положај 
Србије? Има ли Србија што год слично да изврши? ,~.мa баш 
нишШа. У један мах за време наместништва "Јединство пронађе 
барут - "није вели, Србија Пијемонт, она је Пруска словенском 
југу". (Ми немамо сад при руци тај број "Јединства", али ако 
"Исток" посумња у с.мисао нашег навода, ми ћемо му наћи по
менути број.) Пруска! Спремати се и наоружати до зуба, изгнати 
Аустрију из Немачког савеза и својом силом принудити све ~e
жеве и краљеве, да признаду јединство Германске ИмпеРИЈе и 
краља пруског за цара германског - врло је крупна ствар. Али шта 
ту има слично са Србијом? Какав "бунд" има Србија да уништи? Из 
каквих слобоgних држава српских има она да склопи велику српску 

империју? А где је Турска? где Аустрија? где Бугари? где XpBaT~? 
Ама ништа слично нема Србија ни њена политика ни са ПИЈе-
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монтом ни са Пруском. То су само myпље фразе, којима наши 
државници често покривају своје политично несхватање какав је 
управо положај Србије? Какав је њен полит~ни задатак? и каква 
мора бити њена политика? '. 

Србија је - Србија. Она има са свим особеНll положај, који ни 
мало не личИ ни на Пијемонт ни на Пруску, и ако она не схвати 
јасно тај свој положај, она ће врло брзо проиграти своју будyhност. 
Ја сам држао да у нашој независној журналистици треба једном 

повести озбиљан говор о томе: на каквој основи могу се Србија и 

Црна-гора - Бугари и Хрвати сложити за заједнички рад; да се 

једном разбистре начела наше сйољне Йолиi71ике. Онда се тек може 
озбиљно радити на српском ослобођењу. Без тога остаје вечито 
тумарање по мраку. О томе сам тек почео да говорим, а још ни сада 

не свршујем говор о тој ствари. 

Али да, ми смо казали још и то, да српски народ не треба више 

да верује у "власничко родољубље", но да ствар свог ослобођења 
узме у своје руке. Заиста од почетка владе кнеза Мијајила па све 

до данас све оuозuцuје говориле су једнако да Србији треба "родо
љубива" и "слободољубива" влада у интересу народне политике и 
т. д. Владе су се мењале, опозиције су долазиле на владу, али све 
њиове ,,политике" унутарње и спољне биле су у основу једнаке -
власничке. С тога ја нисам ни хтео да оспоравам "власничко ро
дољубље", (можда је било на влади људи који су терали овакву 
погреmну политику и из "родољубља" - ко ће то погађати), но сам 
за све ђутуре казао, да народ у то родољубље не треба да верује. Ја 

сам казао да је сйољње ослобо!Јење срйскоz нароиа сасй1авни иео 
унуй1арњег. ослобо!Јења. Оно се не може извршити без извесних 
унуй1арњи.х рефора.ма, које би дале народу сретстава - материјално 

благостање и просвету - за ослобођење, а опет све унутарње ре

форме у нашој земљи не могу се никако извести док се не изврши 
спољње ослобођење. Та два посла морају ИЋИ упоредо. И као год 
што народ за унутарњи свој развитак тежи к са.моуйрави, т. ј. да 
народ сам располаже сретствима за свој унутарњи развитак, тако 
сам ја рекао да и за народну спољну политику треба народ да тежи 

да она са свим од њега зависи, и да он сам располаже сретствима за 

свој спољни развитак, а то ће Достиhи, ако врховна uзврumа власй1 

(влада - министарство) буде зависила са свим од народа (односно -
народне скyпmтине). Ту цељ, рекао сам, да народ треба да достигне 
при реформисању државних установа и мењањ у устава, што је сада 
на дневном реду - дакле на својим законодавним и уставодавним 

скупштинама. 

Шта је ту казано неусй1авно? Шта је то бунтовнички? Где се 
ту сеје мржња против кнеза и владајyhе династије, кад о й10ме нема 
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ниzgе сйомена -НИ јеине речuце? Ја заиста не појмим како се могао 
тако не разумети и наопачке разумети мој први чланак. Овде у 
кратко ја сам још једном казао оно што сам и тада мислио и казао. 

Остављам сад сваком на вољу да тумачи моје речи по својој савести. 

у Крагујевцу 13 Јануара. 

Свей10зар Марковић.73 

Ослобо!Јење, бр. 7, од 15. 1 1875. 



ДНЕВНЕ НОВОСТИ 

[Ј] 

Крагујевац је на св. Саву био богат беседама. - У цркви је 
беседио г. Милоје Барјактаровић. Његова је беседа удешена према 
празнику и приликама нашега народа, тако, да с правом можемо 

рећи да је не само богословска но и патриотска. - У скупштинској 
дворани беседио је г. Љуб. Ковачевиh професор уч.[итељске] mкo
ле о Неманићима и св. Сави.74 Беседник као "нов радник на исто
рији тек од пре две године", старао се да изложи ондашње стаље 
српског народа. Говорио је о Богумилима као јеретицима и као о 
народној партији. Говорио је о поретку и стању пре Немање и на 
јуриш прошао удар што га он изврши поништивши жупаније и 
њиову самосталност, па је казао да је· то добро било, а то добро 
доцније наметнуло се у зло у љеговој беседи где вели од прилике 
ово: српска је држава пропала што јој није ударен ваљан темељ. 
Говорећи о св. Сави тако је врло брзо прешао његову борбу са 
Богумилима који су били опозиција и апсолутизму Неманића и 
религији грчкој и проповедали једнакост без властеле, политичку 
самосталност народа и стару народну веру мало у измељеном обли
ку. Хвалећи дело св. Саве NN:O је израдио те је постала српска 
јерархија, после је казао да та јерархија у мало није упропастила 
народ. Наравно беседникје новајлија у историји, а није "реалиста" 
ни у историји, ни иначе, па тако стање морало је имати својих злих 
следствија - збрку! - Што би се другом могло опростити, г. Љуб. 
не може, јер је његова беседа "по науци". 

Јуче на св. Саву по подне била је главна годишња скупштина 
удеоничара овд. штампарије. Пошто је дотадашњи· одбор поднео 
извешТај о својој радњи и стању штамnарије, изабрата је комисија 
из четири члана који ће прегледати рачуне. За тим се приступило 
бирању новога одбора и за одборнике су изабрати ови: Миленко. 
Неmковиh, Илија Степиh, Владимир Сарамандиh, Љуб. Коваче
вић, Павле Ј. Вуковиh, Ћурђе Илиh, поп Милоје Барјактаровиh, 
Димитрије Туцаковић, Обрен Јанковић, Мијајло Костић, Коста 
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Здравковиh, М. Раденковиh, Тодор Туцаковиh, Петар Живковиh 
професор и на ужем избору између Т. Молеровиhа и Јове Бог
дановића изабрат је Богдановиh. 

- Јуче је овд. читаоница давала беседу са игранком у корист 

своје благајне. На позивницама је означено да ће г. Љуб. М. Кури
ловац, овд. адвокат говорити "О опhинској самоуправи"?S Идyhим 
бројем ми ћемо пропратити и ову беседу. 

- Као што београдски "Исток" јавља 4 о. м. изабрат је г. Јово 
Бошковић за посланика за народну скупштину у јадранском срезу 
и ако је био пред и~бор затворен. 

Ослобо!Јење, бр. 7, од 16. I 1875. 



[ИСТОК ЈЕ ОПЕТ ДОНЕО БЕЛЕШКУ 
О ОСЛОБОЋЕЊУИ "КОМУНЦИМА"] 

"Исток" је опет у свом 4 и 5 бр. донео белешку о "Ослобођењу" 
и "комунцима",76 где ни више ни мање, но налази, да смо ми соли
дарни са "реакцијом" и да је уводни чланак у 5 бр. "Ослобођења"77 
zола 1Сойија .. Bugob-gанових" резона. "Исток" је врло наиван ако 
мисли да и читалачка публика не разуме разлику измеђ нашег и 

"Видов-данског" говора, ако је "Исток" не разуме или се чини да је 
не разуме. Него ми hемо учинити "Истоку" малу услугу - даhемо 
му наочаре како hе моhи боље да прочита и разуме наше списе. 
Дакле: Још кад је пао Ристиhев кабинет и дошла влада позната "од 

22 Октобра", 78 ми смо одмах казали да је то по начелuма jegHa исша 
йаршија, дакле да се народ нема ни од ње надати никаквој озбиљној 
промени у државном животу. Догађаји су показали да смо имали 

право. Од неког времена пређашња влада са њеним присталицама79 

узјашила је у "Истоку" на српску спољну политику, па се ту џилита, 
да покаже да је ту суштаствена разлика између једне и друге пар
тије - "либералне" и "конзервативне" као што их је "Исток" на
звао, а ми опет оhемо да докажемо нашем читалачком свету, да и 

ту међу вама нема никакве суштаствене разлике, но је само једино 
џилитање са ваше стране.!!О 

Да пређемо на појединости. "Видов-дан" жели да одбрани 
политику Мариновиhа, као ваљану, а вашу као рђаву, а ми велимо 
да су оне једнако рђаве. "В. Д." жели да вас престави као неку 
ратоборну партију, па да с тим агитира против вас код страних 
конзула и дворова, а ми на против велимо, да би ви на влади радили 
ова1СО исшо 1Сао шШ.о је paquo Марuновић и 1Сао шшо pagu Пи
роћанац - Чумuhева влаgа.8 Ви би У сваким одсудним тренутцима 
за Црну-гору и српско ослобођење водили најпре преговоре о 
"врховној команди" имајyhи задњу мисао "владу о бyдyhој српској 
држави", ако се неби нагодили ви би комотно напустили Црну-гору 
у рату с Турцима, а преко ваши људи растурали би по Србији "Боже 
опрости! боље би било д~ Турска сад покори Црну-гору па да је 
после ми ослобођавамо, јер би тако пре дошли до јеgинсшва" - као 
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што је говорено 1862. г. Или би по каквој мудрој комбинацији 
нашли да ви неможете да ратујете без савеза са Грчком, па би 
правили пазар с Грчком на рачун Бугара и отерали би Бугаре у 
Турске робове и т. д. А како су све те комбинације глупе и не
могуhе, ви би остали седеhи на вашим фотељама, а српско би 
ослобођење чекало, као што је чекало и пре кад сте били на влади. 
Појмите ли сад разлику! "В. Д." као туђ слуга жели йолuши1СУ 
ла1Сејс1СУ, йолuши1СУ лојалносШи. Ми опет желимо йолиши1СУ рево
луцијонарну, йолиШll1СУ ослобо!Јења, али не верујемо вама господо 
од "Истока", (као год Мариновиhу), да сте ви људи од те политике. 
А не верујемо с тога шIйо смо вас видели на делу, па знамо да нисте 
ти људи, за које се сад издајете. То је узрок што у овај мах говоримо 
поглавито о вама. Ви правите највише ларме са "народном по
литиком", па оhемо да обратимо пажњу читалаца на вас са HaUlez 
2леgииlШа. Што ми још неговоримо ништа о политици Чyмиh Пи
роhанчеве владе - то ми знамо. Кад нађемо за нужно онда hемо 
говорити.82 За caga нећемо ga ваgимо 1Сесшење из вашре у вашу 
1СорисШ. 

На оне дрљотине из "Политике" што сте их ви прештамnали 
- ми немамо шта да oдroBapaMo.83 И ви нам сваки час подмеhете да 
радимо у интересу "Карађорђевиhа", па је можда и оно у "По
литици" из ваше 1Сујне. Међу тим ви најбоље знате, да је све лаж 
што се говори у "Политици". Мађарска влада не само да није имала 
никад ~икакве солидарности са српским "комунцима", но их је 
вазда крвнички гонила. Пелагиhа су једном шчепали и отnpавили 
Турцима, и да се нису неки чланови народ. странке заузели за њ у 
сабору код мађарске владе, њега би давно појела турска помрчина. 
Св. Марковиh који се бавио неко време у Н. Саду био је йо нареgби 
маџар. влаgе uрошеран из земаља У2аРС1Се 1Сруне. О свему томе 
доносила је "Застава" извештај е у своје време.84 У јужној Угарској 
нису никакви социјалистички списи штамnани за Србију, мањ ако 
"Исток" не ставља у социјалист. списе "Србију на Исшо1СУ" од које 
је половина штампано у "Раденику" и "Не1Соли1СО члана1Са" Св. 
Марковиhа - што се никако не може ставити у такве агитаторске 
списе.85 У опште социјалисшиЧ1Са 1СЊLLЖевносш МНО20 је боzашија 
у Србији но у Аусшро-У2аРС1Сој, II социјалисшиЧ1Са начела йре
несена су из Србије ме!Ју Србе у Аусшро-Уzарс1СУ, а не обраШно. Ту 
би Мађари имали још право да окривљују српску владу за со
лидарност са "комунистичком агитацијом у јужној Угарској". На 
послетку још да приметимо једну ситницу. Била је штамnана у 
Цириху једна социјалист. брошурица на српском, где су били ве
hином преводи. Ориђинали на немачк. били су са свим слобоgНLl у 
Аустро-Угарској, међутим СРЙС1Си upeBogu били су забрањени у 
целој Ayciupo-Уzарс1Сој/86 

Ослобо!Јење, бр. 8, од 18. 1 1875. 



ДНЕВНЕ НОВОСТИ 

[П] 

-: (Чuшаонuчка бесеgа у Краryјевцу). У прошлом броју јав
љено Је за овд. читаоничку беседу укратко. Сада смо у стању да коју 
~ише о томе прозборимо. - Говорник г, Љуб. адвокат овд. изабрао 
Је за предмет своме говору ойшzUuнску са.моуЙраву. - "Оnшт. само
управа!" - реч толико пута изговорена, повторавана, толико по
зната, коју махом господа и неки део добрих чаршилија чивитара 
мрзе, а народ за њом жуди, па опет многима изгледа толико замр

тена ствар! - Ако би смо оцењивали беседу г. Љуб. м.87 што се 
тиче плана у. излагању предмета о коме је говор, можемо реhи да 
говорник НИЈе добро савладао и распоредио материјал, о коме је 
говорио. У главноме говорник је у начелу за самоуправу општин
ску и сматра је за најпречу потребу народну коју треба поДМИРити 
увођењем те установе. Наравно говорник није изнео неки план или 
предлог како да се удеси та установа код нас. у цељи да докаже 
корист оnшт. самоуправе он је најпре отnочео са садашњим 
"устројством" наших општина. Садашње устројство општинско 
постало је 24. Марта 1866 за владе кнеза Мијаила, када су "законом 
о устројству оnштина и оnштински власти", предате наше ошптине 
у закриље полицији. Па како је уређена оnштина, каква су њена 
права, какве дужности, колики је круг њеног права и власти? Члан 
76 наређује да оnштине стоје под надзором полиције, па да полиција 
има права "сва она закључења збора, одбора или суда, задржати од 
извршења па и уништити, која би била противна постојеhим за
конима или би вређала интересе државне и оnштинске".88У даљем 
излагању наређења законских говорник наводи како "бирократи" 
правдају овако уређење оnштинско, као да "полициске власти има
јувише знања, разбор~ости и поштења, но ОnШl'ина и њени пред
ставници, да наДЗОрНОЈ власти лежи на срцу интерес грађана но 

самим грађанима, и да она разуме те интересе боље но сами гра

ђани", па наставља да "све то непостоји, јер је свакоме увиђавно, 
ако се изузме неколико људи, који се избројати могу, да су чланови 
надзорне власти најнеобразованији људи наше отачбине, мање 
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познају интересе оnштине и скоро никакво поштење неуносе у 
општинске послове. - Да ли нема знања и поштења код грађана, да 
ли су грађани тол~ глynаци да непознају своје ствари и своје 
интересе па да неумеЈУ сами да све расправе? Говорник вели "гра
ђани по разумевању месних потреба и чистоhи карактера стоје 
далеко више но надзорна власт; - одбор оnштински где су са
купљени често најразборитији и најпоштенији људи оне оnштине 
- онда без сваке сумње то морално тело стоји далеко више по 
знању и поштењу но полиција". Даље објашњава да је немарност 
за оnштинске послове код народа постала услед туторства по

лиције, одакле се развише партије, свађе и омразе. Тако стање већ 
је досадило народу, с тога се у опште сада захтева са свију страна 
оnштинска самоуправа, па је и скynштина у два три маха захтевала. 
За.тим доказује дaj~ оnштинска самоуправа стара српска установа, 
оБЈашњава положаЈ ОIIштине у држави, њене послове и њене за
даће, доказује користи по грађане и њиов живот И интересе од 
само ст. оnштине и завршује речима: "Слободан човек у слободном 
друштву! Слободна оnштина у слободној држави!" 

Говорник се у суштини слаже са нашим назорима о оnштин
ској самоуправи, који су изнесени у "Јавности" у чланцима Оп-

~ " штина". На саму беседу имало би се можда штогод с критичке 
стране приМетити, али то остављамо, јер ма и да има неких по
грешака у њој, опет је већа практ:ична предност и корист у садање 
време од онаких говора, када ће се решавати и у скynштини и у 
општин. самоуправи, но поједине погрешке њиове. 

Ослобо!Јење, бр. 8, од 18. 1 1875. 



ДНЕВНЕ НОВОСТИ. 

[ПI] 

- Из Ј агодине нам опет пишу како власт сурово поступа са 

затвореницима око избора јагодинског посланика. Матер Тасе 
Ћикиhа пустили су једном да се са сином састане пред пандуром, 
али са изричном забраном ga не сме ни речи Йро20вориШll. После 
тога одлазила је још два пут - нису је пустили; треhи пут су је просто 
llЗјурuлu llЗ начелсШва. То је било 1О-0Г овог месеца, а Таса је 
затворен 2-0Г. Овако је поступање од стране полиције јагодинске 
заиста непојмљиво. Жалба министру није ништа помогла. О дру
гим затвореницима немамо никаква извештаја. Писма из Јагодине 
не добијамо зато је наш извештај о избору остао и доста нетачан и 
врло непотпун.ОО . 

ОслобоЬење, бр. 8, од 18. Ј 1875. 

ДНЕВНЕ НОВОСТИ. 

[ЈУ] 

- Из Београда г. Стеван Поповиh професор в. школе управио 
је на уред. "Ослобођења" једну протестацију, што смо у једном 
броју наших новина казали да се код нас у публици распрострањава 
једнострана наука Керијева о развитку индустрије, којој је за
штитна ђумручина универзални лек за све економске болести. Ми 
смо говорили оно UlШО можемо gО1Сазашu, а нисмо мислили никако 

да лично задирнемо г. Стеву за његово поштовање према Керију, 
нити опет да оспоравамо његове заслуге, што је код нас први 
подигао глас за заштитну ђумручину. Међу тим г. Стева се истрчао 
врло дрско кад је изрекао да ми изричемо суд о Керију и "не
прочитавши његова дела". Чим добијемо времена и простора у 
нашем листу ми ћемо изнети економску теорију Керијеву и њене 
практичне последице, па ће се сваки уверити, да смо ми врло добро 

проучилиКерија пре но што смо изрекли суд о његовој теорији.91 

ОслобоЬење, бр. 8, од 18. 1 1875. 



ЈЕДНО СТАРО ПИТАЊЕ. 

Мало ће бити наших читалаца, који се неби опомињали оне 
вреве што је изазва летоmња наредба владина "о скупљању при
реза за логоровање народне војске". - У "Гласу Јавности" под 
првим уреДНИШТВом најпре изиђе суд о тој наредби, и сумња lз 
законитост њену.92 За тим је сљедовала "Званична исправка", 3 

која је показала члан закона по коме влада има права да удари на 
народ прирез општи без одобрења скупштине. За "Званичном 
исправком" сљедовао је "Одговор на ,Званичну исправку"', у коме 
је претресена наредба још тачније а резултат је "одговора" био да 
је наредба" о купљељу приреза" неправилна и неуставна.94 - У то 
време чуше се изјаве са свију страна из народа и миmљење народно 
о прирезу показа се. Уз то дође још и логоровање. И том приликом 
десише се понеке неправилности и неуредности као и приликом 

купљења приреза. Доказало се на пр. да је у Космају95 власт на
плаћивала прирез за војску не само на мртве главе које су у оном 
рачунском полгођу поумирале, већ и на оне које су у предплоmлом. 
- Суд о купљењу приреза у "Гл. Јав." дао је повода те се тужбе 
подигоше код власти против "Гл. Ј ав." и његова уредника због 
чланка о логороваљу, одговора на "Зв. исправку" и неких дописаУб 
Земаљски судови решавали су о тужбама и кривицама. Резултат 
њиовога решења био је што су признали да наредба о прирезу није 
по закону и уставу и ослободише оптуженог. 

nИтање дакле о прирезу давно је решено, и зна се како је 
решено. Но није ни тако. Ено у Јагодини још су и данас неки 
грађани и одборници општински под судом што нису хтели да плате 
прирез. Ту је полиција без разреза општинског покупила сама са 
кметом прирез. Ето у Београду за неки допис о прирезу и ло
гороваљу, који није ни угледао света ставља се уредник новина под 
~yд и писац тога дописа.97 То старо питање још и сада дакле има 
својих последица. Карактеристично је у овоме што за исту ствар 
ваљада, земаљски судови не решавају једнако. Управо таке појаве 

су нас и изазвале да још једном покренемо то старо и решено 
питање и да о њему прозборимо, јер мислимо да ће и у народној 
скyпmтини доћи на претрес. 
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Пре даљега говора да приметимо нешто. Има господе која су 
нам још онда приmивала да са нашом опозицијом у ствари приреза, 
идемо да "цоткопамо основе народној војсци", да идемо против· 
"ослобођеља браће" итд. Без даљег објаmњења паметан човек 
познаће неистину у томе. Пристајемо да нам се пребаци да смо 
против стојеве војске, али против народне војске никада нисмо 
били нити вемо бити. По томе дакле нико нас неможе прекорити 
да смо "непатриотични". Колико смо досада доспели, ми смо изне
ли наше назоре о нашим законима и установама, и како да се удесе. 

Остаје још школа и војска, што долази у главна питања, и још неке 
установе, но и о томе вемо изнети наше назоре, у даљем нашем 
раду.9!! - Оваким начином ограђујемо се претходно од свију лажних 
и могућих пребацивања, па прелазимо на ствар. 

Влада је на .основу члана 94. измене и допуне закона о устрој
ству војске од 23. Окромбра 1870 наредила општи прирез по 9 1/2 
гроша пор. с главе на главу. Наређујући општи прирез, дотични 

министар рачунао је да влада има то право, управо је рачунао да 
кад чл. 94 ОдРеђује, како ве се народна војска издржав~ти при
ликом учења у логору, да је вев с тиме дато право влади или 
дотичноме министру да удари општи прирез .. 

Овако разумевање поменутог члана закона о устројству вој
ске није правилно, прво ни по самом чл. 94. а друго ни по чл. 56. 
устава. 

Члан 94 наређује: "Нароина војска рани се оБИllUu.м uрирезом. 
gоLli.uчно20кру2а. Порцију ране и фуражu оuреиељује војени ми
нисШер." 

Овим чланом дакле у опште се ОдРеђује како ве се војска 
народна ранити а не даје се право влади или министру да удари 
општи прирез на народ. У ствари овај члан својом другом тачком 

даје неку административну власт војеноме министру у томе, да он 

"опредељује порцију ране и фуражи". То ве рећи да министар 
војени опредељује колико ве људи добијати дневно леба, меса или 
пива, а стока сена, сламе или зоби, и ништа више. 

По члану 56 устава, само у случају када је земаљска безбедност 
било споља било изнутра у великој опасности, а скупштина није 

скупљена, може кнез што је НУЖНО, ма да би за то потребовало 

садејства скупштинског, сам на предлог министарског савета на
редити што ве силу закона имати, а кад се прва скyпmтина састане, 
њој ве се овако ванредно издати закон поднети на одобрење. По
следљи одељак истог члана вели: "но без одобрења скyпmтине не 

може се ни у ком случају данак или општи прирез установити ни 
постојеви преиначити". 
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Последњи одељак 56. чл. и сувише јасно говори да се не може 
ни у ком случају данак или општи прирез установити или пре
иначити без скyпmтине. 

Скупштини нашој никад није предлагано да одобри оmпти 
прирез за логоровање војске, нити постоји њена одлука о томе. 
Одлуке скупштинске нема о прирезу у опште. Влада или поједини 
министар може онолико радити колико му устав и друга законска 

F!аређења допуштају, а више не. Поједини министар може на пр. 
утрошити суму одређену буџетом и то посебице за сваку грану 
његове струке. Потроши ли више, мора тражити одобрења од 
савета за мање суме а за веће од скупштине, па опет мора јавити 
скупштини за утрошак мање суме за које је добио одобрење. Исто 
тако бива ако потроши неку суму, макар у границама буџета, али 
на неки посао који у буџету није одобрен. 

Наредбом о купљењу приреза наређено је да се узме с главе 
на главу 9 1/2 гроша у пореском течају, што у чаршијском течају 
износи 20 гроша. У Србији има 250 иљада пореских глава и нешто 
више. Но да узмемо округлу цифру 250 иљада. Колика је сума узета 
од народа овим начином? 

Наш војени буџет за прошлу годину износи преко 11 милијуна 
гр. пор. или преко 22 милијуна гроша чаршијских.99 По члану 88 
закона о устројству војске (измене и допуне) министар може одре
дити да се народна војска упражњава 25 дана у години и то у 
једанпут или двапут. Ове је године прва класа народне војске 
логоровала 5, друга 1 дан, и војницима је дато по 4 гроша дневно, 
па и то у осталом, нема законога оправдања јер је министру дато 
право чланом 94 да определи "порцију ране и фуражи", а не суму 
гроша која ће се издавати дневно народним војницима за њи саме 
и за њиову стоку. Кад би нешто војени министар наредио да се 
војска упражњава 25 дана, колики би онда морао бити прирез 
општи за логоровање. - Био би онолики, колики је сада војени 
буџет ако не и већи. 

За земљу и народ било би од велике користи да зна колико нас 
стаје сва војска - и стојећа и народна. Министар војени могао би 
тај рачун показати скупштини, и сiyпштина би онда могла боље да 
се управља при буџету војеном и знало би се да ли овака орга
низација наше војене снаге вреди оних жртава које народ даје или 

. не, и да ли би је требало реорганизовати. 
Ми смо уверени да влада има довољно искуства и доказа да 

прошлогодишње логоровање није ни мало практично, јер се народ 
изјаснио свуда или да се рани "из казана" или да сваки за се доноси, 
т. ј. да свака општина издржава своје војнике за време логоровања. 
Влада тако исто зна мишљење народно и о прирезу, нарочито како 
народ мисли кад је по нека општина која има 50 војника а 200 
пореских глава, дала 200 рубаља приреза. 

~ I 
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Наша скупштина добро би учинила народу, да једном ра
шчисти ову ствар и реши ово питање онако како народ жели и како 

би најлакше и најбоље за народ било. Као у свему, тако и за ово 
уверени смо да крпарење не помаже, нити ђ.е спремити нашу војску 
за бој, но само за параду. Нама требају радикалне реформе у свему 
па и у војсци. О овоме ми ћемо више говорити, кад узмемо у претрес 

предлоге министра BojeHor.lOO - Што се самог приреза тиче, то 
остаје скупштини да са министром разговара. 

Ослобо!Јење, бр. 9 и 10, од 20. и 22. 1 1875. 



ЧИТАОЦИМА "ОСЛОБОЋЕЊА" 

Јавља.м ga пу зб02 болесши неко време биши ygaљeH og ypeg
нишшва лисШа. За шо време за.мењиваhе ме 2. Среша Анljелковиh 
као засшуйник Og20BOpH02 ypegHUKa, а paguhe на лисшу исша gpy
жuна, која је и go gaHac раguла. Лисш непе Нllluша llЗ2убиши Ни у 
йравцу ни у саgржuни - о шоме чuшаоци М02У биши си2урни. 

у Kpa2yjeBZ{y 
20 Јануара 18752.101 

СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ. 

Ослобоljење, бр. 10, од 22. 1 1875. 

, . .': . 
. :.i~ 

ПРОМЕНА МИНИСТАРСТВА. 

Народ је постао сила! Народна скупштина као представник 
народа својом одлуком, гласањем, најпосле ћутањем, или испра
жњивањем клупа обара владу и власнике. - Има доста људи који 
безусловно верују у то мишљење. Што се нас тиче, ми га усвајамо 
само у пола. Народна скупштина заиста може да обори владу, која 
није народу по вољи, која је на пр. тиранска и назадна. Но може ли 
довести људе које оће на владу? -

Нема сумње да има и таквих људи који држе да caдamњa 
народна скупштина оће да доведе неке личности на владу. Да има 
таких посланика, позната је ствар. Ама кога оће самостална скуп
штинска опозиција?102 - Она оће да се ујамче народу слободе и 
права, а да се власти скучи круг права и власти. 

Да ли је за земљу од користи обарање владе? - тако питање 
постављају обичНо пријатељи владе и власника који ће пасти или 
који би пали и обично одговарају да није. Они знаду да причају како 
мењање минстара није по вољи великим силама, како ће промена 
владе "узнемирити бечку берзу", поколебати кредит српских трго
ваца на страним пијацама, или га је поколебало итд.1О3 - Што се 
народа тиче обарање или мењање владе, које долази услед народне 
опозиције у народу и у скyпmтини, никад не може бити без користи. 
За народ је дакле увек морална добит кад се овако уставним путем 
смени једна влада. 

Услед чега је пао Мариновић? - усљед одупирања захтевима 
народа. Услед чега је пала Чумићева влада? 

Да наведемо неке чињенице које су претходиле паду Ч умићеве 
владе. 

Приликом одлагања скyпmтине Чумић је дао реч да ће влада 
изнети пред скупштину предлоге законске: о већој слободи штам
пе, личној сигурности, и самоуправи општинској. То је управо и био 
мотив (побуда) за одлагање скyпmтине. Пре тога одупирање Чу
миhево избору Јеврема Марковиhа у Јагодини. За тим онај при
тисак пред избор и на дан избора у Јагодини; оно апшење гомиле 
народа, које се никад заборавити неће. (Ми ћемо саопштити један 
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акт нашим читаоцима из ког ће видети за што се Чумиh очајнички 
бори против Јеврема и за што се Јеврему подмеhе да је лични 
непријатељ кнезу.)l04 После тога гонење у Лозници а притисак у 
Јадру, притисак у Звижду приликом избора.1О5 После свију тих 
"бравура" Чyмиhеве полиције састаје се народна скyпmтина, и пред 
скупштину се неизносе закони о слободама, чиме је и условљено 
одлагање скупштине и за што је дата јавно реч, но се износе неки 
грађевинскИ, просветни и војени предлози, који смерају више или 
мање на то да закрпе и залепе изнемогло бирократско уређење 
наше државе.1Об Како је расположење произвело код посланика 
тако увијање владино казаhемо ниже. - У скупштини дође на 
претрес избор у Ј адру. Поред свега одупирања Чумиhевог и веhине 
владиних посланика са мањином народних, скymптина прогласи 

избор за законит и нареди, да се Бошковиh пусти из затвора.1О7 

Чyмиh је тиме побеђен. "В. Д." сутра дан после те одлуке скуп
штинске донео је уводни чланак у коме признајуhи да је влада 
остала у мањини, доказиваше да није било неког начелног питања 
и начелне разлике између владе и скупштине. Наравно да то није 
ништа помогло. 108 (Међутим дебата о избору у Јадру веома је 
важна. Народни посланици нису веровали да је Бошковиh крив, с 
тога су и прогласили његов избор за законит и решили да дође у 
скупштину.) После таки удара, дошле су на ред интерпелације на 
Чумиhа од честитог Адама Богосављевиhа и честитог Глишиhа, 
Аксентија, Тајсиhа и дружине.1О9 Чумиh се сплео, изишао из такта 
и одједанпут тражи да се скупштина изјасни о поверењу или непо
верењу. Куражан ратник, али није умео да успе, још мање да оси
гура леђа при повлачењу. - Народни посланици тражили су одмора 
да се размисле и на наваљивање Чyмиhево да се одма гласа, по
сланици су одговарали да треба -најпре одговорити на толике ин
терпелације и донети обеhане предлоге. Најпосле питање је свр
шено тако да су владини посланици викали "ствар је свршена!" а 
клупе у којима седе народни посланици остале су празне. Ј едно
гласно поверење! 

Богосављевиh у интерпелацији вели, "да не може да по зна 
старога чувеног Чyмиhа", а Глишиh са дружином љуто осуђује 
,,жалосне йојаве личне несигурносшu и ЙОЛlщајске самовоље, који 

су у делу противни свечаном обеhању владином и који скуйшшину 

и цео нарои uсйуњавају бригом и зебњо.м за йравно сшање II усша
во.м ујамчене слобоgе наше".110 Народ је тражио дакле да се народу 
даду слободе и да се осигура правно стање (ако је могуће) "у 
йолицајској уйравu земље". Чумиh и његова влада нису хтели да 
задовоље захтеве, па су морали пасти. 

Падом ове владе, седнице скупштинске опет беху одложене за 
кратко време, а падом пређашње за шест недеља.Ш ни народу ни 
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скупштини тако одлагање није од користи већ од штете. То је јасан 
доказ-како скупштина по одредбама устава не може да ради без 
владе и ако би могла, није у стању да доноси формалне предлоге и 
да их решава. Но скymптина је имала што да ради и наш дописник 
из Београда говореhи о овој ствари врло умесно вели: "ако скуп
штина и не може да одступи од опредељења устава чл. 58. да 
подноси формалне предлоге и претреса их, она опет сад има до

вољно посла. Толики предлози министра грађевина, министра во
јенога и просвете указом дошли су пред скупштину. Осим тога 
поједини посланици или групе посланика могу да праве предлоге и 

да их износе пред скупштину, а колико молаба и жалаба леже опет 
на скупштинском столу. Све је то довољан материјал да скупштину 
подуже занима".112 

Да претпоставимо случај да је нова влада са CB~ других на
зора од прошле, и онда сви они предлози владини мораЈУ се повуhи 
натраг па други правити. Али да узмемо и овакав ~учаЈ: нова влада 
није вољна баш ни у колико да задовољи ОПОЗИЦИЈУ у скупштини и 

да изнесе формалне предлоге о веhим слободама. Така влада мора 
или пасти или растерати скупштину па наредити друге изборе. За 
народ би било велико зло да се тако учини. Притиском знамо шта 

113 се може учинити при изборима. 

Све је ово још један и сувише довољан доказ да треба наш 
устав мењати и да при мењању устава владу треба искључити из 
скупштине и дати јој дужност да врши налоге и одлуке скупштин
ске, па да не буде нека сила која ће се одупирати захтевима на
родним. Уједно да би се постигла права и истинска неодговорност 

и неприкосновеност владаочева, скупштина сама треба да постав
ља министре, па да владаоцу нико не може замерити што ове и оне 

људе узима за министре. Који оће добро нашем народу, он из 

оваких прилика не може доhи до другог закључка. 

Опозиција у скупштини радеhи овако, она је и;зраз дугог пI?и
тискивања и патња народних. Она и неможе ДРУГОЈаче радити, Јер 
је она израз народа, а народ ће је за њен рад благосиљати. 

Ослобоljење, бр. 12, од 26. 11875. 



КАНДИДАТЗАСКУПШТИНА2А 
И МИНИСТАР. 

1871 године кад се оно први пут по новом уставуll4 бираше 
посланици састаше се неколико образованих људи, да израде за
једнички програм за рад на скупштини, а имађаху наду да ће неки 
од њих бити изабрани за народне посланике. Израдише програм и 
потписаше га. Међу потписатима одмах на другом месту стоји 
йошйисан својеручно, тадашљи кандидат за СКУПШ'I'инара до скора 
б. председник министарства - А. Чyмиh.115 

Програм тај гласи од речи до речи овако: 

ПРОГРАМ 

На који се сагласисмо и на идyhим с:купштинама ваља нам 
радити да га и извршимо: 

1. Општинску автономију и самоуправу. 
2. Окружну автономију и самоуправу. 
3. Потпуну слободу штампе. 
4. Слободу удруживања и радље. 
5. Слободу јавних састанака. 
6. Потпуну независност судску. 
7. Реформе у целој управи државној у смислу народне само

управе. 

8. Окружне I.irrедијонице за земљоделце и занатлије; варошке 
банке за трговину и индустрију. Ово замењује Управу фондова која 
ће се укинути. . 

9. Да се укину еснафи. 
10. Неодобравање предлога о жељезници. 
11. Одложити предлог о плати свештеника. 
12. У становљавање земљоделских и занатлијских школа. 
13. Реформа из основа свију наших школа. 
14. Да се укине стајаћа војска и да се уреди систем народне 

војске. 

.~ 
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15. Место садањих школа стајаће војске да се установе школе 
за образовање народне војске и њених старешина. Војничко изо
бражење да се споји са грађанским. Сада постојеhу војену школу -
академију, преустројити за специјално образовање официра. 

16. Да се укину жандари као излишни према усвојеној авто
номији и самоуправи општинској (која ће се бринути о поретку). 

17. Да се укине диспозицијони (тајни) фонд.-
18. Тражити да народна скупштина има потпуну контролу над 

државним буџетом (а не само право одобравања). Народ има право 
прегледати како су и зашто су одобрене суме употребљене. 

19. Да се суме буџетом одобрене могу употребити само на 
буџетом одобрене цељи; ако би што претекло да се врати у народну 
касу .. 

20. Да се укине данашљи закон о адвокатима. 
21. Предложити скупштини да тражи измену устава. 
ми се обвезујемо по овоме радити и све ово потпомагати. 

2. Августа 1871 год. 
у Београду. 

(Долазе седам потписа.)116 

Као што се види из самог програма, овде нису наређана те
оријска начела једне партије, но су наређани најнужнији предлози 
за реформе у свима гранама народног живота. Разуме се да се 
радило по том програму дошло би се врло брзо и до једноставног 
начелног програма, а и практични предлози за реформе били би 
попуњени и доведени у сугласност са општим начелима програма 

и народним потребама. Што се на томе није радило ми сад нећемо 
да говоримо. Реч је о г. Чумиhу. 

Види се какве је предлоге спремао да брани г. Чyмиh као 
народни посланик, а што је заступао као министар? 

1873 г. он је био одлучно за полицајску цензуру над mтампом 
и за одржање жандармерије. Он је као члан владе Мариновића 
отпустио капетана Саву Грујиhа из државне службе "у интересу 
државне службе", зато, што је Сава у књuжевносшu засшуйао исшо 
начело о нашој војеној ор'iДНUЗal{uји, које је 2. Чу.миh .мислио иа 
засшуйа као СКУЙUlЛlинар; он је гонио "Јавност" и "Глас Јавности", 
као и све оне јавне органе и независне људе (разуме се преко својих 
"законитих органа") као непријатеље државног поретка и вла
даоца, који су заступали стално сва она начела, која су uзложена у 
ЙрО2ра.му иlШО 2а је он йошйuсао; он се напослетку труђаше свим 
силама да не уђе у скупштину г. Јеврем Марковић, који је такође 
потписао исти програм, и с којим је г. Чумиh водио још нарочито 
засебне преговоре за осигурање свог избора на скупштину и за 
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остварење програма. (О овим засебним преговорима са г. Јевре
мом ми ћемо говорити у другој повољнијој прилици. За сада само 
напомињемо, да ти преговори бацају особито светлост на карактер 
и јаван рад г. Чумића и они могу најбоље протумачити зашто се г. 
Чумић онако очај но борио даг. Јеврем не дође у скyпmтину као 
посланик.)117 

Даље нећемо да правимо упоређења. Како се г. Чумић владао 
као министар унутарњих дела у погледу на личну сигурност, оп

штинску автономију;слободу избора народ. посланика и т. д. то је 
до сада већ познато и доста критиковано. Какве је законе поднео 
- то се је видело - никакве. Тек програм од 1871 г. нек служи као 
огледало начела и карактера кандидата за скyпmтину и министра. 

Ово још нека послужи и скyпmтини за управљање при за
себном претресању избора јагодинског посланика кад се пред њу 
изнесе резултат истраге над јагодинском полицијом. А ми држимо, 
да је сада и сувише јасно, колико основа имају сва она подметања: 
"даје Јеврем лични непријатељ кнезу" и одакле су потекла.l18 

Ослобо!Јење, бр. 14, од 31. 1 1875. 

РАдl19 

Да ли је рад по себи непријатан? - У производњи рад је један 
а природа други фактор. ми ћемо прво посматрати рад као про
извод људског организма. Које појаве у људском организму про
узрокује рад (т. ј. покрети миmића и нерава)? 

Од Адама Смита, "па до дaHamњeг дана, политичка економија 
тврди да рад код човека изазива непријатан осећај, лењост на
против одговара човеку.120 Сходно томе економисти сматрају то 
као нешто сасвим природно да сви који избегавају рад извлаче 
природан закључак: крајњи циљ свакога је да живи од своје "ренте" 
и свог "профила", а не од свог рада. Врло је могуће да у време Адама 
Смит а није било вредно труда да се постави научно питање; да ли 
рад у човеку изазива само осећај непријатности, или, да ли осим 
непријатног осећаја изазива и задовољство? Данас је то питање већ 
постављено и по одговору на то мења се читава теорија о раду. 

Постоји економска теорија која тврди да непријатан осећај 
који рад изазива у човечијем телу зависи не од самог рада већ од 
непредвиђених, спољних околности, које су у данашњем друштву 
обично повезане са радом. Иста теорија такође тврди да све те 
непријатности могу бити условљене чим се створи gpyzu gpy
шШвен.u ogHoc. Ова теорија даље каже да је рад сам по себи при
јатна органска функција и да ће у раднику увек изазвати пријатно 
осећање само онда чим све неповољне споњне околности. у којима 
се у данашње време рад налази, буду уклоњене. 

Препуштамо сазнању читалаца да о томе суде да ли је за
кључак ове теорије, која тврди да нема ниједне врсте рада који не 
би био пријатан. исправан или не. До сада није створена таква 
економска основа која се према овој теорији може сматрати као 
права и разумна. Због тога такође не можемо знати да ли ће 
карактер сваког рада тако да се измени као што ова теорија прет
поставља. 

Према нашим данаmњим сазнањима и према ступњу данашње 
науке о друштву није могуће математички доказати да је неки рад 
сам по себи непријатан. Али још мање се може тврдити да наука 
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доказује супротно. Ово питање спада у групу оних многобројних 
научних питања која данашња наука није у стању да да, не ма
тематички, већ и само приближни тачан одговор, којим се и ми, 
међутим, морамо задовољити. Али и овај приближно тачан одго
вор довољан нам је за праксу. 

Према данашњем стању науке можемо толико много пози
тивног да кажемо, скоро код сваког рада [ ... ]121 

Под којим ће условима рад бити пријатан? - Оно што смо баш 
сада напоменули о погрешном схватању економиста и о нейри

јай1носй1и рада то потврђују природне науке, исто тако дневна 
искуства. Свако може на себи да испроба да је рад увек йријай1ан 
ако су исйуњена само слеgела й1ри услова: 1. Pagy не смеју стајати 
на путу сувише велике йрейреке, то значи да рад не сме да буде 
сувише й1ежак; 2. pagHUK мора да ради са убеђењем да је то за 
њеzову корисй1 и нико не сме да га йpиcuљaвa на рад; 3. pag не сме 
да траје тако дуго све док мишићи не буду потпуно uзморени и да 
тело при томе й1рйи luй1еШу. - Ако су ова три услова испуњена онда 
ве рад увек бити ЙријаШан. Недостају ли ти услови - онда ве рад 
свакако проузроковати само неЙријаШносШи. ни за то није крив 
сам рад већ непредвиђене споредне околности (које са радом нису 
неопходно повезане) и недостатак ових трију HeoйxogHux услова. 

Према свему томе свакоме је јасно да се рад утоме уопште не 
разликује од осталих функција људског тела. Доказ за то је лако 
дати. Не ~aMO рад мишића, већ и свака друга функција (рад) орга
низма, биће непријатни чим недостају три споменута услова. -
Нико неве, на пример "тврдити да је уживање у добрим јелима или 
слушање пријатне музике, или ма каква гимнастичка вежба, као и 
шетња, плес и сл. само йо себи непријатно. Обрнуто, ово занимање 
је врло пријатно. Па ипак могу бити непријатни чим недостају та 
три услова. Плесање је пријатно, али ако је плес пренапоран, ако 
дуго траје, или ако се не 11леше из властите побуде, већ присилно, 
или ако сенеки други пријатан рад извршава йрисuлно, онда је 
сваки рад непријатан. Ако једна и те како лепа опера, један концерт 
или позоришни комад сувише gyzo траје онда ће то бити не
пријатно, јер управо напреже организам. Ако је једном желудац 
претоварен - онда ће то бити непријатно, јер управо напреже 
организам. Ако је једном желудац претоварен - онда је и најбоље 
јело одвратно. Из овога је лако увидети да рад подлеже истим 
законима као све друге телесне функције. Непријатан осећај при 
раду настаје баш тако као непријатност при јелу, плесу, слушању, 
итд. Разлика постоји у томе да се при обичном раду сусреће много 
непријатних спољних околности него при такозваним задово

љствима. Врло ретко ће се догодити да неко више плеше, слуша 
или једе него што му је пријатно, или да је он на то присиљен. 
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Насупрот томе врло често се догађа, одвећ често, да човек више 
ради него што му је пријатно и да је он присиљен да ради и онда 
када нема вољу за то - јер га на то присиљава невоља, глад и 
хладноћа - ако не неко други.,,122 (Па ми живимо у "уређеним 
околностима"!) 

Због тога је у данашње време рад непријатан, али он то није 
већ сам по себи. Сй1ворий1е само йой1ребне, разумне услове, йра
BegaH, разуман gрушшвенu uopegaK - лењосш ле несй1ай1и и pag ле 
йосй1ай1и йријай1ан, као шй10 је йо йрироgи!12З 

S.M.124 

Gleicl1eit, Wiener-Neustadt, бр. 39, од 25. IX 1875. 
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Рукохват мача. Овај мач је редовно имао на свим снимцима Јеврем Марковић. 
у више публикација идентификован је као "сабља Јеврема Марковића", што је 
погрешно. Ради се о мачу М1837, које су могли имати само државни чиновници. 

Како је отац Светозара и Јеврема, Радоје Марковић био срески начелник, 
извесно је да је то његов мач који је син Јеврем очито са поносом носио. 

Путни ковчег Светозара Марковића на којем је мач 
(оба предмета су у власништву потомака). 

п 

ПИСМА 



СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ 
- ПЕРИ ТОДОРОВИЋУ 

Крагујевац, Јануара 1875. 

Перо Т.[одоровиhу], 

Против мене је већ од стране полиције подигнута тужба за 
први број "Ослобођења". Ето шта значи "гадни Карађорђевизам". 
То је претходно каљање човека кога оће физички да униште. То је 
убрзало моје решење да напустим лист и да оставим за неко време 
Србију, па да одем да се лечим где год на страни. Сад сам решио, да 
сутра или најдаље прекосУтРа потражим овде пасош125 на основу 
лекарске свеgочбе, (данас сам баш држао конзилијум од сва три 
овдашња лекара и они су ми баш препоруЧили, да што пре идем у 
Италију или Боку.) за три месеца за границу. Ако ме не пусте онда 
ћу сигурно бити затворен и онда - немам шта да мислим. 

Св. Марковuћ. 
Оригинал. ИАБ, ЗПО, к-I/5/18 
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СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ - БРАТУ ЈЕВРЕМУ 
и 

ПАРТАЈСТВО У СРБИЈИ И Г. ЧУМИЋ. 

20/1. [1875, Крагујевац] 

Јефреме, 
Ј а не знам како сам то рђаво известио и тебе у Крушевцу и 

снајку у Београду, те ви мислите даја могу да "чекам". Ја сам чини 
ми се довољно јасно казао да морам што пре да идем одавде -
управо чим добијем пасош. Само у случају да пасош неби добио 
овде мислио сам да идем у Београд и да га тамо тражим. Ј а сам 
пасош добио још у среду, данас је дакле седми дан и ја треба што 
пре да одлазим.126 Узрок је томе не само моја слабост, већ главно, 
да ме неби овако слабог стрпали у затвор. Против мене је већ код 
полиције дигнута тужба за два дела: "припрема за издајничко пре
дузеће" и "сејање мрзости против кнеза"127 - свако до пет год. 
затвора. Већ сам дао одговор полицији. Сад чим би ме спровели 
суду, био би затворен, јер се налазим у uоврашу128 за штампарске 
преступе, па се новчано јемство не прима. Него влада види се воле 
да се ја торњам на време из Србије но да ме суде, зато суми издали 
пасош на три месеца и ја хитам док се нису предомислили. У 
Београд нарочито нећу, јер је тамо гњиздо интрига, нарочито што 
су против мене све власничке партије, па ме у неком случају могли 
још и задржати од пута. Идем дакле одма преко Смедерева у 
Базјаш, па онда у Беч, а одатле где ме лекари упуте, но ја мислим 
у Боку.129 ми се дакле нећемо видети до повратка мог, и то ме је 
врло жао, али надам се да ни то неће тако дуго трајати. 

Имам само ово да ти кажем на оно твоје дугачко писмо, где си 
ми пребацивао, да ја нисам хтео да примим твој предлог да живимо 
у Јагодини и радимо уЈ агодини, него сам "на једно уво примио а на 
друго пропустио". Ј а сам са свим решио да стално живим уЈ агодини 
и да радимо у парном млину, али сам држао, да ти ове године тек 

ако средиш твоје послове са дугама13О и једва ако до јесени дођеш 
до новаца да можеш започети какву озбиљну радњу. Према томе 
држао да се ја за неко време могу и чим другим обвезати. Међу тим 
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мени су Таса Банковић и Д. Николић предлагали да ја и Дими
трије1З1 ортачки узмемо на откуп, по врло повољним условима, 
штампарију Стефановића и дружине, која сад има сјајне приходе. 
(То је било чим сам овде дошао).1З2 Ја саМ,Таси одговорио, да ћу да 
живим у Јагодини и да радим с тобом. Можеш се од Тасе известити 
кад дођеш у Београд. 

, Паја нам је послао копију Чумиhевог програма ,и ја сам га 
спремио за штампу са малим уводом и неким примедбама.133 Али 
ово друго треба да се штампа у "Застави". Прочитај и поправи шта 
имаш, па опреми из Београда, пошто оно прво буде штампано у 

"Ослобођењу". Разуме се, то ће бити пошто ја већ будем преко.134 

Остај здраво и поздрави снајку најсрдачније кад дођеш у Бео
град. Ј а ћу писати редовно. Твој 

СвеШозар. 

Разуме се треба ориђинал програма да пошљешовамо - Паји 
Вуковићу; а иначе треба се споразумети о моменту кад то треба 
пустити најавност.135 

Ево за "Заставу" 

Партајство у Србији и г. Чумић.1З6 

"Ослобођење" је донело програм г. Чумића бив. кандидата за 
скyпmтину од 187i г. Уз то је донело једну нејасну белеmкy о 
приватним преговорима г. Чумића са г. Ј. Марковићем о програму 
и њиховом раду. J~ сам у стању да вам саопmтим те интересантне 
преговоре, који бацају особиту светлост на партајство у Србији, а 
особито на шефа данашњег кабинета:137 . 

Кад је познати програм био потписан138 г. Чумић говораше на 
само Јефрему у главноме ово: Овај програм не може се остварити 
на скупштину, али ми ћемо га изнети прве године и тиме ћемо се 
популарисати; а друге године - "Вучићевски, талир мање порезе 
па да терамо овај гаи из Србије (по овим гадом разумевао је г. 
Чумиh династију Обреновића и владу намесничку) па да доведемо 
Петра Кара-Ђорђевића".139То је суштина предлога г. Чумићевог. 

Сад је нужно једно објашњење. 

Г. Чумић је у то време био гоњен од тадашње владе као 
"Кара-Ђорђевац", заједно са својим пријатељима г.г. Ђоком Пав
ловићем и Алексом Спасићем14О који су сви на разне начине били 
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истиснути из државне службе. По својим свезама у вишим кру
говима, у грађанству, па и међу сељачким светом г. Чумиhје заиста 
оправдавао то подозрење. У вишим круговима г. Чyмиh је при
падао тако званој "кајмакамској" партији,.која се још идентифи
ковала са партијом Карађорђевском. У грађанству као и у 
сељачком народу њега су сматрале као свог човека сви они, који су 

у нашим партајским борбама обележени као "Вyчиhевци" и "Кара
-Ђорђевци"; то се нарочито зна у крајевима где су те борбе биле 
најкрвавије: у Смедереву, Јасеници смедеревској и крагујевачкој, 
гружи, Шапцу и др. (Ту је и данас иста партија најјача и сматра г. 
Чумиhа као свога вођу). 

г. Јефрем Марковиh био је познат као чист од сваке дина
стијашке партије; они људи који су г. Чyмиhа сматрали за свог вођу 
сматрали су г. Јефрема као свог крвног непријатеља; а по својим 
начелима он је био најближи млађој радникалној партији, која се 
управо још небеше консолидавала и ступила на јавност са својим 
практичним програмом. 

И опет је г. Чyмиh покушао да задобије г. Јефрема, а с њим 

разуме се и све његове начелне пријатеље за свој превратни план! 
у исто време кад је сам лично водио преговоре и правио програм, 

пријатељи г. Чумиhа - Ђока Павловиh и А. Спасиh такође су звали 
Јефрема на састанке и водили као солидарни са г. Чyмиhем пре
говоре о рестаурацији Кара-Ђорђевиhа. Марковиhје саопштио све 
те предлоге и преговоре својим пријатељима и договарао се с њима 

да ли да прекине са свим те одношаје и преговоре, или да види још 

даље, шта жели партија г. Чумиhа са својим превратом. Решење је 
било брзо учињено. У "Панчевцу" изиђе познати нападај на г. 

Чумиhа, ga он није йресшавник никаквих начела, но је йросш кан
gugaili. за минисшарску сili.олuцу, ili.. ј. бори се за власili. су чланку: 
"Последњи избори у Србији", који је чланак отштампан у бро
шурицама и растурен по Србији).141 Млађа радикална партија, којој 
је припадао г. Марковиh сматрала је све оне предлоге у програму 
за истинску народну потребу, а не само као сретство за агитацију 
и преврат. Она је на против сматрала преврат за Србију као по

литично самоубијство,јер би се тиме само дала прилика странцима 
да се умешају у српске унутарње ствари, па шта више и да с војском 

повраhају поредак. Место преврата она је радила енергично да се 

организује као јака партија; да унутарњом акцијом извојује само
управу у срезу и округу и да путем законодавне и уставодавне 

скупштине, извојује HapogHu суверенuiliеш и таку народну врховну 
управу, која би била и вољна и кадра ga йойlчuнu guнаСili.uчне 
uншересе HapogHllM llншересuма, недирајуhи монархичну форму 
владе,142 јер бll ШО CUZYPHO йовукло мешање сШранаL(а. 
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г. Чумиh није могао да мисли да у Србији има одиста групе 
људи и партије, која не ради за себе да се дочепа власти, па је 

сигурно мислио да може млађе ватрене и енергичне људе упо

требити као своју авангарду. Ако ствар пође добро - он ће по
жљети плодове; ако ли буде рђаво, њиме ће се запушити провале. 
Но он је брзо увидео да се преварио и његови одношаји постали су 

врло брзо са свим дипломатски према свима потписатима на про-

граму 143 М _:ь.. . , а нарочито према г. арковИllУ, Јер Је знао да оваЈ има са 

собом најјачу партију и напреднијој интелигенцији и у народу. 

Две године ДОIЏШје спољни утицаји подигоше г. Чyмиhа у 
министарство, а и радикална партија доби свој програм у "Јав
ности". Од тог доба познати су одношаји г. Чyмиhа према истој 
партији и сувише. Он ју је гонио као "социјалисте", "републи
канце". "револуцијонере", а испод руке растуривао је гласове, да су 
то "Ристиhевци", па чак и "Кара-ђорђевци". Чyмиh окривљује не
ког да је Карађорђевац! 

Како г. Чyмиh пушта те гласове испод руке да саопштимо 

један факт. Кад су позатварани у Шапцу Ј. Милинковиh, Д. Цениh 
и други, позвао је једном г. Чумиh уредника "Рада" п. Тодоровиhа 
и питао: мисли ли он да је Светозар Марковиh (који је тада био 
затвореник у Пожаревцу) поштен човек? и кад му је овај одговорио 
да мисли, онда му је г. Чумиh испричао како се њему пре неког 

времена 20рКО жалио Јова Милинковиh (Алавантиh) да Светозар 
Марковиh ради за Кара-Ћорђевиhа, а да су његова социјалистичка 
начела само маска. То је вели дознао поуздано од Митке Цениhа. 
Као што рекох и Алавантиh и Митке 6или су шаgа веn у зашвору 
з602 караljорljевске завере и г. министар унутар. дела не наређује 
кривичну истрагу против Светозара, но га буџаклијски оговара код 
његових пријатеља. Ваља знати још и то, да се у то време у велико 

проносило, да на челу шабачке завере стоји г. Чyмиh, и да је то 
Бели-Марковиh његов непријатељ то јавно у савету рекао. 

Немојте мислити по овоме да је г. Чумиh неки династијаш -
Карађорђевац. Не он је човек без икаквих предрасуда. Љему је 
било главно власт. Кад је мислио да до ње не може доhи без 
преврата - онје комбиновао преврат. Сад кадје дошао на владу он 
употребљава сва срешсшва да се одржи. Кад падне он hеопет 
гледати како ће се најпре дочепати власти.144 

Ово вам може још најбоље објаснити зашто г. Чyмиh гони све 
најнапредније људе (некадањи радикалац). Он у њима види не само 
своје начелне противнике, но, што је за њега много страшније, 
љуие који знају ње20ве шајне i7.ланове и раиове. То и јесте главни 
узрок што се он онако очајно борио да Јефрем Марковиh не дође 
у скупштину. 
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Ето ја тако држим у главноме. То би требало исправити и 
удесити, јер ја то радим на брзу руку, па онда пратити Милетиhу,145 
да само он зна од кога је, па да се штампа.' 

Него ствар се највише тиче твоје коже, зато ти и решавај у 
последњој инстанцији. Само ориђинал програма пошљи Паји на 
сваки начин.146 

Оригинал. ИАБ, ЗПО, K-I15-17 
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ПИСМА 

СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ 
- "ПЕРИ И ДРУГОВИМА" 

[Беч, фебруара 1875.] 
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Ослобо!Јење не шреба ga йресшане147 до мог повратка. Гле
дајте да вас парнице· не угуше. Макар само да се годину дана 
држимо. 

Јован Скерлић, Свешозар МаР1Совић, њеzов жuвош, pag u 
ugeje, Београд, 1922, стр. 105-106. 
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[МОЛБА СЕСГАР А НИНКОВИЋ 
МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЕТЕ И ЦРКВЕНИХ 
ДЕЛА ЗА ОТВАРАЊЕ ЖЕНСКЕ ШКОЛЕ 

. У КРАГУЈЕВЦУ] 

- госйоиuну MиHиClТtpy йpocвelТteu l{pKBeHUX gела! 

Решиле смо се, да отворимо приватну женску школу у Кра
гујевцу,l4Х и зато Вам под 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 шаљемо нужне документе, 
и молимо за дозволу, коју сте нам већ усмено обећали. 

Из плана, видећете г. Министар, да ми доиста мислимо да 
отворимо школу, која потребује доста моралних и материјалних 
средстава. Ми се са одушевљењем лаћамо овог предузећа, и са 
највећом енергијом радићемо на његовом остварењу, као што смо 
са енергијом подносиле тегобе и подсмевања,149 којима су нас пре
дусретали, кад смо пошле да се спремамо за овај рад. 

Господин Министар је са зебњом саслуша о да смо ми у ЦирLССУ 
свршиле педагошки курс. Но ми молимо најучтивије г. Министра, 
да нам дозволи, те да нас по наше.М раду може оценити, какве смо 

ми. 

Задржавши се у Свилајнцу, шаљемо Вам ову молбу одавде, и 
почем мислимо још мало да путујемо, то Вас најучтивије молимо, 
да нам одговор испратите у Крагујевац преко г. Марка п. Марко-
вића трговца. . 

с' особитим поштовањем 

Свилајнац 
13. Септембра 
1874. 

Оригинал. АС, МПс, ф. 1, пр. 65, 1875. 

Милица HиHKoвићeBa~ 
Ана Нuнковuћева. 
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Сестре Нинковиh, рад Уроша Предића (Војвођански музеј, Нови Сад) 

ДОКУМЕНТИ 85 

ПЛАН 
ЖЕНСКЕ ШКОЛЕ У КРАГУЈЕВЦУ. 

Курс ове школе траје 4 године. За ове четири године пре
даваће се следећи предмети, који свака ученица мора изучавати: 

Српски језик 

Историј а света 

Историја Југословена 

Ј естаственица 

Физика 

Хемија 

Физиологија и Хигијена 

Математика 

Земљопис 

Немачки језик 

Гимнастика 

Цртање 

Радови 

правилан говор и писање, књижевност. 

Ботаника 
300логија 
Минералогија 

Рачуница, алгебра закључио са 
геометрија закључно са 
трингонометријом. 

политички 

физички 
математички 
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Француски, енглески и руски језик, и свирање на гласовиру 
оставља се на вољ у ученицама и њиховим родитељима; да ли да 

изучавају или не. 

у којим ће се годинама одржавати ови предмети, и по колико 

часова употребити на сваки од њих - показује следеhи распоред: 

120иина 

Српски језик - - - - - - 4 часа недељно 

Математика - - - - - - 4 
Земљопис Србије - - - 2 

Немачки језик - - - - - 4 

Геометрија - 4 
Гимнастика -
Женски рад -

3 

12 

п 20вuна 

Српски језик - - - -

Немачки језик -

Математика - - -

Јестаственица -
Земљопис Европе 

Цртање - - - - - - -
Гимнастика - - - - - - -
Женски рад - - - - - - -

4 часа недељно 

4 

6 

3 
2 
2 
3 

6 

ЈП 20вина 

Историја 
српске књижевности - - 2 часа недељно 

Историја Југословена - 4 

Физика - - - - - - - 4 
Општи земљопис - - 2 
Немачки језик - - - 4 

Цртање - - - - - - - 2 

Гимнастика - - - - - 3 

Женски рад - - - - - 6 
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IV 20вuна 

Историја света - - - 5 часова нед. 

Физички и математички 

земљопис - - - - - - - - 2 
Физијологија и Хигијена 2 
Хемија са Технологијом 4 
Ј естаственица 
(минерологија и геологија) 2 
Немачки језик - - 4 
Цртање - - - - - - 2 
Гимнастика - - 3 
Женски рад - - '6 

Почем ће се 'ове јесени отворити само први разред, то се сада 
може јавити да ће се ученице примати у самом заводУ да живе. Ако 
се потреба покаже, а будyhе јавиhе се г. Министру просвете, сва 
уређења, која ће се развитком саме mколе установити, за сада ће 
радна снага бити сами оснивачи mколе: 

Свилајнац 
13. Септембра 
1874. 

Милица Нинковunева 
и 

Анка Нинковиnева. 

Препис, АС, МПс, ф. 1, пр. 65, 1875. 
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[ОДОБРЕЊЕ МИНИ СТР А ПРОСВЕТЕ 
И ЦРКВЕНИХ ДЕЛА 

СЕ СТР АМА НИНКОВИЋ ДА МОГУ 
У КРАГУЈЕВЦУ ОТВОРИТИ 

ЖЕНСКУ ШКОЛУ] 

г -i)ице Нинковића, молиле су министра 
просвете и цркв. дела, да им дО-зволи да отворе 

приватну женску школу у Крагујевцу. 
Пошто су проситељке испуниле главне 

услове, који су прописани правилима за при
ватне школе, од 31. јула о.г. NQ 3832., министар 
просвете и црквених дела 

Решава, 
да проситељке могу отворити у Крагујевцу 
приватну женску школу, али под условом: да 

науку хришћанску почну предавати још у 
првоме разреду. У исто време Министарство 
просвете желело би да се у рад предмета 
учења уврсти и певање. 

Начелству округа Крагујевачког 
NQ- 6915 

22. новембра, 1874. Београд 
-/-

1,2,3,4,5,6, 7. 
Ек. 26/11. 874. г. 

Решење, које се овде под "/. прилаже, на
челство ће предати г-ђицама Милици Нин
ковића и Ани Нинковића у Крагујевцу, за
једно документима под 1,2,3,4,5,6, и 7. 

Концепт. АС, МПс, ф. 1, пр. 65, 1875. 
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[ЈЕВРЕМ МАРКОВИЋ -
БОГОЉУБУ ТОПОНАРСКОМ] 

Belgrad 10/3 [1875] 
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Веvоllпйiсhtigе Sie Folgendes auszufiihren: Den Leichnam 
Svetozar [s] unserer Religion gemap einsegnen ЬеmасЬ expediren den 
Leichnam aIlsogleich gewohnlicher Кiste пасЬ Wien per Adresse = Michael 
Spiridonovic Mediciner im allgemeinen Кrankenhause Wien = Von 
gesendeten 200 f1 und was sich посЬ sonst ЬеЈ Svetozar findet gebrauchen 
Sie wie foIgt: fiin[f]zig f1 fiir Einsegnung und Reqiem, zahIen die Kosten des 
Spitals sammt expedierung des Leichnames bis Wien. Bitte аuсЬ Љге Kosten 
in Betracht zu пеЬmеп und mјсЬ von [a11en!] a11em telegraphisch 
benachrichtigen. Effekten Svetozar [s] an mich hieher senden, vertretten Sie 
mein [ е] Stelle, Љге Freundschaft пiiг unvergeplich. 

Jefrem Мarkоviс15З 

Београд, 10/3 [1875] 

Овлашhујем Вас да учините следеће: опојте Светозарево 
мртво тело по нашим верским прописима, потом га одмах у оби
чном сандуку пошаљите у Беч на адресу: Михаило Спиридоновић, 
медицинар у Општој болници У Бечу. Послатих 200 форинти, и оно 
што се још буде нашло код Светозара, употребите овако: педесет 
форинти за упокојну молитву и опело, и платите болничке тро
шкове као и слање покојниковог тела у Беч. Молим Вас да обра
чунате и своје трошкове и да ме о свему телеграфски обавестите. 
Светозареве ствари пошаљите ми овамо, заступајте ме, Ваше при
јатељство нећу заборавити. 

Ј ефрем Марковић 

Оригинал [и превод]. L'archivio di stato di Trieste, Polizia, 1882, 
busta - 78, dossier 471/1875. 
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[ЗАХТЕВ МИЛАНА М. БОГИЋЕВИЋА 
МИНИСТРА ИНОСТРАНИХ ДЕЛА СРБИЈЕ, 

ПОСЛАНИКУ АУСТРО-УГАРСКЕ 
У БЕОГРАДУ, БЕЊАМИНУ КАЛАЈУ , 
ДА СЕ ЗАУЗМЕ ОКО ПРЕУЗИМАЊА 

(ЗАПЛЕНЕ) ПАПИРА ПОК. СВЕТОЗАРА 
МАРКОВИЋА, УМРЛОГ У ТРСТУ] 

Belgrade, lе 27. Fevrier/l] Mars 1875. Confidentielle. 

Monsieur I'Agent 

.Nous apprenons que Svetozar Markovitch ]'ип de ces hommes qui 
tгаVаЈllепt аи renvelsement de I'etat de choses actuel еп Serbie et dont nous 
n'avons pas епсоге ри penetrer les agissements, vient de mourir а Trieste. 

Selon toute probabilite Svetozal" Markovitch avait еп уие dan son 
deгnier voyage lа realistion de plans геvоlutiоппаiгеs et а dfi епtгеtепiг ипе 
соггеsропdепsе ауес ses атј!; politiques de Serbie. JI serait de plus grand 
interet pourle Gouvernement de Son Altesse de posseder quelques ren
seignements positifs sur les manoevres de ces personnes et сотте nous 
supposons que les papiers de Svetozar Markovitch doivent Ienfermer sur се 
sujet des dOnI)ess suffisantes је prends lа Iiberte, Monsieur l'Agent, d'en 
appeler а votre bienveilIante intervention afin que Је!> papiers гесuеiШs аи 
domicile de Svetozar Markovitcl1 apres sa mort soient transmis аи Gou
veгnement de Son Altesse si toutefois аисип empecl1ement legal п'у mettait 
obstrac.Ie. . 

Agreez, Monsieur l'Agent, l'expression de та consideration la plus 
distinguee. 

М. М. Boghitchevitcl1 

Дневник Бењамuна Калаја, приредио Андрија Радениh, Бео
град - Нови Сад, 1976, стр. 809, белешке 457. 

ДОКУМЕНТИ 

[ЗАХТЕВ МИЛАНА М. БОГИЋЕВИЋА, 
МИНИСТР А ИНОСТРАНИХ ДЕЛА СРБИЈЕ, 

ПОСЛАНИКУ АУСТРО-УГАРСКЕ 
У БЕОГРАДУ, БЕЊАМИНУ КАЛАЈУ, 
ДА СЕ ЗАУЗМЕ ОКО ПРЕУЗИМАЊА 

(ЗАПЛЕНЕ) ПАПИРА ПОК. СВЕТОЗАРА 
МАРКОВИЋА, УМРЛОГ У ТРСТУ] 

Београд, 27 фебруар/l1 март 1875. Поверљиво. 

Госйоиине Aгeнzиe, 
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Сазнајемо да је Светозар Марковиh, један од људи који раде 
на томе да преврну садашње стање ствари у Србији и у чије сумњиве 
работе нисмо још могли да проникнемо, управо умро у Трсту. 

Највероватнијеје да је Светозар Марковиh имао у виду при
ликом свог последњег путовања остварење револуционарних пла

нова и да ј е одржавао преписку са својим по~итичким приј атељима 
у Србији. Било би од највећег интереса за Владу Његовог Висо
чанства да дође у посед неких позитивних информација о мутним 
радњама тих лица, а како претпостављамо да папири Светозара 
Марковиhа садрже по том питању довољно података, узимамо 
слободу, Господине Агенте, да апелу јем на ваше благонаклоно 
заузимање како би хартије сакупљене у кyhи Светозара Мар
ковиhа после његове смрти биле предате Влади Његовог Ви
сочанства, ако то не претставља никакву законску препреку. 

Примите, Господине Агенте, израз мог посебног уважавања. 

М. М. БО2uhевuh 

Дневник Бењамина Калаја, приредио Андрија Радениh, Бео
град - Нови Сад, 1976, стр. 809, белешка 457. 
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[БЕЊАМИН КАЛАЈ - грофу АНдр АШИЈУ] 

[Београд, 11. ИЈ 1875. године.] 

Српски министар иностраних дела замолио ме је, да Вашој 
Екселенцији ynyтим ову молбу: 

Српски поданик Светозар Марковиh, кога терети сумња због 
завере против кнеза Милана, умро је наводно у болници у Трсту, 
Српска влада наслyhује да су се код њега налазили комnромитујyhи 
документи о завереницима, те моли Вашу Екселенцију за љу
базност да наредите, да ти документи не досny у стране руке, него 
да полициске власти узапте и да их званично доставе кнежевској 
влади. 

[Бењамин Калај 

Др Коста Н. Милутиновиh, Послеgње йytТtoвaњe Свешозара 
. MapKoBuha, Реuублuка, 10. IХ 1946. 

ДОКУМЕНТИ 95 

\ 

, . "'~ .. - ...... -
~ 

Један снимак Светозара Марковиhа "из зрелог доба" 
(када је умро 26. П, тј. 10. т, 1875. године био је у 29. години живота). 
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[МИНИСТАР УНУТР АШЊИХ ДЕЛА 
АУСТРО-УГАРСКЕ - YllРАВИ ПОЛИЦИЈЕ 

У ТРСТУ] 

Сћ(ffгеntеlе:џаmm 

Ministeг des Iшzегеп аn Polizeidil·ektion јn T1"iest 

Serb. Uпtегtћan Svetozar Marcovitsc}) Conspirirens gegen Fiirst Мјlап 
verdacIltig, soll јт Triestiner Spital gestorben und јт Беsitz сотрто
mittierender Dokumente gewesen sein. SerbiscIle Regierung wiinscIlt, daB 
dieselben nicIlt јп fremde Hande gerathen sondem јп beћOrdliche 

Vel·waIlrung genommen und ап sie:ausgeliefert wel·den. Ersuche sogleich 
geeignete ErIlebung und telegraphi'sche Anzeige des Erfolgs getroffener 
Verftigung. 

12/3/75 

[На левој маргини:]Магkоvitsсћ war Redakteur, 29 Јаћге alt, и. ist 
ат 10. d. М. јт l1iesigen Civilspitale ап Unterleibstuberkulose gestorben. 

NQ471 
Res 

Шuфрован Шеле2рй.М 

Мuнuсшар унушраШЊLLt gела Уйрави ЙОЛlщuје у Трсшу 

Јављено нам је да је српски поданик Светозар Марковиh, за 
којег се сумња да је у завери против кнеза Милана, умро у тршћан
ској болници и да је поседовао компромитујућа документа. Српска 
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влада жели да она не падну у туђе руке него да их власти преузму 
и испоруче њој. Тражим да се сместа спроведе одговарајућа истрага 
и да се телеграфски јави о успеху мера које су предузете. 

12/3/75 

[На левој маргини:] Марковиhје био [новински] уредник, стар 
29 година, и 10. овог месеца је у овдашњој Грађанској болници умро 
од туберкулозе доњег трбуха.154 
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[ШИФРОВАНИТЕЛЕГРАМ 
ПОЛИЦИЈЕ ИЗ ТРСТА - МИНИСТАРСТВУ 
УНУТРАШЊИХДЕЛААУСТРО-УГАРСКЕ] 

Chiffrentelegramm аn Minister des lnnегеn 

Wien 

Marcowitsch hier ат loten gerstorben. Јт Nach1a~ keine Scllriften. 
Notizenbuch confinirt. Wurd mit Bericllt vorge]egt. 

Triest. 12 Maerz 875. 

[Потпис нечитак] 

Шuфровани zиелеZра.м MиHиczиpy унуzирашњux gела 

Беч 

Марковиh овде умро 10. [овог месеца]. У оставштини нема 
никаквих списа. Бележница конфискована. Биhе послата заједно 
с' извештај ем. 

Трст. 12. марта 875. 

[Потпис нечитак] 

ДОКУМЕНТИ 

[УПРАВА ПОЛИЦИЈЕ ИЗ ТРСТА
МИНИСТРУ УНУТР АШЊИХ ДЕЛА 

АУСТРО-УГАРСКЕ] 

NQ471 
Ris 

Аn S. Е. Minister des 
!nneren in 

Wien 

Тгiеst, 12. Marz 1875. 
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Nacll Empfang des Cћiffrentelegramms иЬег den serblschen Unterthan 
Svetozar Marcovitsch wurde sogleich erhoben, da~ derselbe den 4. d. Mts 
schon krank hier angelangt und јт Нбtеl de УiПе abgestiegen ist. Уоп dort 
wurde ег ат 7. јп das hiesige Civilspital Uberbracht, wo ег ат 10. ап 
Tuberkulose stю·Ь. 

Оег hiesige slavonische Priester Bogoljub Toponarsky, welcller Љт die 
letzten Trostungen der Religion reichte, wurde nach seinem АЫеЬеп уот 
hiesigen Bezirksgerichte ermach [2] tigt, die Habseligkeiten des Verstor
Ьепеп fiir dessen Angehorige јп Verwahrung zu nehmen, und zu diesem 
entsandte ich den Polizeikommissar Kudin, ит nach gewi.inschten Doku- . 
menten nachzuforschen. 

Kudin meldet, daB der Priester - anscheinend ganz unbefangen - sich 
au~erte, ег glaube nicht, da~ јп dem Nachla~e sich Schriften befanden, 
Ubrigens in Gegenwart des Kommissars, das ganze Gepacke nach Papieren 
durchsuchte, ohne da~ ~ich soJche vorfanden. 

Ејп Notizbuc)) mit Аufzесlшuпgеп, deren Wichtigkeit nicht beurtheilt 
werden kann. i.ibergab ег anstandslos dem Kommissar, und ich habe die Ehre, 
dasselbe anliegend zurweiteren lюћеп Veifi.igung vorzuF.egen. [3] Soviel ich 
bls jetzt erfahren konnte, hat Markowitsch aи~eг dem erwahnten Priester hier 
mit Niemanden it Vегkеhг gestanden, ich werde i.ibrigens noch Erforschungen 
anstel1en, оЬ Markowitsch јт Besitze уоп Schriften gesehen worden ist, und 
das Resultats еllrfuгсhtsvоl1 berichten. 

[Potpis necitak] 
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[УПР АВА ПОЛИЦИЈЕ ИЗ ТРСТА 
- министру УНУТР АШЊИХ ДЕЛА 

АУСТРО-УГАРСКЕ] 

NQ471 
Ris 

IЬеговојекселе~и 
Министру унутрашњих дела 

У Бечу 

Трст, 12.марта 1875. 

По Пријему шифрованог телеграма о српском поданику Све
тозару Марковиhу одмах је утврђено да је он 4. овог месеца већ 
болестан приспео овде и одсео у НбtеI de Уillе. Отуда је 7. [марта] 
пренет у овдашњу Грађанску болницу, где је 10. марта умро од 
туберкулозе. 

Овдашњег словенског свештеника Богољуба Топонарско~, 
који му је пружио последњу верску утеху, после његове с.мрти Је 
овдашњи окружни суд овластио да узме на чување ПОКОЈникове 

ствари, да би их предао рођацима, и овом [свештенику] сам послао 
полицијског комесара Кудина да потражи жељена документа. 

Кудинјавља даје свештеник - како изгледа, сасвим отворено 
- изјавио како не верује да се у оставштини налазе неки списи, па 

је, уосталом у комесаровом присхству, све ствари претражио да 
нађе хартије, али ових није било.ћ) 

Један нотес са белешкама, чију важност не могу проценити, 
он је без противљења предао комесару, и част ми је да у прилогу 
пошаљем тај нотес на даље располагање. Колико сам до сада могао 
сазнати, Марковиh осим с поменутим свештеником овде ни са ким 
није долазио у додир;156 ја ћу, уосталом, спровести даља истра
живања да ли је Марковиh виђен у поседу неких списа, и понизно 
ћу известити о резултату. 

[Потпис нечитак] 

ДОКУМЕНТИ 

[МИНИСТАР УНУТР АШЊИХ ДЕЛА 
АУСТРО-УГАРСКЕ, БАРОН ЛА СЕР -
МИНИСТРУ СПОЉНИХ ПОСЛОВА 

ГРОФУ АНДРАШИЈУ] 

[Беч, 13. марта 1875] 
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Позивајући се на жељу кнежевске српске владе, коју ми је 
ваша Екселенција кратки~ путем саопштила, ради добијања кон
кретних обавештења о наводној смрти српског поданика Свето
зара Марковиhа болници у Трсту и ради службеног преузимања 
списа који су се налазили у његовом власништву, част ми је Вашој 
Екселенцији ставити на располагање, у вези са послатим теле
грамом управника полиције из Трста, приложени извештај истога, 
заједно са нотесом нађеним у заоставштини преминулог Светозара 
Марковића.157 

Др Коста Милутиновић, Послеgње йушовање Свешозара 
Марковuliа, РейуБЛllка, 10. IX 1946. 
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Копија писма Јеврема МарковИћа !јакову Богољубу Топонарском, 
10. март 1875. године 

ДОКУМЕНТИ 

[МИНИСГАР СПОЉНИХ ПОСЛОВА 
АУСТРО-УГАСКЕГРОФАНДРАШИ

ПОСЛАНИКУ У БЕОГРАДУ 
БЕЊАМИНУ КАЛАЈУ] 

[ ... 13. ЈП 1875] 

103 

Према. телеграму управника полиције из Трста, Светозар 
Марковић Је тамо умро 10. марта. У љеговој заоставштини ни
каквих списа. Нотес је узапћен и биће достављен. 

[Нешто касније; исти - истом:] 

[ ... ] код Марковића Светозара нису [се] нашли никакви ком-
промитујући списи, нити писма [ ... ] Марковић [је] у Трсту општио 
једино са парохом Топонарским [ ... ] Марковићев лет је експедован 
медицинару Михаилу Спиридоновићу у Беч, у коју је сврху брат 
преминулог послао 200 форината. 

Др Коста Н. Милутиновић, Послеgње йушовање Свешозара 
Марковuла, Рейублuка, 10. IХ 1946. 
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[УЈЕДИЊЕНА ТРШЋАНСКА ПРЕДУЗЕЋА 
ЗА ПОГРЕБЕ - МАГИСТРАТУГРАДА] 

[ ... ] Magistrato 

Li sottoscriti chiedono а поте 
del Sig. Jefrem Markovic iI рег
messo di trasportare аН' estero iI са
davere del defunto. 

Svetozar Markovic decesso in 
Trieste nel Civico OspedaIe addi 1 О 
Marzo аНе оге 4 [ ... ]. 

11 cadavere verra trasportato аl 
mezzo dellaferrata е sara scortato 
da Giovanni ујttшеlli sino а Vienna 
рег essere consegnato аl Sig. Mi
chele Spiridonovic all'Ospedale 
generale јп ујеппа per I'јпујо ulte
riore аl luogo di destinazione а 
Belgrado in Serbia. 

Trieste 13 marzo 1875 

Рег l' Unite Imprese Triestine di 
[ ... ] Funebri. 

Giov. Vitturelli 

[ ... ] Магистрату 

Доле потписани моле у име 
Г. Јеврема Марковиhа за до
зволу да пренесу у иностран

ство лет покојног Светозара 
Марковиhа преминулог у Тр

сту У Градској болници дана 10. 
марта у 4 часа [ ... ]. 
Лет ће бити пренесен же

лезницом а пратиhе га Ћовани 
Витурели до Беча где ће бити 
предат г. Михаилу Спиридоно
виhу у О:qпrrој болници У Бечу 
ради даљег yпyhивања на ме
сто одредиmта у Београд у Ср
бији 

У Трсту, 13. марта 1875. 

у име Уједињених трmhан
ских предузећа за погребне [ ... ] 

Giov. Vitturelli 

~ . 
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[ОДОБРЕЊЕ ЗА ПРЕНОС ТЕЛА СВЕТОЗАРА 
МАРКОВИЋА ИЗ ТРСТА УБЕЧ]· 

Оје Leiche befindet sich in einem 
woblverscblossenen doppelten Sarge, 
der aut'"Grund gеhбгigег Untersuchung 
den Gesetzen gema~ gefunden wird. 

Diesbeehrt тап sich Ејпет IБЫ. 
zur gefalligen Kenntnib тј! dem 

Beifiigen zu bringen, da~ Ьеј dem 
Autenhalte der Leiche јп Wien und Ьеј 
ihrer Ubergabe von. den Handen Vitu
relli's јп die des dortselbst wohnenden 
МјсЬаеl Spiridonovic, um nach Belgrad 
in Serbien iiberfijhrt zu werden, wol ејп 
anderer Leichenpa~ von Seite Eines Iбbl. 
__ пбthig sein \vird. 

AD,' Lan..ry 

13/3875 
[ .......... ] 

Sulla concessione del IЉего 
transporto del cadavere di Sve
tozar Markovic а Vienna 

Ај sensi delle vigenti ПОП11е si parte
сјра [ ... ] а questo Eccelso Dicastero сЬе 
јп data odiema venne rilasciato а richi
esta delle Unite lmpl'ese Triestine di So
lеппitа FuпеЬгi analogo passaporto тог
tuario рег iI trasporto del cadavere di 
Svetozar Markovic, defunto addi 10 [ ... ] 
рег tisi polmonare iп questo civico ospe
dale,a Vienna, donde verra рој trasporta
to а Belgrado јп Serbia. 

Giovanni Vitturelli е· 'а persona сЬе 
accompagna јl detto cadavere sino а Vi
еппа. 

Furono applicate геgоlаП11епtе lе рге
scrizioni di legge sanitaria che vennero 
риге riscontrate а nOlma delle vigenti 
prescrizioni. 

Ап den IOЫјсћеп Magistrat der К. К. 
Rechshaupt-und Residenzstadt. 

Wien 

Note! 
Aut" Grund der h.Ministerialvero

rdnung vom 4. тај 1874 \vurde heute 
dem hiesigen vегеiпigtеп Leichen- tran
sportvereine ејп Leichenpa~ zur ВеШг
derung пасћ Wien fiir. den hier јт 
Ci\'ilspitale ат 10.1. Mts. ап Lu~gen
sucht verstorbenen Svetozar Markovic, 
zu Handen des betreffenden Begleiters, 
ausgefolgt. 
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[ОДОБРЕЊЕ ЗА ПРЕНОС ТЕЛА СВЕТОЗАРА 
МАРКОВИЋА ИЗ ТРСТА УБЕЧ]. 

Леш се Н<1лази у добро затворе
ном двоструком ковчегу, за који је 

на основу одговарајућег проверава
ња нађено да одговара законским 
прописима. 

Част нам је да ово доставимо це
њеном __ ради милостивог узи
мања на знање, уз додатак да ће 

приликом боравка леша у Бечу и 
приликом његовог предавања из 

руку Витурелија у руке тамошњег 
житеља Михаила Спиридоновића, 
да би био транспортован за Београд 
у Србији, свакако бити потребно да 
цењено ___ изда нову д·озволу за 
пренос леша. 

AD,' Lan.:')' 

13/3875 
[ ............ ] 

о допymтању. слободног 
преноса леша Светозара 
Марковиhа у Беч 

Сагласно са важећим прописима 
обавештава се овај Цењени уред да 
је на данашњи дан издат на захтев 
Уједиљених Тршhанских Предузе
ћа за Погребне Свечаности одго
варајући пасош-дозвола за превоз 
леша Светозара Марковића, пре
минулог дана 10[ ... ] због тубер
кулозе плућа у овој градској бол
ници, у Беч, одакле ће касније бити 
превезен у Београд у Србији. 

Ћовани Витурели је особа која 
прати поменути леш до Беча. 

Уредно су примењени прописи 
санитарног закона који су усагла
шени и са важећим законима. 

Славном магистрату главног и 
престоног града 

НаПомена! 

На основу узвишен е министар
ске уредбе од 4. маја 1874, данас је 
овдашњем Удружењу за транспорт 
лешева, на руке одговарајућег пра
тиоца, издато одобрење за пренос у 

Беч леша Светозара Марковића, 
који је овде у Грађанској болници 
10. овог месеца умро од туберку
лозе. 

ДОКУМЕНТИ 

оо Tra .. ):t~!oIftC.l. Jr."ei di.:retti iJ.te:"Jti etJ elttnA 
дс/Ј" titlti. - Аl 9 шаr1.0. Antonii. U\oglie dI DO
l1Iепјео Zen .. ro, traflicante, di ЪG anl!;, d8 el!fisea:oa 
ро\шооаlе - BIJ;ibI'. Dlо~lје а; Vital. Laudi. Ј>ro· 
felsore, dI з2 Bnn', ds tiз. polonons!e ~,GаrlпJlо
зоr, agen+.e, а; З:; аnni, d .. t .. be'doriale -:.Jbri.& 
YQduya СаЈо;!"'" pnvata, di 60 апп!, .с1а. асјпо. 

рјЬ 6 ba:ubini да 1 а 7 annl. , . 
. .АI 10 иии.... Сајепп~ шоgliс д! Vincenzo 
Untljn~Iii, Impi.;: .. to I.oot .. lo, дј :!9 31101. СЈ .. pro
c.t3s:a, f.1S,.lpcr.,lb -- Giuvar,n· (}.t~lt~:, Ja~j&D, Ul 
~3 .пn, а·, pu",uIIJni!o - LlligiR lD"glie д! Er
ncsto Јn!:сћ;_. Sr.llh:Lle, di :в АПШ, da vizio car
oiiaeo . :'lt,Ь"I.сrllа v~:i. д! )Ji;:h.lo Р.оIШо. р'-;
таЬ, а; i!l' .. cr.l· оЈ. ti~i r~llIIoDale - Anton1o D:e· 
nlch, {ac~Ы,,~. Ј, 70 азu,. д~ aJ'"~lea.l:!. - ЛоrtuЈо 
Bonif.o:io. f·~t~bl40. ti 38 '-ПСI, ds ti~i роlшоnatе 
-: Gjo!lei:"\ 'di Pi~tro Ciпde"ld. pri1'ata, di ~в ILnui. 
da 'peritoLiitc - Davi.;!e ll~rzJ"}Jriy.1fo di 10 &Ьni: 
dli gastro Ct;t~ritG - OrJ!)~;& ш\';;Не di GiЗСQm .. , 
"!ucieh, уИП'}п. di C~ a~nj, dJ\ !Udr:\SI:JfJ . . 

l!t:l., &l~d~le c[iJico. аоё tltl$(;curnio, tnlltt,
nit.a, orfc.r.(Ar"Jio е WЈtшtсоlr.W. Аl· ~ шаrzо. Giu· 
8С'рре StзЬоll, езИеr:o !о, di ~2 anlli, рг. (епЬ -
GIOT. K,w,. DI:lШlаl~!. d". ед.ш~ nol,~,,!,ale.. . 

.А.l 19 JD:t6Z0. ~~{:tt)'lз.r "'.rar"1:0~jcD. ?e:d.sa.ttnre. 
di "29 r.П1.!f. (1:,\ tnbe;,.,,!r,;;,i IPte flt1LLle Giuse'ppe 

Тршhански лист l/ Cittadillo, бр. 63, од 14. ПI 1875. године, 
о смрти Светозара Марковића 

107 

(Умрли ... "10.март. Светозар Марковиh, уредник, 29 година. од туберкулозе'·). 

HoteJ {Је Ја Ville у који се сместио Светозар Марковиh по доласку у Трст 
. 22. П (4. ПI) 1875. године. 
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[УПР АБА ПОЛИЦИЈЕ У ТРСТУ 
- МИНИСТРУ УНУТР АШЊИХ ДЕЛА 

АУСТРО-УГАРСКЕ] 

ad N9471 
Ris 

Аn s. Е. Minister des !nnеl'еn in Wien 

Triest 17/3 75. 

109 

Im Nachhange zи mеinеm gehorsaтsten Bericht уоm 12. 1. Mts. Z. 471 
Ris ЬееЬге јсЬ mјсЬ Е. Е. zи berichten, da~ den gepflogenen Erhebungen 
zиfolge der јm hesigen Civilspitale ат 10. 1. Mts. verstorbene serbische 
Unterthan Swetozar Marcovitsch keine Briefe oder andere compromitti
erende Dokumente hinterlassen ћаt. 

Derselbe langte wie bereits gemeldet ат 4. 1. Mts. уоп Wien јп Triest 
ап und wolte seiner Gesundlleit wegen пасЬ Dalmatien јп ејп milderes Кljтa 
sicll begeben. Sein Zustand erlaubte ihm aber die weitere Reise nicht und da 
ег dem Hotel Besitzer angab ЈП Triest gar keine Bekannten zu ЬаЬеп so wurde 
Љт der Ratl1 ertlleilt welchen ег [2] auch befolgte sich ап die hiesige sегЫsсће 
Kirchengemeinde zu wenden. Es wurde [necitko] јп F olge eigenes Ansuchens 
des Marcovitsch der Priester Toponarsky beordert das Nбthigе fUr den 
Kranken zи besorgen und уот Toponarsky we\cher erst ЬеЈ dieser аеlе
gепћеit die Bekanntscaft des Marcovich machte dessen Transsportirung in 
das Spital besorgt. AIs der obbenannte Geistliche den unvermeidlichen Tod 
des Marcovitsch уоп den Arzten erfuhr telegraphirte ег dem Bruder Jefrem 
Marcovitsc}, we\cher јп Belgrad ејп Mitglied der Skupsehtina sein soll, das 
Befinden und nachtraglich den erfolgten Tod des Svetozar Marcovitsch. Ober 
telegrafische Anordnung des Bruders verftigte der Priester Toponarsky da~ 
die Leiche des Verschiedenen пасЬ Wien ап Mediciner М јсЬаеl Spiridonovic 
јт allgemeinen Krankenhaus expediert werde, was аисЬ bereits geschehen 
ist. Zur [3] Bestreittung der Auslagen wurden уоm Bruder des Verstorbenen 
200 fl eingesendet. 
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Оје vom Verstorbenen hinterlassenen КIeider und Effekten wurden 
somit "от Priester Toponarsky јп Verwahrung genommen. 

Insoweit ich constatiren konnte, hat ег Verstorbe~e hier mit niemandem 
als mit dem wiederfaIIs erwahnten Toponarsky Verkehr gehabt. 

[Потпис нечитак] 

ДОКУМЕНТИ 

[УПРАВА ПОЛИЦИЈЕ У ТРСТУ -
МИНИСТРУ УНУТРАШЊИХ ДЕЛА 

АУСТРО-УГАРСКЕ] 

ad N9471 

Ris 

Њеzовој е1Сселенцuјu, MиHиCzТtpy унуzираUlЊlL"С gела у Бечу 

Трст, 17. марта 1875. 
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у наставку мог понизног извештај а од 12. овог месеца бр. 471 
Рис част ми је да Вашу екселенцију известим да према спроведеној 
истрази српски поданик Светозар Марковић., који ј е 10. овог месеца 
умро у овдашњој Грађанској болници, није за собом оставио ни
каква писма нити друга компромитујућа документа. 

Он је, као што је већ јављено, 4. овог месеца приспео у Трст 
из Беча и хтео је због свог здравља да се упути у Далмацију, у блажу 

климу. Али његово здравствено стање му није дозволило даље 
путовање, и пошто Је власнику хотела изјавио да у Трсту нема 
никог познатог, посаветовано му је, што је он и прихватио, да се 

обрати овдашњој српској црквеној општини. По сопственом Мар

ковићевом захтеву, свештенику Топонарском дат је налог да учини 
све што је потребно за болесника, па се Топонарски, који је тек 
овом приликом упознао Марковића, побринуо за то да се он пре
несе у болницу. Кад је горе поменути свештеник сазнао од лекара 

да је Марковићева смрт неизбежна, телеграфи:сао је његовом бра
ту Јефрему Марковићу, за кога се тврди да је члан Скупштине у 
Београду, о Марковић.евом стању, а накнадно и о његовој смрти. 
По братовљевом телеграфском упутству, свештеник Топонарски 
је дао налог да се покојниково тело транспорту је у Беч медицинару 

Михаилу Спиридоновићу у Општој болници У Бечу, што је већ и 
учињено. Ради подмирења трошкова покојников брат је послао 200 
форинти. 
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Одећу и ствари које су остале иза покојника узео је на чување 
свештеник Топонарски. 

Колико сам могао да утврдим, покојник овде није долазио у 
додир ни са ким осим са више пута поменутим Топонарским. 

[Потпис нечитак] 

.. , 

ДОКУМЕНТИ 113 

[МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА 
АУСТРО-УГАРСКЕ-ПОСЛАНИКУУ 
. БЕОГРАДУ, БЕЊАМИНУ КАЛАЈУ] 

Priisidial-Section des 
Ministeriums des Aussern 
203 
Dер.П 

Wien 17. Mars 1875. 

Wohlgeborener Herr! 

Laut eingelangter Mittheilung des k. k. Ministers des Innеrn wurden 
unter den zurUckgelassenen Effekten des Svetozar Markovitch keine Schrif
ten sondern nur das beigelegene Notizbuch gefunden, we1ches Ihnеп mit 
Bezug auf das Telegramm уоп 13. 1. М. zur weiteren Veranglassung uber
mittelt wird. 

Ftir den Minister 
Sectionsschef 

НоJmаnn. 
/Ad Res. Nr. 40/ 



114 СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ: ЦЕЛОКYIПIA ДЕЛА, XIV 

ПРЕДСЕдниmтво [ВЛАДЕ] 
- Одељење Министарства спољних послова 

203 
Dер.П 

Беч 17. Март 1875. 

Племениi11и Госйоgине! 

Према приспелом саопmтењу Царско-краљевског Министар
ства унутрашњих послова у заоставштини Светозара Марковића 
нису се нашли никакви његови списи, већ само приложена бе
лежница коју Вам, као што смо Вас обавестили телеграмом од 13. 
1. М., достављамо на даљу употребу. 

За министра 
шефОдељења 

Хо,фман 

Дневник Бења.мина Калаја, приредио Андрија Раденић, џео
град - Нови Сад, 1976, стр. 809-810 

ДОКУМЕНТИ 

Храм св. Спиридона Чудотворца у Трсту у којем је одржано опело 
Светозару Марковиhу, 28. П (12. IП) 1875. 

Храм св. Ђорђа на српском православном гробљу у Трсту. 
где је стајао ковчег са телом Марковиhа после опела, 
од 28. П (12. IП) па до одвожења у Беч, 11/23. т 1875. 

115 
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Михаило Спиридоновић. у средини стоји - у цивилном оделу 
(седи Велимир Теодоровиh. ванбрачни син кнеза Михаила; 

о лицу у униформи немамо податке). 

ДОКУМЕНТИ 
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Један од бројева Марковићевог листа Оt...Ј",.:iоljење, посмртно изашлог, 
са "белинама" и Опоменом министра унутрашњих послова 

(и председника владе) Данила Стефановића, бр. ЗЗ, од 16 rn 1875. 
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[ТЕЛЕГР АМ НА ЧЕЛНИКА 
СМЕДЕРЕВСКОГ ОКРУГА 

- МИНИСТРУ УНУТРАШЊИХ ДЕЛА] 

г. Министру Унутрашњих Дела 

Београд 

Парастос Светозару Марковиliу у цркви Паланачкој држали 
су о своме трошку: Мика Крсшиh трговац, Илија Јањиli без зани
мања и Жuвојин Величковuh йракшuканш среске канцеларије. 
Они су позвали и певачку дружину Паланачку "Шумадија" те је ова 
на парастосу била и певала у цркви бесплатно. Како је то било на 
младенце, ради празника и ради причеmћа, десило се и грађана 
прилично у цркви али се ови ограђују од тога, да су учествовали у 
овоме. Ову своју ограду од тога шаље грађанство новинама "Осло
бођење" да ју штампа, којије ynрав дописник о овоме у ослобођењу 
незна се позитивно, али се држи да је допис посло горе поменути 
Илија безпосличар а незна се ни је ли и кој јошт на њему подnисан. 
Ово ће се бар моhи сазнати у Крагујевцу из дописа дотичног.158 

Примио: Добро п. Радивојевиli 

Смедерево 

19. март 1875. године 

Оригинал. АС, МУД, п, ХХХЈ, 29/1875. 

Начелник окружни 
К. Белимарковиh 

ДОКУМЕНТИ 119 

Обавештење у броју 33. броју ОслобоfjеЊll, од 16. марта 1875. године, да ће тело 
Светозара Марковиhа стиhи у Јагодину16-0Г месеца, а да ће се сахрана обавити 

17. Међутим, због околности у вези са његовим преносом и односом власти, 
сахрана је обављена исти дан по приспеhу, 16. IП 1875. године. 

Душан Николиh, Светозар МарковиЬ., бронза, 1975; биста је постављена 
у дворишту библиотеке "Светозар Марковиh" у Зајечару. 
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[МИНИСТАР УНУТР АШЊИХ ДЕЛА -
НА ЧЕЛНИКУ СМЕДЕРЕВСКОГ ОКРУГА] 

Начелнику окр. Смедеревског. 

Пошто ми је достављено да Живојин Величког практикант 
среза Ј асеничког не води бригу о својој дужности, већ се у неке 
демонстрације yпymта и чини извесне парастосе, - ја сам решио да 
се он као такав ОДПУСТИ из државне службе. 

И Зато препоручујем начелниmтву да нареди да се Велич
ковић с места од дужности разреши и плата да му се до дана 
разрешења рачуна, па за тим да начелниmтво јави овамо кад је од 

ДУЖНОСТИ разрешен. 

22. Марта 875. 
Београд, 22. марта 1875. 

Оригинал. АС, МУД, п, ХХХЈ, 2911875. 

, .. 
:~ , 

ДОКУМЕНТИ 

[РЕШЕЊЕ СУДА ВАРОШИ БЕОГРАДА 
О ЗАБРАНИ 10. БРОЈА 
ЧАСОПИСА РАД] 
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Управа вар. Београда [ ... ] је, како у књижевном листу "Pa~" 
који издаје г. Петар Тодоровић овд. на страни 150 бр. 10: при ~paJY 
започетог говора о смрти Светозара Маркqвића СТОЈИ оваЈ те
леграм: "друг наш Светозар Марковић умро је у Трсту. Hapoд~a 
ствар изгубила је у њему једног од најбољих бораца, но она НИЈе 
пропала".159 После овога телеграма наставља уредник или неко 

други, ово: "не, она није пропала, она не може пропасти, кад се у 

Србији једном већ пробудила свест о гнусн?сти садашњега стања, 

Светозар Марковић не издржа муке, на. КОЈе га осуди раздражена 

екплоата[то]рска влада. Али путем, који је покренуо, поћиће дру
ги, продужић.е његово дело и извести га ... !" 

Са овом речју "гнусно" најневерније и нацрње представља се 
све наше државно уређење, а то је према § 103. Кр. зак. казнимо. 

Овакав говор има вид и неког дражења на опште постојеће 
стање наше, а то је такође казнимо. 

Даље каже, да је Светозара осудила раздражена експлоата

[то]рска влада. Зар у Србији влада осуђује кривце? 
По уставу правду изричу судови. И Светозара су судови судили 

па и осудили. 

То је опорачавање наших државних уређења. 

Таквим тврђењем тим се наређењима важност побија, и према 
њима неповерење подиже, а то је такође према § 103. Кр. зак. 
казнимо. 

Са оном речју осветиће га такође се раздражава свет, што 

опет не сме бити. 

Са ових разлога а према чл. 21 Зак. о печатњи Управа је овај 
број "Рада" због именованих речи узаптила, па сада ПI?еноси ово 

Суду, заједно са бројем и моли га, да о томе донесе СВОЈе решење. 

Дело је у покушају. 
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CygCKU разлозu 

У 10. броју на страни 150 књиж. Листу "Рад" који је издан од 
уредника и властника Петра Тодоровића, стоји извештај оваквог 
садржаја: "Друг наш Светозар Марковић умро је у Трсту. Народна 
ствар изгубила је у њему једног од најбољих бораца, но она није 
пропала." 

"Не она није пропала, она не може пропасти кад се у Србији 
једном већ пробудила свест о гнусности садашњег доба. Светозар 
Марковић о коме смо недавно нашим читаоцима говорили, не 
издржа муке на које га осуди раздражена екплоата[то]рска влада. 
Али путем, којим је он Прокрчио, поћи ће други; продужиће његово 
велико дело и осветиће га." 

Изрази ови казниме су садржине по § 103 кр. зак. па с'тога а 
на основу чл. 21 Зак. о печатњи Суд в.[ароши] Београда. 

Решава 

Да запт Управе вар. Београда стављен на 10 бр. листа "Рада" 
остане у важности. 

Од Суда вар. Београда 18 Марта 1875 г. НУ 4582. 
За секретара 

писар 

Председ. Суда 

Оригинал, ИАБ, УВБ, N!l 4582, 18. ПI 1875. Инв. бр. 1658, пр. 
предм.307/1875. 

.( 

I 
I 

1 

ДОКУМЕНТИ 

[РЕШЕЊЕ СУДА ВАРОШИ БЕОГРАДА 
О ЗАБРАНИ 11. БРОЈА ЧАСОПИСА Р АД] 
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Управа в. Београда актом својим од 13. Марта т. г. НУ 5589 
доставила је ово варошком Суду, да је г. Петар Тодоровић уред. 
књижев. листа "Рада" у 11. бр. истога листа дао на знање: да му је 
полиција 1 О бр. узаптила, па даље продужује "HaUl закон о шШа.мЙи 
осШавuо је uшрока йоља КО.ме ће ga се разu'iрава hyg наиlLlХ сшиних 
Ll круйнzLX Йолuцајаl~а."161) 

Но како је Управа узаптила 10 бр. "Рада" само због казнима 
садржаја, а чиновници према уставу, закону и њих~вој закле~и 
несмеју у вароши своје дужности разигравати ћуд СВОЈУ, већ мораЈУ 
савесно и по закону своју дужност вршити, - то је поменути уред
ник тиме с'једне стране исмејавао наш закон о штампи и CB~KY ту 
важност побија а с' друге стране клевета чиновника ПОЛИЦИЈСКО~, 
који му је 10 бр. забранио, јер за њ. тврди, да он ту забрану НИЈе 
учинио што тако закон налаже и што је био савестан и убеђен у 
правилно вршење своје дужности но што је хтео с'тим да разигра 
ћуд своју. 

Са ових је разлога а према § 103. и 104. кр. зак. и ЧЛ. 21. Зак. о 
штампи Управа и овај 11 број узаптила и Суду га послала на 
решење. 

Дело је вели, у покушај у' јер не само што није раздато било, 
но нису сви примерци ни одштампани били подпуно, већ неколико 
сасвим а унеколико само с' једне стране. 

CygCl(e Побуgе 

Пошто је Суд расмотрио акта овога дела узео је у вид: 

Да у 11. бр. листа "Рада" који уређује г. Петар Тодоровић има 
у оним речима: 

"Наш закон о штампи оставио је широко поље, по коме ће да 
се разиграва ћуд наших ситних и крупних полицајаца". 
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"Поступање полиције спрам нас шкоди нам само са мате
ријалне стране, али не моралне [по] беда [је] увек наша." - Таквих 
израза који сачињавају дела ~oja се казне по § 104 кр. зак. па стога 
а на основу ч. 21 Зак. о печатњи Iштампи/ Суд в. Београда 

PeUlaBa 

Да запт Управе вар. Београда стављени на 11 број листа "Рада" 
остане у важности. 

Из Суда вар. Београда 18. Марта 1875 г. У Београду Н! 4649. 

Писар 

Председ. - Суда 

Оригинал. ИАБ, УВБ, NQ 5589,18. ПI, Инв. бр. 1658, бр. предм. 
308/1875. 

ДОКУМЕНТИ 

[ТРОШКОВИ ПАР АСТОСА СВЕТОЗАРУ 
МАРКОВИЋУ У НОВОМ САДУ] 

Рачун 
161 Саборне цркве Светог архангела Михаила 

За г. Алексу Станојевиliа из места. 
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На захтевање госп. истог при парастосу Светозару Марковиliу 

бив. књижевнику 

Сума динара 46,20 
свеће 7,20 

14,40 
4,80 

12,60 

звона 7,20 

сума 46,70 
На 2 свештеника и 1 ђакона 7,20 

Укупна сума: 53,40 динара 

Оригинал. РО МС, 10.963 



.Ј 

НLlдгробни споменик СвеТОЗLlРУ МLlрковиliу на јагодинском 
гробљу, подигнут 1946. године 

Надгробни споменик Јефрему и Светозару Марковиliу на 
јагодинском гробљу, који је подигла Јефремова супруга Јелена 

. LI оБНОВИЛLl "СоцијLlлна деМОКРLlтија.191О." 
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[НАЈАВА ИЗЛАЖЕЊА ЛИСТА 
ОСЛОБОЂЕЉЕ У МИЛЕТИЋЕВОЈ 

ЗАСТАВИ] 

У Краzујевцу излазиhе од нове године под уредништвом Све
тозара Марковuћа, лист 

"ОСЛОБОЋЕЊЕ" 

са истим програмом и у истом правцу, као што је био у "Јав
ности" и у почетку у "Гласу Јавности". На листу ће радити иста 
дружина, која је радила и на речена два листа. 162 

"Ослобо!Јење" излазиhе три пута на недељу на целом табаку 
у величини "Јавности". Цена за Србију год. 120 грота, за по год. 60 
гр., за три месеца 30 гроша. За Аустро-Угарску: 12 фор. годишње. 
Претплату у Крагујевцу прима г. Срета Анђелковиh, у Београду 
уредништво "Рада", из осталих места нека се шиље уредништву 
"Ослобођења". . 

Застава, бр. 1, од 1, (13) Т 1875. 



[ЧАСОПИС Р АД О ПОЧЕТКУ ИЗЛАЖЕЊА 
ЛИСТА ОСЛОБОЂЕЉЕ] 

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЈА. 

Онај део публике, који се у последње време често тужио на 
невештину и неумешност наших независних листова, да покрену и 

разјасне најважнија питаl!'а која су на дневном реду, обрадоваhе 
овај позив на претплату:16.:> 

"ОСЛО БОЋЕЊЕ" 

Излазиће од нове године овде у Крагујевцу. О садржини и 
правцу листа немамо шта друго да кажемо, но да ће проДУЖИти 
посао, који је започет у "Јавности", а после многих неприлика 
прекинут у "Гласу Ј aBHO~~" под првим уредништвом~ На листу ће 
радити иста дружина КОЈа Је радила на истим новинама, док су оне 

заступале познати правац. Наш је досадањи рад познат, с тога и не 
износимо никакав особени програм. 

"Ослобођење" ће излазити три пута недељно, на целом таба
ку, по величини као "Јавност". Цена је 120 гpo~a за го~ину, 60 гр. 
за по године и 30 гр. за 3 месеца: за АУСТРИЈУ цена Је 12 фор. 
годишње. Претплату у Крагујевцу прима г. Срета Анђе:лковић, у 
Београду уредништво "Рада". Из осталих места у СрБИЈИ нека се 
претплата шиље управо уредништву "Ослобођења". Надамо се: да 
ће сви начелни пријатељи "Ослобођења" похитати, да се БРОЈем 
претплатника осигура опстанак листа. 

у Крагујевцу, 18 децем. 1874 г. 

Одговорни уредник и власник "Ослобођења" 
СвеiUозар Марковuп. 

Ми препоручуј.емо најживље свима нашим пријатељима овај 
лист. Но као и да НИЈе нужна препорука с наше стране, Јер само име 
уредника довољна је препорука и гаранција да ће лист бити вредан 
пажње свију независних људи. 

Раи, бр. 1 од 1. 1 1875. 

i 

,ј 
! 
Ј 

Ј 

.. ~ 

ВИША ЖЕНСКА ШКОЛА У КРАГУЈЕВЦУ 

На основу дозволе г. министра просвете отварамо овде у Кра
гујевцу приватну вишу женску школу. Предавања у њој биће поде
љена у четири разреда и свршиће се за четири гo~e. А пре~аваће 
у школи све предмете само онакви предавачи, КОЈИ су за СВОЈ пред

мет стручно спремни. Обавезни су предмети у школи у сва четири 
течаја: 

Историја света. 

Историја југословена. 164 

Физика. 

Хемија. 

Математика (рачуница: четири вида рачунања, А.шебра за-
кључно са постепеностима. Геометрија до Тригоном:етрије). 

Јестественица (Зоологија, Ботаника, Минералогија.) 

Физиологија и Хигијена. 

Земљопис - физички, политички И математички. 

Хришћанска наука. 

Цртање, гимнастика и женски радови.- -

Као необавезни предмети учиће се: немачки, француски, ру
ски и енглески језик и свирање на гласовиру. 

у првом разреду, који ће се отворити 1 Септембра ове године 
предаваће се наука хришћанска, српски језик, земљопис Србије, 
рачуница, геометрија, гимнастика и женски рад. 

Опстанак ове школе зависи од одзива. публике. Од тога ће 
зависити оће ли се и други разреди отворити, и кад. 

До првог Септембра примамо децу, да их спремамо за вишу 
женску школу, у колико нису спремна из основних школа. Ко од 
родитеља жели да нам своју децу повери сад одмах или од 1 Сеп
тембра, нек се ради услова обрати усмено или писмено потпи-
сатима, у куhи г. Марка Марковиhа у палилули. . 
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За родитеље ван Крагујевца јављамо да ћемо примати децу и 
на стан и рану су "пансијон"), али тек од 1 Маја. -

у Крагујевцу 

1 Јануара 1875 год. 

Милица uАнка Нuнковићева. 

ОслобоtJсње,·бр. 1, од 1. 1 1875. 

.-----

ПРИЛОЗИ 

1 ~ ,.~ _: ,ј.АВШ КОРЕ~~ОДЕнЦиЈА._ 
I -с'. , . . :. г. Л~ 'М, MUJl,~. ~'ЧU?Ш'. Може се што:. 
'пати :саио-као ~пр~оос..\аио".'· " -

Другојачије mШiшС?'- јер је ствар' таква,.; 

1.4& оо. КРВВИчНОИ зако;~!ву:е КрitвИЦl.·, ,~ 

i :,~ ,'-0'-- р А·Д.И :-В.'НА ;:Њ.A.-:~':·\:~~' -. 
iJaвJыurIo свима,' који~иже.iш.1l.И ··riретп..tа~ 
~"~ТИ8а "О6JI.обо~еље",·, да су наши l'.л8.ваи 
i св:уп.љачи: ..- .... " <',: ,С:. . .•. -..:. _ <"_'>' . '. 

~. ААев:сивцу г. )\ЬРКО ШпаРт&ЉТрГQвац. 
,'ј' Кiьа.жевцј г~OTeBaa мав:сииоВић·.аДвОIC •. 
,~ . 9ajeQapy МИ.1I.о~~в -ЈагоДиа&I(ТРГОВ&Ц. -:: .. 
" Ћуорпји ,Светозар Тутуаовићадво:r:cаi'. 
,~Јаго,IJ,I!НИ Таса ЋИR~ћ трговац;>~_,< .. , 
',-; Смедереву Светозар . 9па~в1iтр_говац' 

· . ,. Чачв:у С. Шуив:арац управ~,1II!IЋдиовИце. 
· . ',,, у Ж~ЦИ . .JI.y~a ж.ввано.ввЋ. тpto~a~'-,~~::~;::::: . 
. ' ,'ј, '0 Ваљеву Таса ОТоја~вп1iуrШТ. на ре.:.щи и 

.' .' .... ВучвК МИ.1l.0ваНови1i'оIiiЧ'Ј:"irИСIl.Р"~: 
"" КрушевЦу АВр&мШоRораЦ·:адвокs.т;: ; : . 
. ." ГрsдиmтуСава Обрадови1i:трrоваii;:; 
"Парa1iи~у r. 9ав:а ПМЋовli1i ђакОН.:'.: 1 ." 

.. ' : "ГОР-~~И.1l.авовЦУ'Г~ ЈОiџ,.АрсЙk'зВ&НИч;.
~; Шапцу' КОСТI( СпужиК -Tpr; . '.:", ,.' .,~: .•. 
" Пожаревцудrојав:. ПаВ.1I.овиli·Аувавџија. 
Прва три бројапом8kеиосаМО"скјп

ЈЬа:ч~ма пореАОНИХ; Rоји су: се в-еь iIреrп.1l.aТИЛП. 
, Који же.1l.И ваш ..l.ист вма.ти, вев: се обрате' 

КОА наШИХСКУПЈЬа"1а.'...':"; ...... . .. . 
· Без новаца ""ИСТ вёће сз8 mпсом ·сiаТИ.:'" 

. ...с·,' . .'.,," -YPEД~.' 
.. . ."':" , 

. ,'Внша женс~а wko"a--У,ЈiрагујевцУ"·:~';;, 
_,:,:,;'На: odu6вy~';AOBB(/Jit3!;18~' .. : itu~џј§тра: ' 

, nPOCf!eTe .. OTвapaм().oвД~::flьp~y'jeвцy:· 
: nрџватu.У 8UutужеiyJ1СУ.n~1СоJiУ?,JIре-: 
'давање.; у њој.:9u!iеnОД(Р6f3уq'у ~tu,pu 
раврgДЦј/Ј,tс!illWДl!Jtfi~~~се:,9а·i3iЏi· -:'-

Четврта, огласна страница листа Ослобођење. 
са преглеДом скупљача претплате (бр. 4, од 5. 1 1875.) 
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СЛОБОДНА ШТАМПА. 

Народна скупштина од прошле године у адреси својој кнезу 
изјавила је да је народу нужно: йросшuје, ?рже и јевШUН1!iе суђењ= 
йросшија йолиција (мање стеге полицаЈске), Beha ogZOBOpHOCUl 
минисшарска, па и слобоgнија шШамЙа. - И садашњ.а СК?'IIIIIтина'у 
предлогу одборском за адресу и изјавама посланика Још Је ОШТрИЈе 
обележила потребе народне. И сама влада, одлажући скупштинске 
седнице, била је принуђена да изјави да ће спремити предлоге 
законске о самоуправи општинској, личној сигурности и слобоg
нијој шШамЙи. 

у изјавама са разних страна, у новинар~ву и у скупштини 

ћ б 16:> Т . е изражена је потреба ве е сло оде у Ш'~ампи. о Је ~Taњe дакл 
у начелу већ решено и усвојено, - остаЈе :ада да се у ПОЈе~остима 
реши. Какав ће бити владин предлог - НИЈе познато, а то Је ~еђутим 
врло неудесна166 ствар и управо зло, шт.о се законски ПРОЈек~и од 
замашаја претходно не износе пред суд Јавности. - Али CBaK~JaKO, 
кад је ствар већ довде дошла, треба да се искаже суд о ПОСТОЈећем 
закону о штампи, а даље и о томе како треба да се реформише. То 
јенужно. 

Ради јасноће овде ће се најпре изложити карактер садашњега 
закона уједно са историјом како је практикован, - примењиван. То 
ће уједно бити од утицаја на правац новога закона. Затим ће се 
изложити суд за нову уредбу законску о штампи. 

Наш закон о штампи (печатњи) постао је 23 Октобра 1870 
године у Крагујевцу под владом намесништва, блажене успомене, 
и њиме је укинута (?) цензура што је дотле постојала, - укинута c~ 
"цензура правила, или ДУЖНОСТИ цензора при правитељствеНОЈ 

књигопечатњи од 1 Јула 1841 године као и сви други законски 
прописи, који су му противни". - Е, лепо, то сви знамо. 

Са новим законом о штампи многи мишљаху па и сада још 
мисле да је учињен напредак, да је добит за народну слободу. 
Рекоше "положај се ствари изменио" - све се OKpeћ~ тумбе. Ово 
последње заиста јесте али оно прво двоје једва да СТОЈИ. Фигуре су 
измењене, положај ствари измењен је, али су с тим наступиле исте, 
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а готово и веће тегобе и сметње за слободну и патриотску реч, но 
што то беше под цензуром, чији гроб многи наши књижевници 
претрпаше заслужном осудом, презрењем и гнушањем. 

Да упоредимо бившу цензуру са садашњим законом о "сло
бодној" штампи. Како је било под цензуром? 

Док је цензура постојала, онај, који би хтео издавати новине 
морао се обраћати министру унутрашњих дела за дозволу. За књи
ге није узимата дозвола. Добивши једном "изун",167 све оно што би 
се имало штампати морало је најпре дом на преглед одређеном 
цензору новина и књиге у рукопису. Цензор је све пресуђивао по 
својој увиђавности и наођењу, - просто је решавала његова воља. 
Што је хтео да пропусти да се штампа, то је пропустио и написао· 
"може се печатати", или "прегледао тај и тај"; што није хтео, 
превукао и написао испод тога "забрањујем" или "недозвољавам". 
То је могао чинити са читавим списом, а могао је и понешто само 
избрисати и испревлачити. IIротив одлуке цензорове могло се 
апеловати код министра унутр. дела, а наравно, и министар је чинио 
оно ИСТО што и цензор, - ако је хтео, пустио је да се штампа, ако 
није, није, - и свршена работа. Тако је било са цензуром. 

Како је настало стање са новим законом о ("слободној") штам
пи? - Један власник из владе намесништва казао је у једној при

лици: "Оћете слободну штампу?! Знајте да ће вам загорчати. Кука
ћете ви од ње више, но од цензуре!" Тако је и било, јер је он сам 
најбоље и могао знати смисао закона о штампи и све његове зачко
љице, које могу стати на пут слободној речи и мисли. 

Место једне цензуре узакоњене су три: полиција са њеним 
забранама, министар са својим "опоменама" и "обуставама", затим 
долази строг закон и строга осуда на апс и на новчану глобу, па ј ош 
може доћи и решење да извесно лице неможе за извесно време 
радити књижевни рад. 

Да прегледамо одредбе у закону. - Који оће да буде уредник 
или издавалац каквих новина и каквога списа, мора најпре испу
нити услове чл. 13. и све то поднети власти са актом или молбом да 
му она да право на ту радњу. Кад власт нађе да су "исправни" 
документи и услови, издаје уверење потражиоцу. То је у неколико 
слично и са цензуром. И тамо се морало тражити одобрење, и овде 

је нужно одобрење. Радња се одпочиње и по чл. 6. мора се од сваког 
броја новина или списа послати месној полицији по један примерак 
ради прописног уверења, на један сат раније но што ће се ра
стурити.168 За одређено време не сме се растурати - а то је цензура 
претходна. Одређени полицај за штампарске ствари по истом чла
ну дужан је одма издати уверење о "пријему" листа. Али то не бива 
свакад тако. У Београду се много пута издавало уверење "по про
читању", а ваљада и сада тако бива. Ако полица ј случајно нађе да 
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је нешто противно његовом појму, одма забрањује. Дешавало се 
више пута да ј е нешто забрањивао, а никад после ниј ff предавао суду 
на осуду. 

Бивало је случај ева да је полиција обележавала редове, речи 
и реченице, које оћ.е да избаци. Много више пута чињено је по 
захтеву полициј е. 

Морало се чинити тако. Другојаче не иде, јер се толико ште
тује плаћ.ањем избаченог слога, задоцњењем итд. Због таких "опе
рација" много пута задржавају се листови; тада губи уредник, чи
таоци му се одбијају, губи радник а губи и штампар. - Поред 
полиције и сам штампар ~oгo пута оћ.е да погледа и да цензурише 
лист. Штампар као занаџија,169 невешт закону, неимајућ.и никакве 
науке нити каквих начела, све што му се учини сумњиво, он брише. 

у опште историја новинарства од постанка закона о штампи пуна 
је оваквих ствари. Да наведемо још један пример. Има приликакада . 
ј е полициј а узапћ.ивала исто оно што ј е у новинама већ пропустила, 
када је у књижицу прештампано, па то није предавала суду на осуду. 
Још у "Јавности"170 у бр. 8, 10, 11 и 12 у чланцима"О нашем закону 
о печатњи", врло је добро насликано примењивање закона о штам
пи и наведени су разни примери, како је у којој прилици полиција 
поступала.l7l Примера ради могло би још много случај ева навести, 
али то ћ.е свакоме више мање бити познато, нарочито је познато 
свакоме нашем новинару. Да би се карактер и правац закона видео 
~овољни су и ови овде изведени примери. Из њих се јасно види да 
Је уредник, писац или издавач врло мало осигуран, да су његова 

права врло мало ујемчена законом, а дужности има и сувише. 

у главноме довде је обележена практика нашега закона о 
штампи. Више за сад неће бити нужно. Свак ће увидети, како су 
удвојене сметње нашим законом о штампи самој штампи. Када се 
упореди са некадашњом цензуром изложена практика овога са

дашњег закона, види се колика је разлика и има ли разлике какве. 

На реду је да се изнесу сада одредбе закона које стоје у про
тивности са појмом о слободи штампе и олакшањем самога изјав
љивања слободне мисли, и о противности са другим земаљским 
законима. 

Кад има да се уведе нека нова уредба ради извесног посла, и 
кад је већ позната ствар да је тај посао од користи за сву земљу, 
уредба не сме бити тако удешена, да смета слободном и истинском 
развијању тога посла. - Наш закон о штампи поред својих нејасних 
одредаба и поред практике као да је тако састављен не да пот
помаже, но да што више стаје на пут слободној изјави мисли. Већ. 
се споменуте тегобе које ваља савладати ономе, који оће да добија 
права на издавање новина. Као год што је сада удвојена цензура, 
тако је исто УДвојена и казна свакоме, који би преступио одредбе 

",' 

I 
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закона о штампи, а и одредбе општег кривичног закона. Члан 38 
закона о штампи гласи: "По овоме закону дотичне казне одређују 
се мимо оне казне, која ћ.е се кривцу осудити, ако се у садржају 
печатаног дела налази казњиво дело, за које се у казнителном 
законику налазе одређене казне."172 По овоме закону може се 
казнити ко преступи његове одредбе од 10 до 500 талира и одједног 
месеца до три године затвора! Ко преступи против општега кри
вичног закона, може бити кажњен за преступ до 5 година затвора, 
а за злочин ваљада 10-15 па и 20 година робије! - Под цензуром 
могло се што год написати и пропустити што би било по овоме 
закону кажњиво. Наравно да онда није било казни ни у новцу ни у 
затвору. Господа која су саставила овакав закон, преко својих 
писмених и усмених гласила и органа приповедаху да нетреба "ска
кати". "Скока у природи нема" - ваља постепено ић.и, говораху. 
Сирота природа! Скок из једне реакције у већу за њи је био при
родан и дозвољен - они су га сами извршили. 

у правништву је опште усвојено начело да кривци само једну 
казну подносе. Дао бог173 у кривичном закону има довољно пара
графа и љутих осуда за свакога који ма у чему погреши. Тамо су 
поређане казне од 3 цванцика па завршујућ.и са казном смрти. Ко 
скриви, рецимо, што против "власти", "владе", "кнеза"; ко "кле
вета", "опада", "омаловажава" ма кога, ко погреши против устава 
или ма кога закона, записана му је казна у општем кривичном 
закону. На што да се овако регулише наш закон о штампи и у којој 
цељи? - Нека одговоре сами читаоци. - Узгред буди речено на 
овоме месту да ни један народ није најсрећ.нији где има казни на 
крпат.174 Још је веће зло кад те казни не домашују свакога, но 
постоје за један део народа. Сви параграфи, сва стега, нису ни један 
народ очувале да ћорлеме у пропаст не улети, или да непочини 
страовите русваје са извесним редовима људи у држави. Што је већа 
трпељивост са стране владајуће, већ.а је и са стране оних којима се 
заповеда и влада. Када је било напредовања у неуређености и 
општем ру- свају?175 

Штампарска радња регулисана је с једне стране као свака 
друга трговина и шпекулација, - ако се неиспуне извесни прописи 
трговачког закона, она се не може упражњавати. То важи за штам
пара и књижара. Дакле сматра се као и свака друга јавна - законом 
дозвољена, слободна радња. С друге пак стране она изгледа да је 
саставни део наше чиновничке уредбе, којом се између осталога 
одређују дисциплинарне и административне казне·за извесне по

грешке. Чланом 46 зак. о штампи даје се право министру уну
трашњих дела да новинама или повременим списима може издати 

две "опомене", па после да их може "обуставити" на три месеца
"обустава". У поменутом члану вели се да то може учинити са оним 
новинама које "стално и у непријатељском духу нападају и изо-
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пачавају дела државних власти, или се у опште тако уређују да 
постану убитачне за јавни мир и поредак". Да не говоримо о томе, 
како би по праву за то ваљало да буде судске пресуде, но само да се 
запитамо што може бити мерило министру, па да према каком 
листу постутщ по члану 46? - Мерило му је његова увиђавност, али 
даље и његова расположеност. У опште нема тога власника, који 
би равноДУшно пустио, своје противнике да против њега говоре. 
Овим се чланом правке ~анило на јавну новинарску опозицију 
у земљи~ и без сумње да Ј.е министар увек у стању запушити уста 
ОПОЗИЦИЈИ са .чл. 46. Кад Је прављен закон о штампи, у начелу је 
признато да Је штампа велико добро за народ, за његово и по
литичко И умно развијање и образовање. Да је то тако, види се и по 
томе, што у почетку није било поштарине за новине. По томе се 
може узети да је баш сама држава ставила себи за своју дужност да 
без икакве накнаде олакшава промет и распростираље новина. 
Али :ГО није дуго трајало, па је наређено да се плаћа поштарина. у 
саМОЈ ствари у закону на сваком месту видимо да закон сматра да 

штампа може починити страоте. То доказује чл. 46 и даље члан 21 
по коме полиција може узаптити свако печатано дело, форме, 
плоче, каменорезе итд. ако нађе да има кажњивог дела у њима. По 
истом ч~ану полиција је дужна за најкраће време предати суду 
ствар, КОЈИ за осам дана решава или да уништава решење или да га 

оснажава. Овако је решење извршно. - "Најкраће време" за по
лицију никако није одређено, и оно може наступити кроз месец и 
B~e дана, а може никад и не ДОЂИ. - По члану 48 суд пресудом 
СВОЈОМ може наредити да се поништи све оно где је кажњиво дело 

учињено. Дакле да се поништи одштампани спис, слова у форми, 
плоче, резарске слике итд. Чл. 50 даје право министру унутр. дела 
да новинама, повременим списима и књигама забрани унос у Ср
бији. По чл. 51 осуђује се на глобу од 10 до 100 тал. или на затвор 
од 15 дана до 1 год. који уноси и растура печатане ствари, којИма је 
унос јавно забрањен. Али и ово ајде којекако. Исти члан даље вели 
да Ђе тако лице бити дупло кажњено: прво ако преступи по. члану 
51, а друго ако буде имало кривице у забрањеним списима. (Има 
примера када је човек осуђен на годину дана затвора што је само 
понео забрањене књиге, и ако им није унос "јавно" забрањен?) 

ПО ЧЛ. 52 суд може осудити штампару, књижару и притежа
оцима приватних читаоница и библиотека, да немају права на
ставити своје занимање у извесним случајевима. Оваку одлуку 
може суд ваљада донети и за уредника. 

Што се самих новина тиче, ту поред осталих тегоба, стоји и та, 
шт? сви вуку одговорност за садржину дела. Претпоставимо случај 
да Један лист има свога засебног уредника, засебног издаваоца и 
засебног власника. Четврти је штампар или фактор, који у име 
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штампаре потписује лист заједно са уредником и шаље за уВерење 
(на преглед) полицији. Ако у листу каквом буде кривице какве на 
пр. клевета власти, или дражење и изазивање народа, сви су одго

ворни и могу бити осуђени. Нека буде случај да је чланак писао 
неко трем, какав сурадник или дописник са стране, онда петорица 
одговарају. Писац сам одговоранје као главни кривац, а они остали 
као саучесници. Тешко да има ма где каког закона о штампи, који 
би био овако строг а овако заплетен у својим одредбама као што 
је у нас, и који би могао толико људи казнити за кривицу једнога 
човека. 

у нашој скупштини подлагано је неколико пута да се укине 
ово наређење, али се ништа није успело. Садашњи министар фи
нансије Г. Каљевић прошле године предлагао је да се укине на
ређење по коме одговара и уредник и писац и штампар, па да буде 
одговоран само uuсац и да се UО1Сушај кривице штампом не може 

казнити. Предлог Г. Каљевића доста је практичан и повољан за 
нашу штампу, но о томе ће доцније бити говора. 

Наведени примери из закона о печатњи биће довољни да 
укажу карактер његов. Јасно је да је цељ његова - слободна штампа 
- промашена, Т. ј. хтело се да буде промашена и он заиста туче у 
главу и у стању је да утуче сваку слободнију мисао и покрет. 
"Предсказање" господина из владе намесништва испунило се, сло
бодна штампа растопила се и опозицијони листови беху немогyfiни 
а јаван, отворен и слободан рад беше осуђен да крпари и да жи
вотари. Доказа за то има и сувише. Само су они листови могли код 

нас дуго трајати, који су "подмазани" били и били "подмазивани да 
нешкрипе", или који су пристајали уз владу. Живот и историја 
наших самосталних листова са радикалним правцем и начелима, 

позната је ствар. Колико су штете услед тога за развијање народа, 
и то је позната ствар. 

Поред тога што наш закон о штампи оће свуда да казни сам 

својим одредбама, који их преступи, и предаје "на даљи поступак" 
нашем кривичном закону који год "дрзне", он стоји у супротности 
са другим земаљским законима, као што на пр. стоје одредбе о 
министарској одговорности и застарењу њиових кривица за изве
сно време у уставу са одредбама у кривичном закону у опште о 

застаревању кривица. 

у закону о штампи одма у почетку стоји наређење, које је 
противно наређењу чланова који за њим долазе. Збрка! Члан 1. 
наређује да "за отварање штампарске и књижарске радње важе 
услови, који се захватају трговачким закоником за отварање трго
вине у опште". По наређењу овога члана шта треба штампару или 
књижару? Ништа више но да пријави своју фирму месном суду, 
варошком или ОКРУЖНОМ, да потврди - протоколира своје књиге и 
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да их уредно води. Тако и јесте. Јесте, али се чл. 1 потире одма 
другим чланом, или боље реви, другим чланом потиру се наређења 
трговачког законика. други члан наређује да штампар или књижар 
или: библиотекар МОР~Јавити намеру месној полицији,јавити стан 
СВОЈе радње, а ДОЦНИЈе сваку промену стана, а осим тога мора 
по~нети доказе полицији да је испунио услове трговачког закона и 
да Је српски поданик. Како вам се ово допада, молиliу?176 Најпре се 
каже: ваља и~пунити прописе трговачког законика, а одма затим 
2. члан вели "ЈОК! нећу ја само то! дај тим мени још ово и ово!" 

Наведено наређење није дакле никако правилно. 

Како је даље?-

У једном закону, који има за цељ да регулише, уреди, извесне 
односе и 'радње, несме бити супротности са осталим законима у 
~емљи, а ЈОШ Maњ~ сме бити супротности у њему самом. Показато 
Је ~aKO чл. 1. СТОЈИ У супротности са чл. 2. и како један другог 
узаЈамно потиру. Ни са чланом 13 није боље. По члану 13 мора 
уредник и издаваоц новина или повремених издања да има 25 го
дина и да испуни у томе члану постављене услове. Штампар треба 
да има 21 годину по наређењу трговачког закона. Члан 2 противи 
се томе, а члан 13 закона ~ штампи, који обухвата све штампарске 
односе и p~дњy, ~ротиваНЈе члану 1 па и 2. Но није само то. Поред 
тога шт~ Је оваЈ члан противан одредби 1. члана и трговачком 
закону о Ја~ним радњама, он је још противан и општем грађанском 
закону, КОЈИМ се регулише пунолетство свакога грађанина. По 
општем грађанском закону пунолетан је сваки онај који има 21 
годину. Он може располагати самостално својим имањем, радити 
самостално радњу, по уставу може бирати посланика, по кри

вичном з~кону као пунолетном и зрелом човеку досуђују се све оне 
казне КОЈе се непунолетном немогу досудити. Грађанину од 21 
године може се досудити најжешћа и најстрожија казна на пр. смрт 
(пардон за овако Hec~peTaH пример!), а он овамо у друштву, у 
др:жави нема права КОЈа у друштву постоје и која треба закони да 
даЈУ кад он мора да има дужности и кад мора да се покорава и да се 
управља по регулама друштва? Који би могао реliи да је така 
регула прави:на? Човек од 21 год. зрео је за све државне и опliинске 
терете, зрео Је за вршење из~есних јавних и општих послова, зрео 
да повуче наЈвећу казну, а НИЈе зрео да може издавати и уреl)ивати 
новине "политично-економног садржаја"? _ 

Цељ овога наређења, и ако СТ?ји у противности са другим 
земаљским зако~а и општим ПОЈмовима сасвим је провидна. 
Ништа друго у ОВОЈ с!вари није било "меродавно", но страх од 
мл~далачке ватре и бу~~ост~, од младе опозиције у земљи, која би 
СВОЈОМ "нерасудношћу ,СВОЈОМ "жестином" могла да "запали зем-
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љу" и да "изазове русвај у земљи". Неко је рекао једном приликом 
(биliе у "Јавности") да се они боје и своје сенке, а говорено је о 
пређашњим власницима. Сам устав каже да је владалац пунолетан 
кад наврши 18 година, и да је у том добу способан да управља 
земљом, као што је речено у "Јавности" у чланку "О нашем закону 
о Йечашњu".177 Управљати и владати земљом много је тежи посао 
но уређивати новине "политичко-економског садржаја" па за то 
треба имати 25 год. - Јасно је да немају основа сви разлози којима 
би се хтело бранити и доказивати основаност чл. 13. 

Да прегледамо још једно наређење закона о штампи. Члан 28. 
тачка 3. наређује: "Кад се уредник осуди на губитак личне слободе, 
онда се заступник мора поставити за сво време, докле уредник 

издржава одређену му казну." То значи: и ако уредник буде стављен 
под суд и у притвор, опет до коначне осуде може уређивати и 
потписивати своје новине. Другог смисла неможе имати. Само кад 
почне издржавати "одређену му казну", - кад је већ осуђен онда 
мора поставити себи заступника, ако је рад да му новине непре
стају. Против овога наређења ми немамо ништа. Шта више ово је 
некако испало либерално, како ли ћете га назвати. Али овде је 
незгода с друге стране. Ово наређење закона о штампи стоји у 
противности са наређењима општега кривичног поступка. Ко буде 

стављен под суд и у притвор он и по закону и по поступку кри

вичном не може радити радњу никакву, или продужити ону, коју је 
у слободи радио. Судија је у овакој прилици у неизвесности, што 

реку: незна како да се "ориј,ентира~'. - какав положај да заузме. 
Незна управо на коју ће страну да прегне. Остају му или да послуша 
3. тачку чл. 28. или да се послужи ч!l. 19 који предаје "зла дела" 
штампом почињена општем крив. поступку и закону, па да ради по 

њима као старијим законима, који имају о свачему регуле, а да 
потури на страну закон о штампи са његовом 3. тач. чл. 28. - Ето 
каква је и у овоме противречност. 

п. 

Наш прост народ и наши заступници простог народа у скуп

штини сматрају штампу као велико добро за народ, нарочито онда 
кад она претреса наше законе и установе и радњу власти. Само се 
тако и може разумети што се наш свет чуди како могу бити осу
ђивани људи који пишу за народно добро, и што никад не увиђа да 
има ма какве кривице у ономе што наши судови проглашавају за 
кажњиво. 

Тако мишљење народно врло је умесно и праведно. Напротив 

људи из редова наше бирокрације и њиове присталице сасвим су 
противног мишљења. Али и они се потпуно не слажу. Једни сма-
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трају штампу као оруђе с којим могу да се чине само несреће ("и 
празна IIYП:rк~ може да пукне"), други опет упоређују штампу с 
"ножем КОЈИ Је .оштар са обе стране" или са жељезницом и па
робродом и веле: штампа је корисна као што је корисно и ово двоје, 
али штампом се могу починити несреће и ужаси, као год што то 
може бити на жељезници и пароброду. Замислите ужас када скли
зне влак са шина или се судари са другим?! Замислите страоту кад 

се пароброд на мору запали! - Само што још не кажу: "жиж!" као 
децу да плаше. 

~aKO у овоме питању, тако и у другима која су важна, ра
ЗЛИКУЈУ се мишљења господе и народа. Борба која је само тињала 
у народу изишла је на видело у нашим скyпmтинама. Заступници 
из Ha~oдa увек су били са свим противнога мишљења у свима 
Ba~~ пи:а~има, господи, и називали их "господом парагра
ФЛИЈам~ . КОЈИ Је год пратио радње наших скупштина знаће да је 
између Једних и других више пута долазило до жестоких и страсних 
сукоба и по неки пут .они су се између себе сматрали као две 
противне непријатељске странке. 

У другом и трећем броју178 изложен је наш закон о штампи. 
Можда није ни вредно толико се бактати око уредбе која, ће сутра 
пасти, и кад се у министарству унутраmњих дела сада ради ваљада 

на новом закону. Нека је благословено! - Изложивши у главноме 
мане нашега закона о штампи; показато је уједно шта треба да 

одпадне из њега, и шта не треба да уђе у нов закон из овога 

caдa~eг~. Ако ништа више оно ће многога сачувати од погрешака 
са КОЈИХ Је страдала слободна реч до сада. 

Кад је ово свршено, на реду је да искажемо своје мишљење 
какав треба да буде наш закон о штампи. 

У питању о штампи казали смо, народ готово не може да се 
сложи са господом. О томе има доста примера. Он неуме да увиди 
она зла и зле последице од слободне штампе, као "високо-учена" 
господа. Он не упоређује штампу ни са "обојудним" ножем; нити са 
железш:щом или паробродом, но јој напротив даје велику важност 
и ~чеКУЈе од ње велике користи. То доказује онај суд који се свуда 

ЧУ.Је о штампи, да она ваља да буде управо безгранична. "Само ваља 
оградити владаоца, да се не сме вређати". Људи нала:зе дакле да 

штампу ваља ограничити само у томе да не може вређати владаоца. 

Тако ~љeњe сасвим је умесно и оно потпуно одговара 
народном ПОЈМУ о штампарским принципима и осудама. 

Ове две чињенице врло су значајне и о њима требало би сваки 
да води рачуна, нарочито они који су у положају да о овоме питању 
реп:rаваЈУ· Увек треба имати на уму да сам народ најбоље познаје 
СВОЈе нужде, па да у томе траже основу за свој рад. 
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Да ли се штампом могу починити чуда од злочина? Да ли је 
ваља ограничити и стезати? И они који би тврдили да може и да 
ваља, јамачно нису на чисто са питањем шта, је штампа а шта 
штампарска кривица. Извесно је толико да ни они не мисле да је 
штампа, оруђе којим може сваки сваком разбити главу и окрвавити 
га. Али баш зато што то није штампа, они још горе мисле о њој. 
"Ватра, вода, или локомотива и триста чуда", тако веле, а ни сами 
не верују у своје речи. Они оће просто да стегну штампу што могу 
боље. Не треба заборавити да то понајвише говоре људи чија би 
радња најчеmће била претресена у штампи. С тога јамчимо ни 
нашим законом није одређено шта је штампарска кривица, о чему 
се сме а о чему не сме писати. Једна од најблагодетнијих установа 
предата је на милост и немилост нашем строгом са својих казни 
кривичном закону. 

Ко би хтео све мозгове у држави и у народу да стера у један 
калуп, сваки би му се смејао. Има врло поштених грађана, који 

љубе своју отачбину са свом ватром родољубља, и они се опет 
разликују у мишљењу о уредбама, о законима, о влади. Неки оће 
овакав други онакав закон, један воли Ј анка други Марка. Па који 
је од њих против владе, против интереса ове земље? 

У 10 броју "Јавности" у чланку "О нашем закону о печатњи" 
представљено је врло јасно шта значи кад се каже против "интереса 
земаљских".179 Да наведемо одатле неколико примера. "Има људи 
који су за железницу у нас, а има их који су против - који су против 
'интереса земаљских'. Па даље има их који су за општинску само
управу или против ње, који су за другојачеуређење судова, који су 
за то да се укину начелства и капетанства, који мисле да се не мора 
на нашу државну машину троmити по 30-35 милијуна гроша порес. 
годишње, који траже простије, ј евтиниј е и праведније суђење, који 
траже да се сасвим измени постојећа система у држави, а има их 
који сасвим обратно мисле - па који су за, а који против земаљских 
интереса?" - "Види се са свим ј асно да се овај разлог: писање против 
'земаљских интереса,180 не узимље озбиљно; већ ради улепшавања 
трећег разлога: йuсање йрошuв влаgе. Види се са свим јасно да они 
који бране цензуру полиције, хоће да спрече да се 'противу владе' 
не пише. Што они уплећу с једне стране кнеза, а с друге стране 
земаљске интересе, то је само да једним заплаше свет, а с другим 

да му ствар изнесу у лепој боји." Па даље иде питање: писање 
против владе и шта значи? - "Чиновници", одговара се даље на 
питање, "који имају највећу власт,Ш бивају сасвим различити по 
знању и по карактеру: учени и неучени, даровити и глупи, стари и 

млади, чврста карактера и слаботиње, људи са одређеним начел
ним правцем и људи без икака правца, себични и несебични итд. у 
опште имају све врлине и све мане онога друштва у коме се образују 
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и из кога долазе на министарске столице ... 182 Неки долазе у кабинет 
или по способности, по годинама службе, по заслугама за владаоца, 
неки због спољних, а неки због унутрашњих политичких ком
бинација, неки из политичког пријатељства итд., и таки су људи 
вешти или невешти, зналци или незналице, раде по закону или не, 

па за што да се о њима и против њих неби смело и не би требало 

писати, критиковати њихову политику, способност и не способност 
итд. 

Као што немају места сви разлози који се наводе против 

писања ,,0" влади и властима и "против" њих, тако исто нема места 
да се ма ко крсти одма "непријатељем државе" који тражи измену 
устава, измену државне системе, штампе итд. 

Бивало је прилика да се често забрањивало писати о влади и 
властима, и млого пута било је проглашавано као "опасно за др
жаву и напредак" ако се само чињенице (факта) износе без даљега 
оцењивања њиховога. На пр. несме се говорити како народ про
пада материјално, како је развраhен политички, како је овде про
дат котао за прирез, тамо другоме ћерамида за порез, није се смело 
говорити је ли у нечему поступак власти правилан итд., кажњиво 
је и сада саопштавати гласове који се проносе, сами као факта, а 
још ако се дода: ево како је народу у крају где се родио и где је радио 
Мутап, Поцерац, Јанко итд. онда се то сматра као изазивање или 
дражење народа против власти.18З И поред тога што је тако, некако 
је остављено да баш они чија радња најчешhе долази на претрес 
јавни и чији су интереси додирнути, и решавају о кривици неког 
штампарског кривца. Можда би когод могао извести и који пример 
да је неко морао бити осуђен по наредби. Ми ово не тврдимо, али 
наводимо тек као пример. 

Из свега овога треба једном на чисто извести рачун. Треба да 
се законом о штампи јасно одреди шта је кажњиво и шта се не сме 
писати, а шта није и шта може. То треба одредити те да штампа и 
писање не буде нека тајна заседа на коју се] може набасати. 

Могуће је да има људи који држе да ваља све оно што се односи 
на штампу савести - кодифицирати - у један закон из других 
закона. Тако би и требало да буде кад би се хтело да буде што више 
параграфа и закона и што веће стеге штампе. 

, Ми напротив држимо да нам је закон о штампи по све непо-
требан. Без устезања ми исповедамо начело да смо за апсолутно 
слободну штампу без ограничавања, и закључујемо:l84 

1. ШL7lамuа ваља ga буgе неоzранuчена у uисању О влаgu, вла
стима, и њuховој раgЊll, О законима и установама; ваља ga буgе 
нео'iранuчена у uзла'iању начела llЗ науке у оЙш.L7lе, uолиL7lике и 

економије. Сваки нека је слобоgан ga искаже своје Mиu.uьeњe у 
свачему, а ga за своје уверење не og'ioBapa. То ваља узаконити. 
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То се мора усвојити, иначе је дејство штампе, ништа, а њен 
значај и њена корист још ништавнија. 

2. Казни се само у оним случај има где се навалице ствар лажно 
износи. Дакле за лаж, а о томе постаје одредбе - казни, у кри-
вичном закону. ' 

3. Давање листа полицији за уверење, т. ј. претходна цензура, 
да се поништи. 

4. Из овога следује да покушај кривице штампом не може се 
казнити. 

5. За кажњив садржај чланака, одговара и казни се само писац 
њихов, и нико вИIIiе. По себи се разуме да уредник не може бити 
одговоран као саучесник ако што буде штампано у његовом листу. 
Штампар такође није одговоран. 

6. За издавање и уређивање новина и повремених списа било 
политичког, економског, књижевног, научног или шаљивог садр

жаја, треба имати 21 годину и бити српски поданик и грађанин. 
Овде важе прописи грађанског закона. т. ј. треба уредник да је у 
уживању грађанских права. Уверење и дозволу од полиције тра
жити, треба поништити. 

7. Опомене и обуставе укидају се. И новине нико не може 
обуставити, осим кад уредник њихов буде осуђен на затвор и почне 
издржавати казну. У таком случају може уредник заступника одре
дити. 

8. Претходни притвори код суда или полиције и одбрана из 
притвора код суда да се укине, те да за штампарске преступе нико 

не може бити апшен па ма колиКи стицај кривица био док пресуда 
не постане извршна. 

9. Са штампарским кривцима не сме се поступати као са оби
чним преступницима и злочинцима. 

10. Власти су дужне да "званичном исправком", све оно испра
ве што би нетачно, или погрешно било назначено у новинама. 

11. Треба узаконити да не може ни у ком случају суд, а највише 
полиција, гонити књижевнике као вуцибатине без занимања.185 

12. Нико не може тумачити смисао писања и чланака по својој 
вољи. Само је писац надлежан да објашњава смисао својега писања. 

Ово је све што би ваљало узаконити за штампу па би доста 

било. 

Што је више слободе, више је и сигурности и реда у народу, 
што је мање првог мање је и другога. Што је већа трпељивост 
партајска и начелна код оних који владају, већа је и код оних којима 
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се влада. Србија треба да је углед околини са своје слободе и 
слободних установа, а не да вазда потрчкује за другима као кепец 
за дивом и да се на околину угледа. Онај је народ најјачи који је 
најслободнији, то ваљада сваки зна. ми оћемо реформе устава 
закона и у свему, па како ће се све изврmити по вољи народа, ако 

небуде слободно да сваки каже шта мисли? 
Који је за то да Србија вечно остаје на репу светског на

предовања и цивилизације у свачему? 

Ослобођење, бр. 2-6, од 3. до 12. 1 1875. [Стеван Поповић] 
ОДГОВОР "ОСЛОБОЂЕЊУ" 

У своме 3. броју говорећ "Ослобођење" о извештај у министра 
фиНанције за 1874. дотакло се и питања о заштити ђумручкој, која 
сада занима у нас скоро свакога. Ево шта о томе вели "Осло
бођење":18б 

"У последње време у свим образованијим слојевима нашег 
народа, распространила се мисао, да је заштитна ђумручина ради
кално средство, да се код нас подигну занати и индустрија. То је 

дошло отуда поглавито, што се за последњих неколико година са 

професорске катедре народне економије у вел. школи, и у већем 
делу наших новина проповедала наука Керијева, којој је универ
зални рецепт за све економске болести, заштита ђумручка." 

На то ја одговарам: 
Ја се поносим, што сам први са катедре вел. школе, покренуо 

мисао о заштити ђумручкој у нас, која је већ продрла у све слојеве 
нашега друштва. Али је пука измишљотина тврђење "Ослобо
ђења", да је са катедре веЛ.школе та мисао протурена као "ради
кално средство" и "једини услов, за развиће наших заната и наше 
индустрије." Исто тако неистинито је и то, даје по Керијевој науци 
заштита ђумручка универзални лек за све економске болести; јер 
то значи и не прочитавши Керијева дела, давати о њима свој суд. 

О овом питању продужићу даље, кад и "Ослобођење" свој 
говор о томе продужи.187 

Буgућн.осШ, бр: 4, од 10. 1 1875. 



ОВАСПИТАЊУ. 
(Говорено на Селу "Побратимства" 7. Децембра 

прошле год. увв 

Пошшовани слушаоци! 

Овим говоро·м ја би хтео да обратим вашу пажњу на један 
предмет, који заиста мора занимати свакога човека, који мисли о 
себи, о своме животу и о животу свих људи, са којима је он у 
непрестаном додиру. Тај предмет јесте васйишање љуии. Мислим 
да је довољно само напоменути да ће се говорити о васпитању људи, 
па да без даљих побуђивања привучем вашу велику пажњу на овај 
говор. Напред вас молим, да ме извините што вам неhумоhи изнети 
један потпуно израђен претрес овог великог и важног питања, које 
сам за предмет мога говора изабрао. Моје силе нису толике а и 
време, које ми је на расположењу стајало није било довољно, да би 
могао потпуно одговорити задатку, чије решење ви - може бити -
очекујете да сада чујете, зато ћу ја само да говорим о главним 
начелима, на којима по моме мишљењу треба основати васпитање, 
па да оно одговори своме крајњем задатку - да учини људе сре
hнима. 

. Мислим да би вас увредио кад би вам опширно говорио о томе, 
како је васпитање потребно за сваког човека. Предпостављам да 
су слушаоци о овоме већ довољно убеђени, те им није НУЖНО више 
за то доказе наводити. Ипакhу споменути најглавније разлоге, због 

којих је васпитање неопходна људска потреба. 

Кад проучимо човека и његово друштво, наhи ћемо да он мора 
задовољавати многе потребе ако оће да одржи свој живот и свој 
рад. Наhи ћемо да неки људи намирују те потребе ласно а неки врло 
тешко и готово никако: наhи ћемо да једни ураде за дан толико, 
колико други не могу да сврше ни за 10 дана. Ово што једни ласно 
и пријатно набављају намирнице за живот док други при томе 
потроше грдну снагу и велико време, зависи поглавито од тога, 

колики је степен образованости код људи. Образован је човек 
способан да одржи свој живот, да развије и унапреди своје име и 
способности. Он је у стању да појми свој положај у друштву, своја 
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права и обвезе спрам других људи, да својим знојем зарађује леб 
свој. Он је у стању да ужива све благодети што их наука може 
човеку да донесе. Напослетку, само је образован човек способан 
да задовољи ону тежњу сваког човека (само који није несрећом до 
скота унижен):189 да сазна и појми своју околину, да себе према њој 
према својим потребама удешава и прилагођује. Но ово су разлози, 
који нагоне појединца да се васпитава. Али и само друштво, у коме 
живе ЉУДИ, има интереса да сваки буде васпитан и образован, јер у 
друштву, чији су сви чланови образовани и морални раиници, про
изводиhе се много више намирница, на много бољи начин и са 
много мање муке и жртава. Због тога ће и у такоме дрyпiтву сваки 
човек лакше задовољавати све своје потребе и тиме ће се уклонити 
многе свађе и крваве борбе, које у садањем друштву неизбежно 
морају да излазе из тога, што сви људи нису задовољни, што свима 
није осигуран опстанак. Па појмљиво је да ће у такоме друштву 
бити више братст~а, више среће и благостања за све људе. 

Али за то је нужно да сви буду образовани и да се сви могу 
користити науком, која олакшава и осигурава живот човека, на
учивши га како ће најбоље моhи да задовољи своје потребе, знајyhи 
да необразован човек није прави човек и да је као такав способан 
на свако зло дело, које је од штете по друге - друштво има право 
да намора сваког свог члана да се васпита. Дакле васйишање шреба 

иа је обвезно за све. 

Но да видимо да ли је при садашњим друштвеним околностима 
корисно и је ли МОГУЋе обвезати све људе да васпитавају своју децу. 
Ко би сада мало пажљивије и без ружичасти наочара промотрио 
живот произвођачког народа т. ј. радника, нашао би да је тај живот 
врло жалостан и да ни мало не доликује човеку. Ја се не могу 
упуштати у опширно излагање и доказивање да је ово бедно стање 
народа последица данашњег друштвеног склопа, који је опет са 
своје стране резултат ·разних околности, што су се у историји у 
извесним тренутцима стекле. Удаљио би се од предмета кад би 
доказивао, да је друштвено уређење узрок рђавом стању радника 
и да промена и поправка последњег неизбежно претпоставља про
мену и поправку првог. Међу тим за нас је сада довољно признати 
факт: да је положај народа врло рђав и да му не само напредак но 
и опстанак није осигуран. У такоме стању радник је принуђен да за 
своје одржавање употребљава и оне силе, које би при правилном 
стању ствари требало да се на друго употребе. Он је принуђен да 
за добијање срестава за живот употребљује и своју децу одма чим 
толика дорасту да могу вршити какав користан посао. Његова деца 
осуђена су место да иду у школу, да раде најпростије и најгрубље 
послове само, да колико-толико помогну своме оцу и матери у 

тешкој борби за опстанак њиове породице. При оваком стању, 
одузети народу децу и натерати га да их даје у школу, значило би 
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лишити га једине потпоре у његовом чемерном животу; одузети 
раднику децу рад школе значи, на његове вев велике муке и невоље 
натоварити му још више мука. Из овога се јасно види како је 
питање о васпитању народа, тесно скопчано са питаљем о његовом 

лебу190 - са питањем о његовом животу, види се, да се прво питање 
не може реmити као што треба, док се ово друго повољно не реши: 
види се, да друштво не може васпитати децу радника док његову 

породицу тако неосигура, да може опстати и без дечије физичне 
помоhи. Ову истину - као што ми се чини - најбоље појми сам 
народ, који нерадо даје своју децу у школу. О овоме друштвеном 
злу сваки треба добро да размисли а нарочито наш законодавац, 
јер је као што се може приметити "надлежна просветна чињеница 
тог мишљења да треба усвојити систему обвезног васпитања" ("В. 
Дан" бр. ).191 Ако се законодавац прво непобрине да осигура народ 
од материјалне пропасти а уведе обвезно васпитање деце, онда ће 
он тиме наметути народу нове терете, који ве му при вев доста 
великим невољама још више огорчати јадан живот. Народ се може 
обвезати да даје своју децу у школу али ве он сматрати ту обвезу 
као и сваки кулук и вршиће је као кулук. 

Дакле још једном: йишање о васйишању зависи ои йишања о 
лебу и ово gpy'ioLl.Мa upeBa'iy наи ЙpвLl.М.192 

Мало час казао сам да друштво има права да намора сваког 
човека да се васпита. Користеви се овим правом оно товари на се 
дужност да свакога о свом трошку васпита. Оно је обвезно -
највише својим интересима - да свакога човека васпита и то бе
сплатно. Под бесплатним васпитањем не треба разумети као што 
је то случај код многих људи, да се за обучавање ништа не плава, 
но да цело друштво оличено у држави подноси све трошкове што 

их омладина мора учинити за сво време васпитавања, т. ј. gржава 
је gужна иа llзgржава сву омлаguну иок ова не йосшане самосшалан, 
сйособан раиник. Поступајући овако друштво јако задужује сваког 
свог члана а он је обвезан да целог живота одужује тај дуг друштву. 

Ми знамо да стање и положај једнога човека у друштву, осим 
многих других узрока, које ја нећу овде наводити - зави~и погла
вито од тога, како су и колико су развијене његове способности или 
другим речима: од тога, како је он васпитан. Знамо да ће неједнако 
развијени људи заузети неједнак положај у друштву и да ће та 
неједнакост бити у толико вева, у колико је вева разлика у васпи
тању. Из неједнакости, друштвених сталежа истичу зле посљедице 

и друштво које ове да лечи зло треба да уништи његов узрок, 
управо рећи, друштво је дужно да уништи саме сталеже. С тога оно 
треба да свакоме да једнако васпитање, да свакога поцједнако 
развије, како би сваки могао бити његов равноправни члан. Не 
буду ли сви људи једнако васпитани, то ће они у друштву у коме 
живе неизбежно морати да заузму неједнак положај; неизбежно ће 
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се једни да истакну над другима и да им постану господари. Нејед
нако развиве способности мора произвести и сталежне неједнако
сти, а шта ове проузрокују и шта управо ове значе најбоље можемо 
видети у данашњем друштву у коме је као,што немачки научељак 
Бихнер19Звели: "Безгранично сиромаштво поред безграничног бо
гатства, безгранична власт и сила поред безграничног безсиља, 
безгранична срећа поред безграничне беде и невоље, безгранично 
ропство поред безграничне самовоље, безгранично изобиље поред 
безграничне нужде, баснословно знање поред баснословног не
знања, најтежи рад поред раскошног уживања, свакојака лепота и 
узвишеност поред страшне понижености човечијег бића - то је 

карактер нашег данашњег друштва." А друштво које оће да по
прави ово стање, дужно је да уклони љегове узроке, између којих 
је неједнако васпитање једно од најважнијих. 

Дакле: gрушii1во је gужно иа CBaKO'i човека йоијеинако ва
сЙиШа. 

Неко ће - можда - приметити да то не може бити,јер сви људи 
немају једнаке природне способности; али нека се тај сети да нико 
и не говори да ће се једнаким васпитањем постиhи апсолутна једна
кост свију људи, кад свако зна да за то нема нужни природних 
услова. Разуме се да ће и при потпуно једнаком васпитању остати 
међу људима неке разлике у способностима, али оне ве бити тако 
незнатне, да ако не буду од вајде зацело неће никоме штету чинити. 
Нарочито ће се ово увидети као истинито ако се избаце две крајње 
врсте људи: велики научењаци и пуке незналице, па се узме средља 

класа, која управо чини веhину човештва. На њој ће се опазити да 
су способности готово код свију људи једнаке и да се могу подјед
нако развијати. 

Мислим да ће горњим захтевима друштво најбоље одговори
ти, ако уреди, да васпитање деце буде опште - заједничко; јер ће 
само она деца моћи да буду једнаки чланови друштва, која још од 
малена буду живила у једнаким околностима. Дакле сва деца треба 
да живе заједно у пространим здравим становима, да се ране заједно 
са простом и здравом раном; да се једнако школују и забављују. Са 
свом децом треба да се поступа на исти начин, јер ће се само тако 
моћи да у њима развије осећање узајамне љубави и братства и 
учинити, да се они у будуће кад ступе у самосталан живот, понашају 
једно спрам другог као равноправни чланови - као браћа. Човека 
треба из малена навикавати да у другима људима види створове 
који имају исте потребе као и он, па дакле и иста права да те 
потребе задовоље; ваља га навикавати да у свакоме члану види' 
свога брата са истим правима и дужностима као што их он има. 
Човек треба у детињству да се навикне да своју срећу налази у 
општој среhи, да је општа брига и невоља и његова брига и не
воља.194 Ја мислим да је једнако и заједничко васпитање кадро да у 



152 СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ: ЦЕЛОКYIПIА ДЕЛА, xrv 

човеку развије оне врл~е, које ЧИН~ да су сви људи среiши, а које 
се сада узалуд покушаваЈУ да раЗВИЈУ разним "хришhанским при

дикама", "читањем и толковањем светог писма" и "редовним по
сећивањем службе божије". 

Сад да видимо у чему се управо састоји васпитање и како се 
оно има да изврши.195 

Још у почетку казао сам да васпитање треба човека тако да 
развије, како би ласно и пријатно могао да намирује потребе свога 
живота. Да би се ово испунило треба да су довољно развијене све 
способности, које се у његовом телу наоде. А код сваког човека ми 
налазимо двоје различне способности - умне и фuзичне, па према 
томе и његово васпитање треба да се састоји у непрестаном ра
зви~ању ових способности. Сваки здрав човек има потребу иа раии 
СВОЈОМ умном и телесном снагом и с тога васпитање треба код 

сваког да подједнако ојачава и унапређује обе ове силе; јер ако би 
се код неког човека развијале само једне н. пр. умне а занемаривале 
друге т. ј. физичне способности, онда такав човек не би био прави 
потпуни човек, јер не би задовољавао све своје потребе. 

На тај начин заgашак је васйишања иа ои сваког човека - без 
разлике йола - начини образованог раиника. 

Да почнемо прво од развијања ума или од образовања у Te~ 
шњем смислу те речи. Мислим да овде није НУЖНО доказивати, како 
треба изучавати оне науке, које могу дати човеку правог знања о 
предметима, који га окружавају и појавима који се око њега и у 
ње.му дешавају; дакле предмете који дају стварно знање - знање, 
КОЈе се може у животу корисно да употреби. Свако друго знање или 

је пос:ластица душевног живота, која може бити слатка само онда, 
Ka~a Је ум већ снабде~ен са нужном здравом раном или је отров, 
КОЈИ разорава човеЧИЈИ мозак и чини га неспособним за свако 

паметно мишљење и расуђивање. У овако знање спада и знање 
класика Ll класичног свеша, за којим се још доста жуди у многим 
земљама. И одиста, шта налазимо ми у старом свету Грка и Рим
љана, што би било тако добро да га ваља пренети у наш живот и 
што би могло на њега корисно да упливише? Па ако има нечега, је 
ли оно толико важно да је рад њега вредно провести толико вре
M~Ha на ИЗ{Iавању класика? Међутим историја цивилизације ка
ЗУЈе нам да Је живот древних класичних народа у сваком обзиру био 

далеко гори од нашег живота. Она нам казује да су науке тада биле 
у повоју; да су вештине и занати стајали много ниже но што данас 
стоје; да је производња била сасвим ништавна и да је друштвено 
уре9ење било испод сваке критике. Па шта је онда то, што би нас 
СВОЈОМ важношћу могло привући да дубоко изучавамо тај про
слављени живот Грка и Римљана? Ми то не знамо. 

Код H~C се класично васпитање ограничило на изучавање 
класичних Језика а нарочито латинског. Кад оће да нам се докаже 
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НУЖНОСТ овога, обично се то промени са изучавањем класика па се 
онда доказује даје ово нужно штудирати. Ово је једна бесмислица. 
Баш и да је нужно знати шта су класични научењаци писали, зар се 
рад тога мора учити латински језик? Зар c~ класици не могу лепо 
и још лакше читати на коме од страних модерних језика на које су 
они преведени а који се код нас уче? 

Ј а мислим да ј е довољно овако се запитати, па да се увиди 
неоснованост разлога, који се наводе у корист учења класичних 
језика. Но нама за наш живот није нужно да знамо шта су писали 
грчки и римски мудраци о њиховом животу. ми треба да изучавамо 
наш живот да би дознали какав је, па ако не ваља то да знамо какав 
треба да је и како се даје уредити. А у томе нам класици неће ништа 
помоћи. 

Према овом што рекох, учење к.iIасика јесте посластица, која 
на наш гладан трбу и мозак врло бљутаво дејство проузрокује. Она 
може бити слатка тек пошто сви осигурамо свој живот, пошто из 
наших мозгова истерамо све заблуде и глупости а на њиово место 
унесемо право знање, које свима леба даје. Ја се надам да ћете се 
сагласити самном у томе: да је веома неморално што сада једни 
имају довољно слаткиша и за трбу и за мозак, док другима, који су 
исто тако - ако не и још више - поштени, крче црева од глади а 
глава им је пуна глупоСти и празноверица. Сагласићете се ваљда да 
прво треба осигурати опстанак свима људима који раие, па после 
тражити уживања, али за све подједнако. 

Према томе, браћо и господо, мислим да нам је дужност место 
различних доколица, ширити и неговати праву науку, која обара и 
руши све што је надприродно и неправилно, која упознаје човека 
са природним силама и потчињава му их; науку - која у сваком 
погледу човека усавршава. 

Ваља нам ширити науку која указује праве - здраве - човечије 
потребе и начин како да се оне задовоље, која устаје против не
правде и тиранлука а проповеда једнакост и братство свију људи; 
дакле науку, која је једина кадра да усрећи све људе. То је по моме 
сваћању наш задатак. 

Можда није било потребно да макар и овако укратко ра
справим питање о реализму и класицизму, тим пре, што сам уверен 

да је ово питање за вас и за сву овосшрану омладину решено у 

корист реализма.196 Али сам ово учинио с тога, што сам хтео да се 
и овом приликом изјави протест наше омладине против класи
цизма и идеализма, који се код нас још задржавају и званично 
потпомажу. 

Но да продужимо говор о научном или умном образовању. 

Сваки би човек био потпуно изображен кад би знао све истине 
што их исповеда данашња наука о свима предметима и појавама, т. 



154 СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ: ЦЕЛОКYIlliА ДЕЛА, XIV 

ј. кад би био потпуно упознат са свима наукама и свима гранама 
наука. Али ово је материјално немогуће за једног човека. С тога се 
сваки човек мора задовољити са једном извесном количином зна
ња,197 која треба да је својина свију људи. Дакле ум треба да је до 
извесног степена код свију људи једнако развијен. Он треба да 
обувати опште законе по којима се у васелени све управља, да 
упозна човека са природним силама, које могу корисно да му по
служе; да му објасни основе друштвеног уређења и законе по 
којима се догађају појави у друштвеном животу; да покаже све 
здраве и природне човечије потребе и начин како се исте у једноме 
друштву могу да намирују;198 да покаже како треба да је друштвено 
уређење, па да сви људи могу подмиривати све своје потребе. У 
кратко: ОЙLUши geo умног образовања шреба ga све љуgе ilog
jegHaKo уuозна са oCHoвu.мa свију наука. 

Пошто је једном сваки човек добио опште знање он може 
слободно да изабере, коју оће науку или коју му драго грану једне 
науке па да је даље изучава. Разуме се да ве сваки за будуће 
занимање изабрати ону науку, која му се највише допада и која 
највише одговара његовим телесним околностима. И по томе сва
коме треба да је ујамчена слобода!9') при избору факулшеша, који 
обухвата специјалну струку знања. 

Умно образовање треба да иде упоредно са физичним васпи
тањем. Што се овога последњег тиче, то оно треба да развије снагу 
човечијих мишића и да сваког човека начини произвођачом мате
ријалних добара. Напред сам казао да је човекова потреба да ради 
и да се развија телесно као год и душевно. Тело ве се развијати само 
тако ако се сви његови органи на рад навикавају јер ми знамо да ве 
се развијати само они органи који раде а не запуштају се. Ово ве 
најбоље постиhи ако човек од малена врши разноврсне послове јер 
ве тако имати прилике да у исти мах развија све делове свога тела. 

Ово је више хигијенски део физичног васпитања; међу тим 
важнији је онај други део т. ј. васпитање човека за произвођача 
материјалних намирница. За ту цел човек треба да изучи по један 
или више заната, што је при увођењу машина у све гране про
изводње врло ласно. Ово у правом смислу раденичко васпитање I 

треба такође да је одвојено у два дела, али који се могу упоредно 
изучавати. Први део садржавао би опште упознавање са свима 
гранама производње, са свима занатима и њиовом узајамном све
зом т. ј. он би теориски обучио људе основама свију заната. Други 
део садржава примену онога што се у теорији научило. Ово ва
спитање вршиће се непосредно у радионицама. 

Умесно је овде приметити да практично васпитање треба да 

је у радионицама у којима се израђују корисни предмети. Тиме ве 
се трошкови око васпитања много умањити а при добром уређењу 

можда ве се и сасвим исплатити производима дечијег рада. 

'~ 
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На тај начин, школа која би била подигнута на овим основама 

давали би друштву људском образоване раgнике. 

Али није довољно да је сваки човек само образован про
извођач материјалних добара; осим тога нужно да је сваки моралн.и 
члан друштва у коме живи, нужно је да сваки Ј?ади само оно што Је 
gобро и корисно за њега и за све људе. И ако Је врло вероватно да 
ве jegaH образован раgеник бити неморалан човек опет зато ва
спитање треба нарочиту пажњу да обрати на образовање карак
тера. Оно треба да покаже човеку. основе моралности, да покаже 

услове које треба испунити па да Једна радња б.уде морална и да 
објасни одношаје међу људима и услове под KOJ~a ве они одго
варати захтевима морала. Но ово је све више теорИЈСКО васпитање, 
јер ве мо научити човека само да зна шта је добро а шта зло али ~e 
и да pagu оно што за добро сматра. За ово последње потребна Је 
практика из живота, потребне су таке друштвене околности ~a 
човек заиста може радити добро. Ми знамо да свака човеЧИЈа 
радња зависи поглавито од његових потреба.2ОО• Ако су те потребе 
здраве и природне и ако су друштвени одношаЈИ такови да се оне 
могу намиривати без да тиме човек шкоди другоме, онда он неве 
имати узрока да буде неморалан. Ако ли је пак друштвено уређење 
таково да у њему не могу људи да се задовоље на природан нач~ 
онда је појмљиво да ве рад тога употребљавати и она ~peCTBa, КОЈа 
другоме зло чине а која се ПО томе неморални називаЈУ· 

Из овога се јасно види колико зависи моралност :овекова од 
друштвени одношаја у којима се и он налази. ~o Је друштво 
основано на моралним начелима, онда ве одношаЈИ међ људима у 
њему а тако исто и свака радња човекова бити морална, у про
тивном случају човек ве морати да буде неморалан па ма к~лико 
он знао шта је добро а шта је зло, и ма какви били његови ПОЈМОВИ 

о моралу. 

Према овоме мислим да ћете и сами ласно до закључка дови 
да је за поправку моралности, за образовање карактера, нужна 
поправка и промена самог љ удско.г друштва у смислу веве правде 
и моралности. Кад се сетите шта Је горе рече~о о садашњем дру
штвеном уређењу, уверивете се да у њему нити Је могуће васпитати 
се нити радити морално. Из целога говора ваљда сте могли при
метити да у садашњем друштву није могуће потпуно увести ОВО 
реално васпитање - васпитање, које је једино способно да задо
вољи потребе свију људи. Оно ве се потпуно моhи остварити тек 
после будућег друштвеног преображаја који неиз?ежно мора обу
хватити цивилизоване народе. Реално васпитање Јесте ствар буду
ћности. Садашње поколење човештва неће се моћи користити 
благодетима што га оно доноси. Да се до њега дође ваља прећи 
многе фазисе од којих ће сваки сљедеhи бити бољи од предходног. 



156 СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ: ЦЕЛОКYШIА ДЕЛА, XIV 

Наш је задатак радити на томе да се што брже и боље пређу ови 
фазиси. Ми смо обвезан~ радити на остварењу и приближавању 
оне дивне будyhности, КОЈУ нам наука показује. А каквог интереса 
имамо ми у раду на подизању будућег царства науке ја мислим да 
се може видети и~ следеЬ:ИХ речи, које је Черњишевски управио 
омладини и са КОЈима ћу Ја да завршим мој говор: "Бyдyhност је 
светла и прекра~на -:- вели он. Љубите је, тежите ка њој, радите за 
њу, приближаваЈте Је и преносите из ље у садашљост колико мо
жете :rpен.:ти. А у К0{t_И!!? више Йрен.есеШе из буgућн.осШи у саиа
ш~осш у ИLOЛИКО ће вам живош биши свеULЛијии бољu, у ШОЛИКО 
ћеше Bll~.te ll~ашu раgосшu и н.аслаgе. Радите за будyhност, при
ближаваЈте Је и преносите из ње у садашњост све што можете 
пренети." 

Тако дакле браћо, имај мо у виду једино интересе наше и 
народне ~a радимо колико можемо на остварељу правде и истине 
:и_!,ор~.аЈМО Henpecтal:!o напред и само напред! 

Ослобоь~';е, бр. 5-7, од 10.12. и 15. 1 1875. 

'-

БЕОГРАД, 11. ЈАНУАРА [1875]. 

Чудновато! У један исти мах као на команду опучише се 
против нашег листа, жешће но икада доселе, и реакција под за
ставом "Видов-дана" и претеранци у својим органима. Колико је 
чуgн.оваша ова солидарност, толико она јасно коментује цели
схоДНост назора и програма, који ми истакосмо. Што је- "В-дану" 
криво, што се ми боримо за "народну политику", разјашљује по
знати његов одношај према Пешти; он је чедо недавне за увек 
минуле прошлости. Ако "п. Лојд" лије потоком сузе за Марино
вићем, зар и "В-дан" да не појми свој позив? Та ивер није никад 
одмицао од своје кладе! "В-дан" кад говори о спољној мисији Срби
је; о љеном задатку - то је најгрознија иронија, што се само за
мислити може. Сакатост логике његове међутим је тако "опиn
љива~' да није нужна пажљиво ст читаоцу, да се насмеје целој оној 
ништавној згради празних фраза и софизма. ми ћемо међуТим 
скорије одговорити на све оне јадничке излете "В-дановог" чланко
писца који као да речимице у нашу кљижевност пресађује мисли 
Андрашијеве "Пресе", и "п. Лојда" и осталих органа бечко-пе
штанског израиља. Само је у једном случају пропустио копирати 
мисли им али то је дело језуитске тактике. Нека никад и "В-дан" и 
љегови не заборављају да нисмо ми ти, који стојимо у дослуку с 
пештанском господом, да нисмо ми ти који можемо давати имnyлз 
струји у љиховом новинарству - јер ми од љих стојимо далеко као 
небо од земље. Напротив ако се може зборити о каквом год извору 
оних алармујућих вести, онда га коректније ваља тражити у реио
вима саgашње "В-иан.ове" чеШuце. Има неке господе којима иде у 
прилог да се разносе такови гласови; то су она господа, која н.еиавн.о 

спадоше са сШолш,а. Ту би ~e лакше могло и то у свезу довести од 

куда Маџари распростиру такове, шој 20сйоии повољне гласове, 
јер - они и Маџари то су близанци једне мајке, која је најмање 
срЙска. Мариновићевци, а не "Истоковци" могу употребити ма
џарску штампу на своју воденицу и на своје личне цељи, јер Ма
риновић беше вазда љиХов љубимац. Могуће је дакле, ако би се у 
нагађаља хтели упуштати, да баш отуд ветар -душе. И ми код 
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садашње владе доиста не можемо ту наивност претnостављати, да 

ће веровати, да цела официјозна штампа Аустро-Угарске и Не
мачке на нашу команду растурује онаке алармујyhе вести. Таква 
би наивност приличила само оним људима, који су склони да раде 
"под везаном маршрутом" из Пеште и да саветују пут у Цариград, 
па ипак да се усуђују и помишљати да ће когод утоме видити услове 
"праве народне политике". 

То је с једне стране. Но докле нас "В-дан" напада да ђоја 
позивамо на рат с Турском, дотле нас опет комунски ђетиhи беде, 
да смо гледе спољнег задатка назадњаци. Нама је да како мило што 
се с нашим назорима не слажу ниједни ни други,јер то баш доказује 
да смо на правом путу. Чудно је како комунци и могу трошити речи 
о народном уједињењу, кадје то за њих - излишност. Та уједињење 
претпоставља веру у народност, а то ви господо нећете да имате! 
Но ми ћемо се вратити, првом приликом, на програм и први чланак 
"Ослобођења" о народној политици, који, осим тога, што подгрева 
стару песму о "уједињењу канцеларија''-још-и речимице и у очи 
целој Србији заступа. - кога? То ће мо онда казати. 

Тешко би било Србији кад би јој спољну политику проnисивао 
"В-дан" са свои патрони и - комунци!201 

Исшок, бр. 4, од 12.1 1875. 

СРПСКИ комунци И МАЏАРСКА ВЛАДА. 

Под овим насловом доноси "Прашка Политика" овај чланак, 
који због занимљивости саоnштавамо својим читаоцима: 

"Из изјава маџарске штампе поводом Пелагиhеве афере про
вирује тенденцијозна намера, да се јавно мишљење одведе на 
стрaмnyтицу. 

Према мишљењу пештанске штампе, напрасно је угарска вла
да, као будна чуварица законитог реда и као особиши йрuјашељ 
Србије и њезиног кнеза, пронашланекакве трагове једне велике 
српске завере која је намеравала општи устанак. Са целом снагом 
државне власти, угарска влада отпочиље да смрви ове опасности и 

да тиме Србију обвеже благодарношhу. 

Но ми ћемо ово мало изближе разгледати и као резултат 
студије тешко да неће изиhи, да Угарска ни из далека не испуљује 
своје ДУЖНОСТИ и да најмаље сме тражити захвалност Србије. 

ВеЋ од дужег времена и када боље разгледамо, наћемо, иа баш 
йаиа у оно gоба, у коме се йојавuше и велико-маџарски йланови и 
йројекши о анексији - опажа се међу Србима јака комунистичка 
пропаганда. 

Ко познаје социјалне·, политичне и народно-икономске одно

шаје Србаља, који за такове доктрине нити имају земљишта нити 
услова за љихово остварење, ко је гледао и приближно здрави 
друштвени састав нашег народног живота, тај је морао бити на 
чисто с тиме, да ове несретничке идеје немају ни најмањег изгледа 
за своје оствареље, али тај је, ма се иначе и неодликовао пре
тераном примчивоIfIhу, морао стеhи уверење: иа су ове агишације 
само сресшво за gосшuжење извесних йолuшuчких, Србима нейри
јашељскuх цељи. 

Два момента поткрепљују ову сумљу. 

Угарска влада, која се иначе опире праведним захтевима Ср
баља са целом безобзирношhу силе, имала је вазда чуgновашу 
наклоност и великодушност спрам ових јавних агитација, које иду 
на уништеље целокупног данашњег друштва. 
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Друга знаменита околност, која побуђује човека мисли, лежи 

у томе, што су ове агитације - а то није особина социјализма -
йреgузеzие само у 1Срилу Србаља, а нарочиzио Иlzио су само Срби у 
Србији uзбрани ga се са њuмa усреће. Према томе постадоше погра
ничне вароти Панчево, Земун и Нови Сад огњиште социјалистич
ког мућења. 

На белом дану, пред очима маџарским властима ратростиране 

су овде у листовима и броширама деструктивне идеје, а државни 
тужилац йре!Је не нађе се још никад побуђен, да предузме против 
тога кораке. Лисzиови u брошире уйоzиребљаваху су йо2лавuzио за 
йренос у Србију~ . 

Из Србије прогоњени комунци налазите у непосредној бли
зини Србије не само уточишта, него и потпуну слободу да своју 
безумну агитацију продуже и да преплављују суседну државу са 
својим револуцијонарним списима. 

Не мора ли чудновато изгледати, да је Пелагићева афера 

напрасно Маџаре уверила, да имају дужност према сусетци? 

Или лежи ли можда што у генезису (начину постанка) ове 
афере скривено, што би апарат официјозне штампе радо "ферту
шовао"? Погледајмо мало изближе! Знаци на политичком хори
зонту Србије, који навешћују буру на истоку, изгледаху као мамуза, 
која је удвојила живост комунских агитатора. Од свију је најгро
·зничавије на посао прегао неки Пелагић, :к;оји је познат и као 
турск;и-агент и који уз то још и другим, Србима непријатељским 
круговима чини љубазне услуге као агент prowocateur (изазивач); 
од њега у штампарији "Заставе" изнађоше пре три недеље две 
брошире. 

Прва бијаше комунистичко "Кредо" ("верују"). Изашло је у 
форми плаката са позивом на народ, да иконе избаци из своје куће 

и да на њихово место постави ову "спасоносну" вероисповест. 

Други бијаше један памфлет под насловом "Посланица" 
управљена против целокупног државног. и друштвеног реда, про

тив монаркијског принципа у опште а нарочuzио у Србији. 

Оба сочинења изиђоше са йozиЙиco.м издавача и од оба су 

угарским властима предана два екземплара (по закону) а угаРС1Са 
власzи не на!Је за своју gужносzи ga Йреgуз.ме 1Са1Свегоg 1Сора1Се. 

Тек кад је хиљадама екземплара послано за Србију и тек кад 
је Пелагић у Београду ухапшен био, тек онда нађоше "добри при
јатељи" за целисходно да интервениmy. 

Они нађоше, као што се могло и очекивати врло мало екзем

. -плара и то случајем оно што за пошту задоцнило, а издавач дабоме 
већ не беше ту. 

1 
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Коментари из ове "поучне приче" ничу сами из себе. Преко 
воље намеће се свакоме сумња, да неки политичари мајмyниmy 
Бизмарковој поmriици, којом би онај да Француску учини не
способном; они хоће ga раширење.м анаР1Сијс1Сих g01CzиpUHa - Ср
бију учине несЙособно.м за oczивapeњe свога zираgиционалног за
gazи1Ca на иczи01Cy.202 

Исzио1С, бр. 4, од 12. 1 1875, 



ИЗБОР ПОСЛАНИКА У ЗВИЖДУ. 

Избор народног посланика у 3ВИЖДУ незаконит је.2ОЗ О томе· 
смо донели у прошлом броју кратку белешку, по извешћу, које нам 
је из 3вижда стигло. 

Да наведемо доказе, КQји ће потврдити незаконитост избора. 

Начелник среза звиждског Павлићевић актом од 11. децем. п. 
год. број 4593 јавља опmтини горњо-крymевачкој како је народна 
скупштина ПОНИШ'fила избор г. Раденка Драгојевића, и да је најви
тим указом наређено бирање новог посланика на дан 4. јануара ОВ. 
год., па по претпису Г. министра унутр. дела ПИ. 14.767 од 3. пр. М. 
И налогу начелства пожаревачког од 9. пр. М. број 20699 налаже 
добри г. капетан суду, да на дан 15. децембра учини избор по
вереника у својој ОПШТИНИ. А повереници могу бити само они, који 
имају 30 20guHa старости, који потпуни данак грађански 6 талира 
годишње плаhају, који нису били под судом и осуђивани, који нису 
под кривичним ислеђењем и полиц. надзором, који на себи ни
каквих прљотина немају, једном речи, ваља добре и поштене пове
ренике из своје општине изабрати и на повереничку скупштину 
послати. Још даље захтева Г. капетан да му општ. суд "одмах истог 
дана без сваког оклевања списак из брани повереника свију пошље" 
и Т. Д. (Што ли ће му то?) 

Суд општине горњо-крymевачке поступио је у свему по нало
гу среске власти, и актом својим од 18. дец. пр. год., а уз који је 
приложио списак изабраних повереника, јавља Г. начелнику среза 
звиждског да су избрати повереници све онаки, који не стоје ни у 
једном од оних изузеhа побројаних у горњем вашем налогу. (Лепа 
слога!) А у примедби поред списка вели суд: да ниједан од изабра
них не стоји у изузећу исложеном у вашем расйису нити пак "у 
законском изузеhу", па побраја имена кандидата повереничких за 
које није примљено гласање по налогу. 

Шта наређује устав и изборни закон? 

Устав, а наиме члан 46. наређује2О4 да сваки Србин, који је 
пунолетан и плаhа грађански данак на имање, рад или приход, има 
право да бира посланике или поверенике. 
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Члан 17. изреком каже да сваки српски грађанин (поданик), 
који је навришо gваgесеш U jegHY 20gUHY и који плаhа државни 
грађански данак на имање, рад или приход може бити бирач.2О5 

Члан 18. изборног закона потанко одређује случај еве код који 
не може бити бирач или повереник, и вели: 1. цигаНИ,206 2. слуге, 
калфе, шегрти и који бећарски данак плаћају; 3. који су осуђени 
због злочинства док се не поврате у права; 4. због преступа осуђени 
на губитак грађанске части, па док траје губитак права; 5. који су У 
притвору или затвору због злочина или преступа поменутог у 
тачки 3 и 4; 6. који су судском пресудом осуђени да су злоупотребом 
своје власти, претњом, поклоном или обећањем, за себе или другог 
радили и. који су свој глас продали;207 7. који су под стециштем; 8. 
који су под старатељством, и 9. којима забрањује последња тачка 
48. члана у уставу. _208 

Нужно је било извести члан 18. избо закона у целини, да се види 
шта он одређује, и да се упореди са оним шта одређује Г. капетан. 

Из наређења устава и закона и наређења капетановог види се, 
да је избор незаконит, што је повређен и устав и изборни закон, и 
то прво: што је капетан наредио да повереник мора имати 30 
година, те је тиме повредио 47. члан устава и 17. члан изборн. 
закона. Друго, што су наредбом искључени сви они који су ма кад 
били под судом и осуђивани и ма за што, то је тиме повређен члан 
18. избор. закона, и треће, што нигде у закону нема наређења, по 
коме се среској власти морају послати спискови изабратих пове
реника. 

Наш известилац саопштавајући и акт среске власти и акт 
ОПШТ. суда са списком повереника, пише: "Кад је свршен избор и 
кад су капетану спискови изабраника послати, он је свакога дана, 
редом позивао писменим позивима по 4-5 повереника из сваког 
села и заповедао им у својој кујни, да се нико главом није шалио да 
бира кога са стране за посланика, нарочито Александра из Пожа
ревца за кога се поговорка; но да се избере батал. командир МUЛОUl 
Сшейановun из МиUlљеновца. И по оваквој наредби 4. ОВ. мес. 
Степановић је изабран за посланика са 97 гласова противу 8. Па 
сада и бирачи -и повереници спремају жалбу скупштини противу 
овога избора, а од владе оће да траже унапредак потпуну слободу 
народном избору посланика или да се члан 42. устава укине.,,209 

Из ових речи известиочевих види се, и сувише јасно зашто су 
капетану требали спискови изабратих повереника и за што је по
вредио 42. члан устава, који каже: "народна скупштина састоји се 
из посланика народом слободно изабраних" и Т. Д. Нужно му је било 
да агитира за избор Милоша Степановића из Мишљеновца. - Овај 
избор посланика мора опет бити поништен. 
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Овај случај и овај поступак власти у ЗвижДУ приликом избора 
повереника и посланика можда ће моћи да објасни и друге неке 

изборе. 
Идемо да видимо, шта ћ.е скупш'Гина казати за овај избор и 

онај у Јагодини.210 

ОслобоЬење, бр. 7, од 15. 1 1875. 

ЈАГОДИНА 18 ЈАНУАРА. 

Уприлог слободног избора посланика, које право ђоја2l1 имају 
грађани србски по уставу земаљском у нашој отачбини, нашли смо 
за потребно да саопштимо свету ове податке. 

Осим нечувеног притиска на овдашње грађанство, плашњом 
и апшењем извесног броја грађанства, што није било без великог 
утицаја на слободу избора, јер се народ разбегао из вароши и од 
својих кућа, као да је куга почела таманити. 212 Јагодина је осем тога, 
jomт у неком готово ванредном стању од пре месец дана, тиме, -
што овдашње начелство неда одбору општинском да овај избере 

општини председника општинског суда, на место бившег пред
седника г. Голубовића који је оставку дао; већ. по заповести на
челства дужност председника врши члан Васа Ракић налбангин, 
човек неписмен и веома необразован; и као човек који интерезира 
новцем врло пријатан сиротињи. 

Овај Ракић, сам је признао на акту када је налог од начелства 
дошо, - да он прими председничку дужност - како он нема спо

собности, и не може да прими и да врши дужност председничку, па 

је одма дао оставку. Али начелство и при свом одупирању одбора 
општинског да овај не може поверити управу општинску човеку 
као што је Ракић, а човеку без икаквог знања и способности, 
извршило је овај наведени налог, те тако Ракић сада за толико 
време управља овом оnmтином и њеним напредком како он сам 

зна, а како ћ.е бити народу, то ће овај знати. 

Одбор општински по своме позиву имајућ.и у дужности ста
рати се о напредку и користима оnmтине, и знајућ.и да му између 
осталога и то спада у дужност, да бира председника и чланове 
општинског суда, одредио је био дан за избор председника оп
штинског, и позвао и надзорну власт да буде присутна при бирању, 
као што закон то прописује, но реченога дана кад су се одборници 
општински скупили застану у седници општинској акт од начелства 
у коме се ређа: Како одбор општински није надлежан да одређује 
дан за избор председника општинског, и како је одбор тиме изсту
пио из границе своје власти, и друго још, и да се заповеда оп-
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штинскоме суду да одбор одма распусти, - а ако би одбор ипак 
остао при томе да бира кмета, као шшо начелсшво йрема лuчносшu 
неких оgборнuка има узрока gржашu, то да се одма јави начел
ству.213 (Ово су истинити изрази у акту начелства.) И усљед овакове 
претње, пошто су неки одборници јошт раније од известних попла
шени, то показаше толико слабости и несталности па напустише 
своју дужност, а изађише из седнице, одбор се је морао разиhи, 
немогући ништа радити. 

Оваково стање без председника општинског суда продужава

ло се код нас и за време избора посланика за народну скупштину, 
па једнако је и сада; што за цело нема примера да је игде ово у 
Србији било, као што је Јагодина усрећена за време министарства 
разглашеног слободњака Чумиhа, коме се је општина телеграфом 
жалила за ову ствар, па до данас никаква удовлетворења. На сам 
дан избора посланика, можете представити себи код оваковог не
способног заступника председничке дужности, што је могло бити, 
по закону вршено. 

На дан избора Димић Митка, Лаза Ранковић, Коста Тодо
ровић, Јованча Цветановић, Паја Нишлић, Таса Марко~ић, Виса 
Николић цинцарин из Турске, и опште познати полицаЈСКИ кан

дидат Мијалко Раденковић, Милош Пироћанац, Анта Аранђело
вић познат и овде и у Књажевцу, и остали летели су по вароши са 

пандурима начелства, те говорили људма да гласају за полицај
ског кандидата Петра Митровића. 

Жао нам је што морамо међу ове поборнике за одржање 
народњег права, да уврстимо и неке чиновнике, као и г. Милана 
Ј оксимовића судију окр. суда за кога смо много слушали. 

Но и ово није доста, чујте даље. 
Неки писар опет из Београдске полиције, Драгутин син Цвет

ка овдашњег разносача телеграфских депеша, дошао је и окупио 
са претњама по малама и кућама, подмећући неким уваже~ 
личностима бунтовне намере и превратне планове, и друго КОЈе

шта, што је наравно могло и поплашити прости свет. - А његов 
отац Цветко опет са новцима од некуда, нудећи неке људе, радили 
су свом снагом да се Петар Митровић избере. 

Цветко је потом причао како је његовом сину остало преко 
путних трошкова 100 дук. цесарски, незнамо одкуд, и видели смо 
затим из новина да му је син и ванџирао. 

Ето таквих има отачаст.вољ убаца. 
Да видимо даље шта се ради у општинском суду, И како се по 

закону врши гласање. 

. Арон Нинчиh адвокат и владин посланик из Угарске родом, 
Димитрије Стојановић, Димитрије Донић hурчија и Коста Раден
ковић такође тобож контролирали су гласање, као бирачки одбор; 
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па кад им се представе тужбе како тај и тај гласају, а немаду права 
на гласање, тада много штовани овај наш бирачки одбор неће 
ништа да предузме, те да се закон очува од повреде. 

И тако не само они који су претњом натерани да неби дошли 
у апс, него и Црногорци - дошљаци надничари, кои неплаћају 
грађански данак, и који по томе немаду права на гласање долазе и 
гласају за Петра. 

Па на жалост и чиновници, који би требали да предходе при
мером да се закон поштује, као председник окр. суда Јован Макси-о 
мовић и капетан белички Пера Поповић зет познатог ве'Шог по
лицајског кандидата Мијалка, који нису у списак бирачки записани, 
јер су пре при првом избору У другом месту били, гласали су, иако 
је то противно закону.-

Ето тако ми уживамо благодети устава, као остале слободе, 
тако уживамо и слободу избора посланика, за време министарства 
чувеног слободњака Чyмиhа, који се је пређе разметао бог те пита 
каквим крупним слободним начелима, и свет му је просто срдачно 
веровао. 

Напослетку није згорега да зна свет још и ово: 

По свршеном избору посланика, био је избор неколико одбор
ника и замењеника одборничких ради попунења одбора општин
ског, а овом приликом требало је да се награде за свој труд вредни, 
утруђени око избора посланика, те да добију столице, имено: Таса 
Марковић, Петар налбантин, Димитрије ћурчија и јошт неки кои 
желе место председника у општинском суду; а други опет као: 

Ј ованча Цветановић, Коста Тодоровић и јошт нека њихова братија 
особито теже да добију члановске столице у општинском суду; па 
сви кидисали по вароши наговарајyhи безазлене грађане да изберу 
за одборнике њиове једномисленике, кои ће им подарити жељене 
столице. 

Шта више чак су и тако далеко забасали да су наговарали људе 

да се и цео одбор општински збаци, како би до своје себичне цељи 
лакше дошли, па и пандури начелства нису били равноДУШНИ! 

Овим су фаљени ревнитељи за народно благо ишли јошт и на 
то, да ма како ако је могуће, приташкају пронађени комисиом 
недостатак у каси и у кошу општинском, У вредности преко 40.000 
и више гроша чаршинских, што је општина оштећена, за време 
кметовања Тасе Марковића, и то само за рачунску 1872/3 годину. 
- А шта ли је било недостатка и штете за време вишегодишњег 
кметовања реченог Марковића, то сам бог зна, и сиротиња која 
плаћа. 

Извештај од стране општине и горе изложеном недостатку од 
40. и толико иљада гроша, давно је пред надзорном влашћу; и она 
је дужна била према постојећим о томе правилима, изданим од 
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стране министра финансије, одма и неодложно потрожити код суда 
обезбеђење, за пронађени недостатак у каси опmтинској, али то до 
сада учињено није, и ми обраhамо озбиљну пажњу г. министра 
финансије, на ову ствар, како оmптинско имање неби пропало, већ 
да се недостатак обезбеди по закону. 

3авршујуhи "Јеремину" песму214 о слободном избору посла
ника за народну скymптину, јављамо свету јошт и ту значајну 
занимљиво ст: да су изабрани полицајски кандидат Петар Митро
виh, и владин посланик Арон Нинчиh, одпутовали одавде после 
пола ноhи на скушп'1'ИНУ и то једва су се смели кренути (чује се по 
вароши) у пратњи 4 пандура, који су их морали ваљда пратити до 
на границу јагодинског округа да их неби гди год ваљда у путу 

сусрела љубав њихових саграђана, и поверење народње. 

Добро ћемо са оваквим омиљеНим родољ убима. 

Ослобоljење, бр. 12, од 26. 11875. 
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ЈАГОДИНСКИ ИЗБОР ПРЕД 
СКУПШТИНОМ. 

Скymптина је у својој седници од 24 о. м. узела у претрес избор 
јагодинског посланика.215 После бурне дебате на предлог Грујиhев
-Мариновиhев (ту се сложише два противника) би решено: да 
изабранијагодински посланик, "поштени", као што рече Р. Кукиh, 
остане у скymптини са условом, да се влади јави да предузме строгу 
истрагу над јагодинском полицијом. 

Усљед овога решења скymптинског имамо да кажемо само 

неколико речи. . 

Адам Богосављевиh, Симо Несторовиh, Милош Глишиh и 
други захтевали су и предлагали су, да сама скymптина изашље 

комисију да учини строгу истрагу.надјагодинском полицијом. Ми
лија Миловановиh рече, да би се понизило достојанство скymптини 
ако би "поштени" Митровиh био примљен за посланика. Предлог 
и захтев ових посланика пропао је само што је председник "по
мирљивога" министарства Данило Сшефановиh казао,216 а нема 
члана у пословном реду, по коме би скymптина имала право изаши

љати истражне комисије и да је то било под прошлом владом, па 
скymптина може се ослонити с поверењем на садашњу владу, која 
није заинтересована, као што рече Данило Грујић, Мариновић, ко 
ли. (Нека нам се дозволи једна "лојална" примедба. Данило Сшефа
новић председник министарства и Ђока Сшефановиh начелник 
јагод. округа. Оба ова господина презивљу се случајно Сшефа
новићи, а случајно су и блиски сроgници.) 

Решено је дакле, да се јави влади "незаинтересованој" да пре
дузме истрагу строгу над јагодинском полицијом, јер скymптина 
нема права да по закону о пословном реду изашиље из своје среди
не комисије ради истраге. 

Нема члана, нема параграфа у закону да скуmптина има пра

ва! а влади која је била у скymптини за то, да се избор Митровиhа 
прогласи за законит, даје се право истраге. 
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Да је скупштина решила да из своје средине изашље комисију, 
повредила би неки члан изборног закона, и ако тога члана нема 
нигде. 

Који је тај члан, где је тај члан у изборном закону, који за
краЋује право скупштини да извиђа противузаконе радње власти 
сама собом при изборима? - Нема га нигде. 

Кажите нам ви, који оспоравате то право скупштини, где је тај 
члан у закону о посл. реду? 

Који су докази били да је незакони избор Јеврема Марковиhа. 
Чумиli вели: одбор бирачки ишао на ручак. Избор прекидан. Он је 
позван да брани закон од повреде. А у Лозници зар није био пре
кидан? Зар Јездиli има 30 година? У том случају Чyмиli неће да 
брани закон од повреде по дужности. А У Крагујевцу, зар ту није 
био прекидан избор. Ено Мирковиhа крагујевачког посланика у 
Београду, у скупштини, ваљда је жив, па нека каже сада по по
штењу је ли у Крагујевцу избор прекидан, кад пре није хтео и кад 
је својом двосмисленом оставком спречио. сваки протест грађана! 
- При поновљеном избору у Јагодини "било је лома", рече један 
посланик. Симо Милошевиli вели: Чyмиliје агитирао. Тако и јесте 
у ствари. То доказује први чланак. Ћока Стефановиli државни 
тужилац Светозар Марковиhа, брата Јевремовог седео је са скр
штеним рукама, њега се није тицало оће ли Јеврем бити изабран.217 

Преко 60 грађана јагодинских жале се на "незакоње" и траже 
помоhи. Толики грађани ОТИШЛIiJ су да се лично кнезу жале. На то 

су неки у скупштини одговорили да нема доказа. Најзад после 

бурне ломљаве би решено, да влада тражи доказе против своје 

полиције јагодинске, а влада је била против Јеврема, и ако су неки 

посланици изјављивали да "врана врани очи не вади". 

Да сведемо. Влада није имала законог основа да оспорава 

скупштини право да изашље комисију, јер о томе нема ни спомена 
у закону о пословном реду, а још мање да влада сме примити на се 

да врши оно, за што нема права, јер сама влада на тај начин одступа 
од закона. Да поставимо само ова питања: Ко има право да прима 
посланике и да прегледа њиова пуномоhства, влада или скупшти

на? Одговор: - скупштина. - Ко има право да решава о способности 
посланика и законитости избора, влада или скупштина? Одговор: 
скупштина. Ко има право да решава о тужбама и жалбама о избору 

и против избора посланика, влада или скупштина? - Одговор: 

скупштина. Па како може влада да узима на се оно, на што нема 

права? 

Јели ово доста, јели ово јасно? 

Ако ни ово није доста да скупштина има права, ено члана 116 
зак. о пословном раду по коме "скупштина може, ако би се потреба 
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у поједином случају показала, с владом сагласити се да се од про

писаних правила у овом закону при саветовању и решавању каквог 

предмета одступи".218 
Ми се надамо да честити јагодински гр~ђани неће пропустити 

да се народ. скупштини наново жале и протестују против избора и 
против истраге, коју ће влада да предузме над јагодинском по-
лицијом.219 ' 

Најзад ево у чланку "Кандидат за скупштинара и министар" 
објашњења о очајничкој борби Чумиliевој и његове полиције про
тив Јеврема Марковиhа. Чумиliје на своја начела на која се Ј еврему 
подвезао и дао поштену реч да ће их заступати, коју је погазио кад 
је министром постао.22О 

Ослобођење, бр. 14, од 31. 1 1875. 



ПРЕДЛОЗИ ВОЈЕНОГ МИНИСТРА 
НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ.221 

. Министар војени Протиh поднео је народној скупштини неких 
Jeд~aecт законских предлога за законодавно решење и један изве
штаЈ о куповI;IНИ неких дрва.222 Предлози су ови по реду: 1. Зак. 
предлог да ВОЈНИЦИ cтa~aћe војске служе две године.22~ 2. Пројекат 
закона о набавама ВОЈНИМ и држању лицитација. 3. Предлог о 
путним и п~двозним трошковима официра. 4. Предлог о веџба
лиштима ВОЈНИМ на општинским утринама.224 5. Предлог за измену 
чл. 37 закона о устројству војске, и члана 32 и 34.225 6. Предлог за 
измену за~онодавног решења од 2 окт. 1871 тачка 2. (да се офи
цирима даЈе по 11 хвати дРва од 3 стопе дужине, место 8. као што 
се .досада давало) 7. Предлог да се раденицима и надничарима при 
ВОЈеним фабрикама и радионицама не може ставити забрана на 
заслугу и надницу, нити да се може одбијати за приватне дугове. 8. 
Предлог да се официрима за уступљене и купљене коње одбија од 
плате за рачун касе државне, код виших једна четврт, код нижих 

осмина. 9.1!редлог за установљење фонда за наоружање и спрему 
народне ВОЈске. 10. Предлог да се одобри војеном министру да може 
утрошити 500 гр. пор. на уштеде одобреног му буџетом кредита за 
посл~дњи~ 40 дана рачунске 1874 год. на четири питомца вој. ака
деми~е, КОЈИ су преко буџетског комплетка примљени. 11. Предлог 
да BOJH~ министар може. снабдети пограничне стражаре оружјем и 
МунидиЈОМ и осталом БОЈНОМ спремом, и да годишње може трошити 
ПОТI?ебну количину муниције ради веџбања у гађању, и 12. Изве
штаЈ о куповини 3000 хвати дрва. 

То је све што је министар војени поднео народној скупшти
ни.226 Све ове предл.оге ми ћe~o претрести у колико који ПО својој 
важности и замашаЈУ заСЛужује, и исказати суд о њима. 

1. 

На реду је предлог закона за двогодишњи рок службе у 
војсци.226 

Војска је одбрана отачаства, и то је начело признато свуда бар 
у демократским земљама. За нашу земљу опкољену са свих страна 
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јаким државама које су нам непријатељи, било за то, што држе у 
покорности велики део нашег народа, било што грамзе за лепим 
залогај ем природом богате Србије. Изван сваке јесумње да нам је 
нужна војска, али каква? Наша финансија, па ни обичаји недо
пуштају да парадирамо са великом редовном војском. Место тога 
установљена је народна војска, а стајаћа, које контигенат достиже 
3700 људи, служи као школа одакле ће излазити што ученији и 
спремнији људи и улазити у народну војску. За ту цел узакоњен је 
код нас трогодишњи рок службе у војсци са изузеliем јединаца и 
првенаца, који по допуни закона од 23 октобра 1872 године служе 
једну годину или осам месеци. 

Министар војени према добивеном искуству предлаже да се 
узакони двогодишњи рок службе за све без разлике 11 дваесто
годишњаке 11 , јер услед садашња два пуноважна рока службе, чи
нило се то, што једна трећина момака излази са недовољном спре
мом, док има само једна четврт старих војника који одслужују 
потпуно трогодишњи рок службе. Тиме се поред осталог, чини 
неправда држављанима, а то рђаво дејствује на морал. Према томе 
министар војни предлаже даље да се ослобођавају од војачине само 
они који су ранитељи породице и задРуге. И трећи се задРугар 
такође ослобођава, а од четири задругара ако су двојица одслу
жили, двојица се ослобођавају. Даље ако је један брат на војсци 
погинуо или се у војеној служби осакатио и постао за рад неспо
собан, задруга се за три године ослобођава од рекрутације, и нај
после саморани којима је све изумрло а имају имања које би про
пало јер га неби имао ко радити. 

Као што се види цељ је овоме предлогу да се олакша народу и 
да за краће време кроз војску прође што вем број људи, који ће 
yliи после у народну војску "извеџбани и научени војничком духу". 

ми нити можемо нити смемо мислити и рачунати на редовну 
стајаћу војску. Главно је да што пре и боље спремимо што већи број 
народних војника. То је наша крајња цељ, којој морамо журно ићи 
у интересу нашега сопственог осигурања и будућности. Да ли се 
овим предлогом постизава то?227 

Треба узети на ум све ове последице које је произвео закон о 
војсци у народу. Ништа више није дејствовало да отпочне про
падање основа народног благостања и богатства - задРуга. Народ 
је наш и данас преиспуњен предРасудама о стојећој војсци. Када 
отац или задруга испраћа сина или задругара у војску, тако га жале 
као да га за навек губе. У самој ствари жале га једно с тога, што 
задруга губи раденика, а друго, што ће задРугар, пошто се "испуни 
војничким духом И моралом", бити неспособан за корисног при
вредника у задрузи. Неколико таквих случаја у истини, довољни су 
били да се у народу створи уверење да је то правило за свакога, -
опште. 
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у овој ствари, где народ двогубо плаћа, и порезу у новцу и 
~орезу у крви, м.ора пресуђивати економско стање народно. Народ 
Је ~иромашан, ~ЈОШ кад му се одузме сваке године на 2000 раденика, 
КОЈИ привређУЈУ, наравно да запада у већу сиромаштину. Истина да 
се по овоме предл?гу добиј.а известан број спремних људи који 
улазе у народну ВОЈСКУ, .али Је истина и то да сваке године иде из 

народа толики исти БРОЈ раденичке снаге. Но није само то што та 
радна снага иде из народа, но се још на њу мора да троши као на 
непроизвоДНУ и ако до јуче била производна. С економског гледи
шта то је дупла штета.228 

О томе се мора водити рачун. 

Но да се обазрем~ на једну околност. Људи који су досад 
~злазили из редовне ВОЈске, улазили су у народну војску. Па како 
Је спремљена и извеџбана наша народна војска, с војног гледишта? 
- Дp~o да ће мало ~их бити који би тврдили да је сада спремнија 
за БОЈ но у почетку каДЈе постала. У почетку је наша народна војска 
заиста била спремнија за бој но сада. Мало по мало па ће постати 
чиста парада. Неговоримо овде о наоружању. Мин. војени имајyliи 
доказа о овоме, ваљада и предлаже двогодишњи рок. 

Није доказа.но дакле.да се на овакав начин може спремити 
Ha~a народна ВОЈска за БОЈ, као што није истина да ће наша народ. 
ВОЈска пост~ти ваљана ако се код нас уведе пруско муштрање, т. ј. 
уливање ВОЈНИЧКОГ духа: Од таке благодети пре се развраhују људи, 
или ако.не то, они бегаЈУ из војске, или немогyliи издржати "ули
вање ВОЈНИЧК.ОГ духа и морала" окончавају живот - самоубиством. 
Министар ВОЈени велико би добро учинио кад би показао да ли је 
б~О б~га~а - дезертирања и да ли је било самоубиства у нашој 
СТОЈећОЈ ВОЈСЦИ макар за прошлу годину, ако не за више. То би био 
најјачи. доказ, то би бацило најјачу светлост на нашу војну орга
низаЦИЈУ и методу обучавања одкако је код нас усвојено пруско 
касарнско муштрање, од како су наши официри дошли из немачких 

229 ми . . . касарна. знамо да Је у краГУЈеваЧКОЈ касарни из једне батерије 
умрло 8 људи за 15 дана, од ~апаљења плуhа. Ови људи нагло су 
учени по ладноћи. - Али то Је већ метода обучавања, а ми о њој 
нисмо ни узели да говоримо. 

. ми у опште држимо да се несме крпарити организација наше 
ВОЈне снаге,. ако се оће стварна корист да постигне. Међутим при 
организаЦИЈИ ваља имати на уму: ако је дужан сваки бити војник, 
да залаже св.е и живот за земљу, онда држава треба да се постара 
да терети ВОЈН. службе буду што неосетнији. . 

Како ~акле д~ се спреми наша војска за бој у што краћем 
времену, а ЈеВТИНИЈе и са мање жртава и трошка? 

Одговарајyhи на .ово пита~е, ми нећемо излагати целокупан 
план за реорганизаЦИЈУ наше ВОЈне снаге, но ћемо изнети оно што 
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се не сме одлагати и што се одма може увести, а напред смо 

изложили услове и околности које су скопчане са организацијом 
наше војске и последице које долазе од садашњег уређења.23О 

По наођењу стручњака довољно је четири месеца да војник 
прође рекрутску школу и тактично вежбање с маневровањем. За 
четири месеца то би се морало а и могло би се проhи и свршити. -
Држава кад тражи да јој сваки грађанин без разлике жртвује жи
вот, треба да га научи ратној вештини, па да не губи живот у лудо. 
Има држава у којима је усвојен још краћи рок службе од четири 
месеца. С погледом на нашу сиромаштину и околности и код нас 

би се морао усвојити најкраhи рок. Никад не треба губити из вида 
да ми не смемо да парадирамо с војском редовном или стајаћом. 
Овака стајаћа војска нама је са свим непотребна, а у економном 
обзиру и штетна, јер министар војени предлаже да се за две године 
отргне привредник из задруге, па и јединац и првенац. То је много. 
А још је сувише кад узмемо у рачун колико је народној војсци 
користовало попуњавање из стајаће војске. 

Пре свега нама су најнужније сада: 

1. сшручне војничке школе, и 
2. lllколе за образовање официра HapogHe војске. 

Стајаћа војска са њеним парадама ништа нам не треба. Стру
чни официри нека уче старешине народне војске, а ови опет на
родну војску. Рекрутација у стајаћу војску треба сасвим да изо
стане. Старешине народне војске када су довољно спремни, могу у 
време кад је народ докон и најмање има посла, а то је зими, обу
чавати народне војнике теориски, а у пролеhе може се преlш на 
практику: на четна или баталиона учења, а у јесен на логорска 
учења са маневровањем. 

То је у општим цртама изражено наше мишљење о стајаlюј и 
народној војсци. Војену снагу треба што брже и што јевтиније за 
бој спремити, а да се то постигне држимо да је овакав начин 
најпрактичнији. "Србин је ратник од вајкада", - њему не треба 
дакле "уливање војничког духа и морала" и т. д., већ му треба знати 
вештину војевања и љубав за слободу своје домовине и споља и 
унутра. Наша земља мора бити истински слободна и онда сваки 
грађанин има шта да брани и за шта да гине: - за унутрашње 

слободе и спољашњу независност! 

2. 

После предлога законског о двогодишњој служби У војСЦИ,231 
долази "Пројекат закона о набавама војним и држању лицитација". 
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Овај предлог изазвала је колико потреба да се једном на чисто 
изведе и одреди начин при набавкама и лицитацијама наших во
јених потреба, толико, ако не и више, горко искуство и љута кубура 
са господином Белимарковиhем. Нама се бар тако чини. Предлог 
је министра војног Протиhа подељен на четир одељка а.има свега 
65 чланака. Први је одељак о набавама војних потреба које бивају 
на три начина: погодбом,јавном лицитацијом или по унапред одре
ђеној цени.232 Погодбом, тј. куповином без јавнога надметаља могу 
се набављати ствари које непрелазе вредност од 10.000 гр. чар. а 
лицитацијом и обзнаљеном таксом, које прелазе ту вредност. Али 
набаве од маље вредности могу се вршити лицитацијом или таксом 
ако се нађе да је тако корисније; но набаве од веће вредности могу 
се чинити без лицитације кад то државни интереси захтевају. У тим 
случај има чиниhе предлоге мин. војени савету мин. и вршиhе на
баве како овај реши. Види се да се иде на то да и у тајним управо 
набавкама буде неке контроле, неке гаранције. Само требало је 
HaBecт~ ради примера један или два случаја кад могу држ. интереси 
захтевати да се набаве чине без лицитације. Случајно могу врло 
често бити случаји "кад државни интереси захтевају". Други оде
љак говори о лицитацијама у опште; лицитације су јавне, - оне су 
усмене или писмене (оферталне). Треhи одељак говори о начину 
поступаља при усменим лицитацијама; кад почиљу, докле трају и 
како се завршују и протоколи лицитираља потписују. Четврти 
одељак гqвори о начину поступаља при писменим лицитацијама. -
Наравно сад се мора полагати кауција и углавити уговор, осим у 
неким случај има кад протокол лицитације и потпис понуђача на 
љему може да замени уговор. 

Практичност овога предлога, као и то колико ће љегове од
редбе моhи отклаљати злоупотребе то ће се доцније моhи најбоље 
видети. у народној скупштини има посланика који c~ били У скуп
штини онда, када је с Белимарковиhем било кубуре. з Добивеним 
искуством они ће знати оценити практичност и гаранције овога 
предлога. Ми знамо како су чињене злоупотребе и како су се могле 
чинити. Нарочито при испорукама или предајама набавака највеће 
злоупотребе могу се чинити. Прими се, рецимо, у војено стова
риште 700 ока жита, масти и т. д. а у књигу се може завести да је 
примљено 1000 или више. Ко контролише примање и како да га 
контролише? - То треба уредити. Зар је мало било случај ева да су 
прегледне комисије налазиле мањак у материјалу! У КраГујевцу 
баш комисија која је прегледала стовариште неизрађеног мате
ријала ~ војеној фабрици, нашла је мањка око 500 дуката у мате
ријалу. 4 Како то, од куда то ако се по рачунима и књигама не нађе 
никаква погрешка, или неправищю увођење? Да наведемо пример 
како може да се кајишари. Нужна је набавка н. пр. 100 воска, лоја, 
зејтина и т. д. На пијаци је восак 20 гр. на оку, а набављач се прима 
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и подвезује да га набави и преда по 16 гр. на оку. Извесна је ствар 
да hифта не ради тако за то, што оће да он штетује, само да држави 
помогне. Он има свога рачуна. При предаји од продаје набављене 
предмете по цену коју је уговорио, али у неку стотину ока мање. 
Ето откуда после излазе дефицити у материјалу. 

"Кантар неће криво, ама душа оће." У овоме што наведосмо 
ваља се оградити и осигурати ако је могуће, а предлог најмаље о 
томе говори. 

3. 

Са предлогом за измену "закона о накнади подвозних, по
путних и селидбених трошкова, трошкова војени чиновника и вој
ника од 21 фебруара 1864 год."235 министар војени жели да буду сви 
пред законом равни, те да се не унижава то опште државно начело, 

а на штету појединих. "Трошкови који се с натегом тегле на рачун 
државни, убијају љубав к послу, уништавају сваки умни полет и 
човек често мора да сажали самог себе и да се ратосиља своје 
сопствене способности. Таке жртве државе несме да изискује и 
мора да их и;збегне у свом сопственом интересу."23t\ То захтевају 
"правица и сама морална држава", као год и напредак државне 

службе и т. д. Тако министар војени Протић поткрепљује овај 
предлог о измени закона. 

Посебице овим се предлогом тражи да се укине одредба у 
закону да се даје накнада тек на остојаље веће од два сахата, у §. 1. 
Да се §. 4 замени те да се путни и подвозни трошкови дају у потпуној 
мери на једну четврт обичне мере. Но кад путују официри зарад 
војничке цељи с војском даје им се подвоз за ствари и потпуни 
путни трошак. §. 17 измењује се тако да се официрима даје поред 
обичног подвоза и попутнине још и 10 гр. пор. дневно кад кро
кирају, рекогносцирају или мере неко земљиште. А кад раде у 
неком месту па се не прелази више од 2 сата, официри добијају 
поред попутнине још у име подвоза по 7, а виши официри по 10 гр. 
пор. на дан па још и додатак у 10 гроша пор. дневно. (Јели ово 
једнакост?) §. 24 оће се да се даје подвоз у новцу или натури за 
ствари а где је потребе и за се, и да се исплаћује како је за држ. касу 
корисније. На крају 24 §. додаје се да подофицири кад се изашиљу 
у округ добијају као и остали неуказни чиновници по 6 гр. пор. на 
сат, а у име попутнине по 4 гр. пор. дневно. Још се додаје да се 
накнада подвозних попутних и селидбених трошкова, рачунају и 
исплаhују по сатопоказачу, у коме је означено растојање места, а 
где нема тога по немачком сахату, у који се рачуна 6000 корачаји 
или 5000 метара. 

То је све што министар војени предлаже да се замени. 



178 СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ: ЦЕЛОКYIllIА ДЕЛА, XIV 

у начелу ми желимо да сваки раденик поштен и савестан буде 

награђен за свој рад. То захтева познато правило ко.је је основан,? 
на узајамности услуга у друштву. Можете рећи да Је то "морал , 
"правица", - како оћете. Кад ово важи у оmпте у друштву, људи 
веле да треба да важи и у држави. Кад држава тражи услуге од 
својих држављана треба добро да им плати. То "грубо" ма:гери
јалистичко гледиште личне користољубивости потпуно усваЈа ми
нистар војени кад вели да је дocaдamњa уредба против морала, 
правице и висине државне. . 

Питање је, да ли у ствари постоје разлози министра војног, да 
су наши официри рђаво награђени? Да одговоримо H~ ово ?Итање 
треба поставити још једно: Колико има о~ицира, КОЈима Је доди
јала оскудица, па су морали напустити ВОЈену службу и латити се 
другог рада, који би им веће приходе доносио и боље осиг~авао 
живљење? Колико их има који су баш зато напустили ВОЈНИЧКУ 
службу? Нема их баш николико. 

Министар војени признаје да су наши ~акони супротни .међу 
собом, управо потиру се. Није праведно, НИЈе морално да се Једни 
државни чиновници награђују боље, а други горе. Лепо збрка у 
законима. Ми смо одавна знали за то. - Чиновник- судски, поли
циски, војнИчки:, просветни има право на плату, на ванџирање, на 
пензију, они служе држави, и држава не би могла опстати без њ:и~. 
Сељак, занатлија, трговац, то је народ. Може ли држава да ПОСТОЈИ 
без народа? Не може никако, а без чиновника би могла. И oHQMe 
без чега држава неможе постојати не дају се повла~тице и користи. 
Сељак и занатлија кад остари нема права на пензИЈУ, кад пропадне 
- код нас није установљена државна помоli. Ако је дакле против 
висине државне оно онда шта је ово? 

То је једна страна. Ево и друге. Официр добија огрев од 
државе, држава му помаже да лакше набави коња и лакше испла~, 
држава му рани коња, док је официр болестан.лекови и лечење даЈе 
му се у пола цене,2З7 има послугу или му се даЈе за послугу у новцу. 
Грађански чиновници то немају. Кад ~e про~ив "опште државног 
начела", неједнака награда, зар ово НИЈе? 

Наши официри дакле нису никако рђаво и мало награђени; па 
ни у погледу накнаде трошкова. Да се то докаже требало .би ува
тити целокупну цифру која се даје оним официрима КОЈИ буду 
премештени из места у место. Цифра ова не би б~а незнатна. 
Министру војеном остављено је право да распоређУЈе официре ~o 
наођењу и да их "премешта по потреби". У ПЈ::,ошлој години било Је 
преко 100 премештаја по потреби, а по неки Је официр премештан 
по 4 пута. Наш кор официрски рачуна c~ на 3~0 људи. Ka~ би се 
дакле усвоио овај предлог министра ВОЈеног, ЈОШ знаТНИЈа сума 
утрошила би се из буџета само на накнаде трошкова официрима. 
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Поред свију тако згодних услова за живот официра, министар 
војени уобичајио је да издаје неке награде "за ревносну службу". 
То обично добијају по неки. Шта је то? Да ли они официри који не 
добију таке награде нису ревносни, нису ваљани и добри у својој 
служби? Заиста тако изгледа по таком п6ступању. Па што трпи 
министар војени официре који нису ревносни? Какве су то награде 
за "ревносну службу" народним новцем, ми не знамо.2З8 Знамо да 
су два господина у Крагујевцу скоро добили таке награде и то доста 
знатне, а нису ни мало ревноснији од других официра, и посла по 

најмање имају. Да то није нека "ревност" тајанствена? Слаже ли се 
то са државним начелом да су сви равни пред влашhу и законом? 

Слаже ли се с моралом и правицом? То нека реши министар и 
народна скупштина. 

Једина је добра страна овога предлога што се предлаже да се 
сиротињи у војсци - подофицирима даје накнада. То би се могло 
[и] одобрити. Надамо се даће скymптина умети поступити са овим 
предлогом онако, како је народу и његовој сиротињи од користи. 

4. 

Сада би био на реду предлог о веџбалиштима и збориштима 
војним на оmптинским утринама, а за њим изменачл. 31. тач. 5 чл. 
32. и 34. закона о устројству војске којим се одређује положај 
болничара и подељују. у класе лекари и хирурзи. Али пошто су ови 
предлози са малим изменама решени и усвојени народном скуп
штином, ми нећемо о њима ни говорити.2З1J 

5. 

Даље предлаже министар војени да се "у интересу правде, 
потребе и више државне користи" преиначи решење нар. скуп
штине од 21. окт. 1871 и то да се официрима даје "једанајест" хвати 
дрва место "осам" на годину.240 То је такође један веliи издатак који 
ће пасти народу на терет. У опште по предлозима министра војеног 
у којима тражи побољшање официрског стања изгледа да су они 
убита сиротиња. Не верујемо да је се ма ко смрзнуо са осам хвати 
дрва од 3 стопе дужине. По сам народ није никад од користи било 
давати и сувише повластица једном реду људи у држави. Мало по 
мало па можемо добити лепо организовану касту са великим пра
вима. Претресајући предлог о накнади трошкова споменули смо 
честе премештаје "по потреби", на што се утроши знатна сума. Још 
би ваљало споменути ванџирања официрска нарочито у последње 
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време. Баш да речемо да официр оскудева за мало времена. Оску
дицу највише осећају нижи официри са мањом платом. ми имамо 
капетана прве класе, мајора итд. приличан број. Та господа не могу 
се убројати у сиротињу. Издатци ови не улазе ваљда у буџет, а 
буџетом ће се тражити већа сУма но до сад, - то су били дупли 
издатци. Ако је у интересу ратне вештине имати оружје и осталу 
спрему, неби смо рекли да је то такође и давање 11 хв. дрва. "У 
интересу правде, потребе више државне користи" па још и сиро

тиње народне овај предлог не би требало усвојити. Ако је у инте
ресу ратне вештине да имамо толике мајоре, је ли такође у инте
ресу да им се одреди додатак н. пр. да набаве кошуље. Награде "за 
ревносну службу", накнаде при честим премештајJiма, - куда ћете 
више. Мислимо да треба укинути давање дрва. Најзад би се могло 

давати нижим официрима, али из оне суме која се досад издавала 
на награде "за ревносну службу" и на премештаје. 

6. 

Предлог да се радницима и надничарима при војеним фабри
кама и радионицама не може ставити забрана на заслугу и надницу, 

нити да се може одбија:ти за приватне дугове,. министар војени 

повукао је натраг, и неби имало смисла говорити о њему.241 Али да 
приметимо само у толико да се овим предлогом ишло на заштиту 

сиротиње радника и рада државног. Главна је побуда овоме пред
логу та, што се сиротиња мора по невољи да задужује а повериоци 

је пљачкају са свим бесавесно. По закону рударском радницима 

рударским· не може се забранити заслуга. Ово дакле неби ништа 

било ново, већ би се заштита државна раширила и на друге раднике 

у државним радионицама. Очевидно је да би се учинила неправда 
другој сиротињи па би држава морала да узме у заштиту све рад

нике у опште. Сељака је узела држава у заштиту забрањујући по 
законима да им се не продаје земља, алат; рударе, да им се не
узапћава плата, па најпосле и остале раднике у државним ради

оницама. Да ли се тиме спасава сиротиња, није се доказало. Да ли 
би јој ваљало дати већу плату поред ове заштите? - о томе се не 
говори. Довољно је да је код нас отпочето решавање социјалног 

питања о државној помоћи сиротињи. Наш министар војени није 

социјалиста, али овим предлогом још би се даље пошло са ре
шавањем радничког питања, макар што се оно није решило и 

сиротињи помогло. 

Који ли је то узрок што је министар војени узео свој полу
социјалистички предлог натраг? 
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7. 

. Пред:,юг дакле о привидној помоћи радницима министар во
Јени узео Је натраг. Али предлоге да ГОСП9ДИ официрима помаже 
држава до краја у свему, он не узима натраг. Тако је и са предлогом 
за измену решења од 22. Јула 1865 год. о набавци и исплати офи
цир ск. коња. Министар предлаже да се то решење овако измени: 
"да се официрима, за уступлење и купљење коња, дужне суме 
поврате каси одбијањем од месечне плате: код виших четвртином, 
а код нижих ј.едном осмином". Официри су код нас заиста врло 
сретни, по СВОЈИМ повластицама они ће скоро постати каста у нашој 
држави. . 

Тако они имају своју "официрску част", која није исто што и 
"шустерска част", "сељачка част", "трговачка част", "рабаџиска 
част" ит~. Они се не жене из сиромашних породица, они имају 
плате, ДИЈурне, накнаде трошкова, дрва, лечење и лекове бесплат

но (а не у пола цене као што је погрешно речено у прошлом 
броју),242 са државном помоћи лакше набављају коње и најпосле 
годишње се утроши народног новца на официрске коње на 2000 
дуката на фураж итд. Природно је сада да се морају тражити нови 
извори за приходе и већи буџет. 

У интересу је народа да скупштина размисли о овим стварима; 
но да ли ваља да одобрава ове предлоге, који су ништа мањи но 
нови и већи издатци народне касе. 

8. 

Наша држава постојала је до сада без измена и допуна о 
дијурни и накнади трошкова официра и других чиновника. Њеном 
суштаствовању ништа није сметало то. Није сметало такође ни 
развијање нашега чиновништва. Држава наша није пропала без 
тога. Свака влада у томе је врло брижљива и када се постави 
питање да ли може живети народ без слободе, одговара се "да ће 
држава пропасти без буџета" , да ј е "против Правде, морала и висине 
државне"ако се господи неда још више но што имају. И ми смо 
принуђени да се снуждено питамо, када ли ће нам свевишњи дати 
слободе које тражимо?243 Разлагање и претресање наше о предло
зима министра војенога своди се на то, да господска права ваља 
сачувати а народна проширивати. - Ван сваке је сумње да је мини

стар војени убеђен да напредовање наше војске независи од добре 
"дијурне", накнаде трошкова, награда за "ревносну службу" итд. 
већ од олакшице и добре воље. 

Да пређемо на ствар. 
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Министар војени предлаже да се образује "фонад за наору
жање и спрему народне војске". - Ко је против тога да се што пре 
и што боље спреми народна војска? О предлогу за рекрутовање и 
двогодишњем року војене службе, казали смо своје миmљење. 
Казали смо да нам треба стајаћа војска но да [ли] су нам нужне 
стручне (специјалне) школе војничке и школе за официре народне 
војске па са таком спремом да се усаврши наша народна војска. По 

себи се разуме да смо против коцке, "која је против правице и 
морала и висине државне". У народној скупштини мањш:а која је 
гласала против овог предлога, против коцке и редовне ВОЈске врло 

је правилно схватила народну корист и потребу што бржег образо
вања наше војске. Дакле није нико против што брже спреме и 
оружања наше војске. Но министар предлаже "фонад" - ама зар 
баш "фонад"? - Па ви господо непрестано говорите: ако се нео
добри буџет држави, пропада и дерна народна мисија! Како је то? 
и шта је то? - Војени буџет веlш је од сваког другог. Народна 
скупштина неодобрава ваљада највеће суме за војени буџет само 
зато да се утроше на плате, премештаје, на ревносне службе, ди
јурне, накнаде трошкова господи Официрим:а на дрва .и фураж, но 
и зато да се из буџета набавља и спрема ОРУЖЈе. Ако НИЈе тако, ваља 
народу казати, да зна једном на чему је. 

Министар Протић сам признаје у предлогу овоме да је наша 
земља сиромашна, кад вели: "Заплет с једне, препоне у набављ~њу 
оружја с друге стране, оскуgzща земље с шреће а међутим краЈња 
потреба у томе с четврте стране" итд. То се односи на време кнеза 
Михаила. - Питање је да ли се имућност народа поправила и 
увећала до сад? Министар војени јамачно неће реlш да јесте иначе 
он неби познавао наше имовно стање и онолике молбе из народа 
народној скyпmтини да обустави продаје имања и да избавља од 
дуга биле би крајња лудорија и лакрдија. 

Министар војени истина теши скyпmтину да се овај "фонад" 
неће подизати прирезом, но уштедом из војног буџета. Али баш 
зато и поставља се и питање: зар се сав војни буџет троши на плате, 
а не и на наоружање? и колика је уштеда тога буџета? Када ће се 
тим крпежом спремити наша војска за рат? 

Уштеда војеног буџета за ову годину тако је незнатна, да би 
се једва могао уштеђеном сумом набавити један топ. ми незнамо 
како се рачунају те уштеде, али знамо да је артиљериска управа у 
Крагујевцу вратила министарству војеном велику суму уштеде са
мо на плату персонала, а и од приреза за логоровање овогодишње 

за овај округ, такође је претекла знатна сума. . 
Предлог оних посланЙ:ка који траже да главна контрола буде 

са свим независна врло је уместан и са свим је на своме месту. О тој 
ствари ми ћемо други пут говорити.244 
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У кратко: треба тачно показати уштеде по свим гранама, као 
и остатак од приреза овогодишњег Оер се он не може рачунати у 
уштеду с тога, што се наредбом о скупљању приреза урачунава 
остатак у олaкmицy за други прирез). ОтКуд тако мале уштеде? 
Ошкуgа ОНОЛllКll gефuцuш? - Да нема Србија каквог дуга? - И така 
мисао може да дође човеку на памет. 

Кад се укину толики премештаји, и уштеде толике дијурне и 
троmкови, кад се одговори скyпmтини за награде "за ревносну 

службу", кад се изобичаје велика ванџирања, може бити говора о 
фонду и он ће на брзо бити вел~. 

Ко ће да контролиmе тај "фонад", како ће бити његово уре
ђење, ко ће да прегледа рачуне? министар војени не говори, и ако 
се у скyпmтини појављује врло племенита и врло корисна мисао да 
се прегледају рачуни од почетка. 

9. 

Остаје нам још предлог о yтpomкy на 4 питомца војене ака
демије.245 

Министар војени предлаже да му скупштина одобри да може 
утрошити 500 гроша за 40 дана 1874. г. на четири питомца војене 
академије који су преко одређеног броја примљени. Он поткреп
љује овај предлог тиме што су, вели, кандидати били добри а сумња 
је да ће се до године попунити одређени број добрим питомцима. 
Нећемо да испитујемо наводе министрове. Главно је што никако 
неможемо одобрити разлог министров да војничка mкола треба да 
у што већем броју и што чешће· да пушта официре у војску. ми 
никако не сматрамо да намје нуждан што веlш број официра и да 
је по томе академија калуп неки, који ће сваке године избацивати 
што већу масу официра те да се троши на њих 3-4000 дук. нар. 
новца више. 

Мин. војени још HaгoBemћyje неку предстојећу организацију 
академије на којој ће се ваљада сваке године примати питомци, а 
отпУштати у војску официри. Да ли баш рд силних и безбројних 
официра зависи спрема и готовост наше војске? Ми би смо ради 
били да видимо тога који би то тврдио. Спрема војске зависи само 
од добре воље и спреме масе, а не од безбројних официра. Нама је 
нужно да имамо што темељније спремних официра, па макар њиов 
број био и мањи. 

Говорећи о осталим предлозима мин. војеног казали смо да су 
нам нужне: 1., стручне школе и 2., mколе за народне официре. То 
је и боље и практичније и за народ ј евтиниј е, јер несмемо допустити 
да наша земља буде поплављена званичном војничком госпошти
ном, једно што се ствара каста, а друго, што народ просто не може 
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да издржи огроман терет њихових плата и трошкова. Са свим је 

извесно и појмљиво да војничко образовање не сме бити при
вилегија појединих који ће доцније по свршеткушкола умножавати 
редове чиновниmтва. . 

Образовање народно мора се овако удестити да сваки Србин 
буде: ЙОluшен, самосшалан u слобоgан 2ра!Јанuн, корuсшан раинuк, 
образован човек u бранилац своје оШачбuне. 

у томе је спасење сваког народа па и нашег а не просто у 
"уливању војничког духа" и "мymтpaњy". 

Министар војени може имати најбољу жељу за унапређење 
војске. Ама његов правац и његов пут није тај, којим се постизава 
ма и релативно највећа корист за народ. 

Скyпmтина је већ одобрила министру војном да утроmи за 40 
дана прошле рачунске године 500 гроша пореских на четири пи
томца, из "уштеде". Али ето иде и ова рачунска година, и буџет на 
артиљеријску школу због четири питомаца мора бити вем у 4500 
гр. пор. Та се сумајамачно неће подмиривати из "ymтeдa",jep шта 
онда предложеном "фонду" остаје? 

Да напоменемо овом приликом нешто што није у непосредној 
свези са овом ствари, али опет из ње произлази. Наш је народ 
пошао правцем да се уреди наша држава на основу опmтинске и 

среске самоуправе са укидањем чиновниmтва. Отуда је и изнет 
пред скупштину предлог Адама, Милије и Катића. Кад се одма неда 
увести самоуправа, онда се барем може смањити број чиновника и 
смањити цифра њиове плате. Зна се колико може бити на пр. 
окружних и среских начелника, - онолико колико има округа и 

срезова, а тако исто и председника окр. судова. Број њиов је одре
ђен. Но колики може бити број официра у опште, а посебице 
капетана, мајора, потпуковник а и пуковника то се незна. Зна се да 
имамо много капетана, нарочито мајора, а да ли је нужно да се из 
године у годину умножава цифра наших официра? и да ли треба 
поставити томе неке границе? - Добро би било да народна скуп
штина и о овоме промисли. 

ми завршујемо наш говор о предлозима мин. војеног са речи
ма Адама Богосављевића: иа ли нам шреба овака ОР2анuзацuја 
наше војске са оволико.м. 20сЙошШино.м.? 

Имало би се још споменути о извештај у о набавци дрва и о 
предлогу [о] пограничним стражарима.246 Овај предлог СКУI1штина 
је одобрила, увиђајући да је од користи за земљу. О извештај у о 
набавци дрва имало би се можда штогод реМ. Напомињемо само 

да 5000 хвати дрва из Голупца и Брњице коштају у месту 62 гр. 8 П. 
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чар. на хват, а за транспорт и стоваривање биће трошка на хват 50 
2р. Још мало па скупља дара. У извештај у се још вели о набавци 200 
хвати јасенових дрва из Равња и Мачве по 60 гр. Ако ће се јасе
новина употребити на гориво, онда је огромна штета за рукодеље 
и у опште за тај занат, кад се та дрва тако Упропamћују. 

Ослобо!Јење, бр. 13 и 14, од 29. и 31. 1 1875; бр. 15, 16, 17, 18 и 
19, од 2,5,7,9. и 12. П 1875. 



[ЛИСТ ИСТОК О СМРТИ 
СВЕТОЗАРАМАРКОВИЋА] 

Не милу новину јављамо да је у Трсту ономад преминуо вредни 
публициста Свешозар Марковuп. И пријатељи и начелни против
ници морају признати, да је Србија у њему изгубила човека, који је 
живео за своја убеђења, књижевника, који је писао тако рећи 
крвљу својом. Лака му црна земља ... 247 

ИСШОК, бр. 23, од 3. ПI 1875. 

[ЛИСТ ВИДОВДАН О СМРТИ 
СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА У48 

Пре неколико дана упокојио се у Трсту књижевник српски 
Светозар Марковић. Покојник је, поред неколико списа, које је 
издао, писао по различитим новинама, а нарочито у "Раденику", 
који је његовим настојањем и постао био, за тим у "Јавности", а у 
последње време основао је и уређивати почео "Ослобођење", но 
поболевmи се отишао је био да у морским купатилима потражи 
лека, а ту га и смрт снађе. Био је веома даровит и лепих спо
собности, само штета што те способности није употребио на цељи 
за отаџбину корисније. Социјалистичка школа изгубила је у њему 
ревносна поборника. Бог нека му душу опрости! 

Buиoвиaт-t, бр. 53, од 6. m 1875. 
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, ",: И.ао да вам је CJ~eHO да ове го)tПte tпе 'ударе, све ry-
битне б6.'lеЖIIМО.... . ' . 

. Непуна годпва и flеЪ три гроба. -:- 7рИ драга пријаты.8, 
Три најбоља ДРЈТа, три CliJпе жртве!, ' 

и хако Rојп дар,' Сове је тео, и' RIШО воја рана, све је 
дубља.. .. . ' . 

" МшlОШ Јјурп1., Пера Јјор~евпЪ п Светозар МаРRОВиli - ro еу 
три теШRа ryБПТRа, три драге ус.по)[еве, О;Х Jiојих, ее ВИR&,; не 

'могу рапатп ИIЏ'.'lП пуне бол&, !lИCШl пуне туге, које траају љиве 
Начео'Iве. ~pYГOBe, љине прпсне пријатеље. 

·lш mшО да се ОЖ8.1П, оно, што се npыn.mти ве може? I 
Светозар ЯаРRОВИЪ УМР'О је у тЛiини. пошто је, најпре неу-

морнЮI ра~О!l' СmI ЖIIВ(if пс,троmпо, ра~еЪп ва своме огњипrFy, у 
I својој домовинп.· . , 
I 'Народ је пзrубпо у љему једнога ухноra и псвревога при· 
1., . јатеља: RЊпжевноет наша једну )l'!Ш~ану и ](.)Ъвуснагу, вe.mиога 
f ПОRретача Шlс.ш п' верюрнor раДНВЋа! 

, А МП? ми за наш пбптак' вемамо пена! . 
Светозар Марвовпh tвршпо је оовшiве IПRоле у шгу fe

ROв~J jaгo~ .. охр., четири разредаrmmазије "У. Крагујевцу, ~.a 
-,- - . 

Насловна страна часописа Раи, бр. 9, од 1. т 1875. године, 
са текстом Пере Тодоровића о смрти Светозара Марковића. 

[ТРИ ПРИЛОГА ИЗ ЛИСТА БУДУЋНОСТ 
О СМРТИ СВЕТОЗАРАМАРКОВИЋАУ49 

- Светозар Марковиh, који је умро у Трсту донешен је 15. о. 
м. у Смедерево а сарањен је 17. о. м. у Јагодини. мир костима 

. "'" ,250 његовим, а вечан спомен нека му Је меЈ.јУ нама. 

- Докле из свију крајева Србије, са свију страна отаџбине наше 
стижу гласи, да дају и да су давани парастоси умр. Светозару Мар
ковиhу и да га жале, само не на жалост са наше велике школе! Зар 
је то Светозар код најмлaljег нарaшliа, код омладине српске, код 
ученика, којих је друг и пријатељ - заслужио!? 

Ако ишта, оно су заиста немили појави у нашем друштвеном 
животу, да маса народна предњачи ђацима, заступницима некаквих 
начела и тобож будyhим држављанима, да велимо предња~, у 
овим и оваким стварима, а њини синови да буду назадњаци, па ЈОШ 
то да се огледа на смрти Светозаревој! О tempora! о mores!251 

- Из А. Паланке. Парастос Свешозару Марковuпу. 

Неколико грађана давали су данас на ~адеlЩе (40 му:е
ника), после црквене службе парастос, на коме Је осим.~огоБРОЈне 
публике, присутна била и певачка дружина "ШумаДИЈа . 

Истина нестало је у пок. Светозару једнога између првих 
неустрашивих бораца и радника за са.моуйраву, слобоgу и блаiо
сшање нароиње; али начела погинути неће. 

Напред другови и пријатељи Светозареви, напред, истина и 
слобода, правда и поштење с нама је, а где је то ту је народ! 

крстuћ. и gружuна.252 

Буgуhносш, бр. 28, од 16. IП 1875. 



[ТЕЛЕГРАФСКАВЕСТУОСЛОБОЋЕЊУ 
О САХРАНИ СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 

У ЈАГОДИНИ 16. МАРТА 1875.] 

ТЕЛЕГРАМ 
УреgНUUlшву " Ослобоfjења" 

Ја20иина. 16. о. м. у 5 сати по подне сахраљен је Светозар 
Марковиli. Одзив грађански при погребу врло велики. На пијаци 
говорио Паја Тодоровиli. Говор добар и одушевљено примљен са 
одзивом, "Светозар није умро, он исторично живи".253 

Ослобоljење, бр. 34, од 19. m 1875. 

ПРИЛОЗИ 

Светозар Марковић, рад вајара Стевана Боднарова, постављен испред 
Уmmерзитетске библиотеке у Београду 1946. године 

191 
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~I{1(О пптав.в п ;;F.3'1ajr ПСШТПR8 аа пв.ш пвpn,,\ са љеГОВII. t'КОПОМС.IЩМ П/).!lожајtх, ље
. roS111I ПCl.':ВIIIIЧКII!1 ПГI!.шnа~!а, њеГОВllII СТ)'ПЉЕ'~аэВl\тха, и ОIl1\а I\а пrстшlO HE-s& '1'1 
ваШII РСТСТIIЧRl'П (I"ушзј}- сrюје з)·бе, )Icljy тJUI преПllРка lIа nвnи по,ъу јеАИПО б:s в 
IInГ.Щ .\O~f-<·TII .10 Чllетnx п јасНIIХ гр.зу.naта. 

Ј:{\IПl'щ;а "ЕстеТПЧIШХ n"II(1шајв" баш ТlIII и јесте 3l1ачнјllа, што, ра:lfiијајytи 
(1Е(1ВС "таг,' .'CТt'TIIKt', Н!' аа)!l'њује ИХ 11081!1I ЬКОIШ1lа, Ова р.ОllТ}'lша ГОНnРl1 ОТБореuо 
в ос.еЧlln, ДП ПСII'..!С.1Њ11· СУ/( ,'Щ'IIIТ3ЧIШК "ГОП~БО;Џnlа 11" ПРJIIlз.\а C~TeTII'IBl'Y, хоји 

)!оже .1.3 "pll ,'аЈЮ •• Ф"l'~lII. нрl, Щlr.1Сt..,3Ј чnпсn)'. који СУА!I О СВ.1Ј!жшIu·. т. ј. појава:vа 
жпв.)та .• by.:lU К'1ј'I'lа се ос.Ш;ЏL10. 1'1' ПnЧI'Шhе спомmъу, кaso ИИ 1111f)'IIO 'компетевтвв:, 
Бз~.tеашп. ;\8 ~Р.ШI(\ о .1I('ПШI RеlllТllllа:иа, jl'p носио ПРОВе.!Ј1 ПО !lеко.ШКО 70АИllа ва . 
IIО!iсеI'8аТ"I'II,iюш, треба да авај)"" по 110'\11' IIраву· м"11·.ТО ч.Н8И1I0 D Knje <:t' АOIПl'иве 

. DpИ"l'жаваио, . ., . 
OS(l.lli"o i:ж. ЈШ~.!IП.Щ "а ј" .IIУЖIIО рl'hи Н()ЈЮДО!d иЕстеТIIЧllИХ ОЈЏ10шаја''; кој. 

~: .!Iе1·"Пr.су 11 ко.\ иас )'Г:'lС;tаше света. Пl'IIМРтt'iе r. ше Коr.тпliа остан.ъро за· щ' 
(,е .. CBojllX Пl'lI!dt!;{аба. Прво с тоrn. ШТО те пр"uс"бе (као и ч.ЩllаКnЕстет •. OAIL") . 
песу још ;Ј.овршеве; ;\р}70 с тora, ШТО немамо за' свд 1ICCтa У .щсту •. Jfeljy ТШI .Ilап~ • 
Ја!ње:ио СЗ'\lО, "а ·r •• 1аза иа ЈЈНОro )lеста Шlје l'азРIСО ЧеРUllшеискоt ti да се'-вара иаА 
·~r..m: "ч .... г!lllluе~сlШ ја~!ачно ШIје-'"Т80 српскп::r паро,цIШК ~eC81111.,iI Дс саио дв.је Чер.. 
R!:wеПСIШ читао ваше IIвро;џ!е ПСС)IС веЋ nxје п l!peвOAllo. О то:ие се 3Јожс увервrn i'. JIaзa . 
D 1 ТnЈЈа ·lегВl:Ш. сппса. У OCTII.'10)l )IОJIJDIО Г, .1Iазу ј\а себи fj\e rOA прибелевш, 'Аа се . 
IШ ве ОТlшаnе:иn ;{В BO;\IDIO (' ЉIDI преппркr о lIепlUl. Jlештпввиа, . п ,>иtеJlО 11)" B~O: 
.ахв=. ак(, пwстане да прво)! зro.1llО11 прll1!11ЕОU поразГО!.lарамо· О 000» lIесту; Гј\" 
се г • .1а3а ;!отnче Спетоеарв МарковвЋа. . ':" .. : 

17. Априла БИhе 1 варош. суду претрес уредв:.иХа. "Рада", Којц. 
је окрпљен ICao да је 115. бр. "Рада" од прошле rод. дРажио .ва
р.од ПРОТИВ 'lИвовншta. 'Сем тога баш га сад узима ПОJIИЦИја ·на ОД,., 
rOBOp за. 10. и 1l. бр. од ове гоJtИllе. .. ;....' . 

п о з и в:. ;.: . 
":/ -. 

1мољавај1 се сви дРугови и пријатељи рада и в.а'lела поКо Све-·_ 
тозара Марковвћа дао ваставу око cKymьaљa. потребвих вовацаn' 
mтампаљв љегових цело1tymшx спис&. .. ... ' . . !. 

Џ:оiще ваља слати: .. .,.. . . 
1) Лазару В. Лазаревиhу Трговцу 1 Ваљево;;, ... : 
2) или уредвиmтву "Ослобођеља" у Крагујевцу; 

·3) ШIИ уредниmтВ1 "Рада" у Београду - како је коме лакше 
mиља.тв. . ...:,.. . , 

-
у Ваљеву 9. Марта 1875. ro~ ' .. 

Одбор' 
3& mтa»цaљe це.аокymшх ј\е.аа Светозара· 

. IЈарковвЋ&. : 
-

ИздаваЈ!ац и ОI\1"ОВОрlIП уредних Перо ТОАОР·ОВИti. 

ШтаllПllрвја Н. Oreфавовldiа 11 Дрр!ИВе. 

Последња страница из часописа Раи, бр, 12, од 24. т 1875, године 
са Позивом на претплату за Целокуйна gе.ла Светозара Марковића, 

која је прикупљана на иницијативу Ваљеваца. 

[ЧАСОПИС ЈАВОР 
О СВЕТОЗАРУМАРКОВИЋу] 

КЊИЖЕВНОСТ. Пред нама стоји сада нова и важна књига: 
Начела HapogHe економије или наука о HapogHoM блаzосшању (ио 
н. Г. ЧеРНllUlевском) свеска 

Ј. (Производња и теорија умножавања људства.) Београд, 
штампарија Н. Стефановића и дружине 1875. на в. 8-ни. - Други 
наслов: Целокупна дела Светозара Марковића, кљига прва - Испи
сујући наслов кљиге ове, која је ових дана у Београду угледала 
света, за сада нећ.емо о самој књизи ништа ОIПIIИрније говорити, 

него ћ.емо само укратко да реасумирамо рад пок. Светозара, да 
види српски свет, колико је вредни и даровити човек овај за свога 
младог века био кадар да уради, и да увиди, коликије губитак смрћ.у 
његовом постигао књижевност нашу. 

Светозар Марковић. родио се 1847 год. у Зајечару у Србији а 
умро је 26. фебруара ове године у Трсту, на путу, путујућ.и у ду
бровник, под чијим је благим небом мислио наћи лека своме по
рушеном здрављу. За кратка века свога, онје радио и урадио много, 
тако, да слободно можемо рећ.и, даје био један од најплодовитијих 
књижевника наших. Рад му се дели на двоје теориски и практичан. 
Он је писао научне чланке и расправе, који стоје у нашој, прилично 
слабој, књижевности данас на одличном месту. Од научних радова 
његових ваља поменути ,,Реалистичан правац у науци и животу" 

што је изишло у Летопису Матице Српске, па онда у "Раду" "Со
цијализам или друштвено питање" и "Вера и наука - или Обра
зовање у народном правцу" ова последња више у полемичном тону. 

Да ништа друго није написао, но само ове чланке, које наведосмо, 
па би довољно било да се увиди, колико је наш народ у младоме 
књижевнику изгубио. Али Светозар је писао и многе друге ствари. 
Он је био уредник и главни сурадник "Радника", па "Јавности", па 
"Гласа Јавности" и најзад "Ослобођења". У свима тим листовима, 
готово све што је од важности, Светозарево је. Његови се чланци 
одликују јасношћ.у, дубоким разумевањем предмета о коме говори 
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и логиком, пред којом се човек и нехотице поклања. Хвала Свето
зару и његовој неуморности, штампа у Србији почела је да се извија 
из повоја детињског, и да задобија поштовање, не само пред стран
цима већ и у самом народу. Довољно је напоменути то, да листови, 
на којима је Светозар радио беху најраспростртији, док су остали 
листови једва бројали 600-800 читалаца, ти су листови могли да се 
похвале цифром од 1000-1600 предбројника. 

Али је Светозар писао и по другим листовима. ПИсао је он у 
"Панчевцу", "Србији", "Застави", у "Младој Србадији", "Матици", 
"Трговачком Гласнику", "Народном Пријатељу", "Гласу Народа" 
и осим тога у рускоме листу "Народное дело" и журналу "Оте
чественiя Зanиски". Нешто од чланака, које је у тим листовима 
писао, изишло је у засебној књижици: "Четири чланка" Св. Марко
виhа у Панчеву. Ту је прештамnан чланак из "Заставе" рад којега 
је изгубио државну штиnендију, чланак који је учинио сензацију у 
своје време и који се зове "Српске обмане" и још три чланка, у 
којима се тумачи нова борба на западу. Осим тога изишло је за
себно у књигу "Србија на Истоку", "Одговор Др. Владану Ћорђе
виhу", и у последње доба прештaмnано је из "Јавности" и "Гласа 
Јавности"-"Оnштина, Суди Правда", "Срез и Финансија", "Народ
на Скупштина". Осим свега тога, израдио је и значајно дело, које у 
почетку означисмо и које ће изнети цело (изиhе у три свеске) преко 
40 штамnаних табака. Последњи му је чланак био у "Ослобођењу". 
- "Опет Ослобођење", у коме се оградио против подлога подм~
тања, које је у Србији сада готово постало правило, да се свак КОЈИ 
се не слаже са постојеhим, жигоше као присталица и пријатељ, ове 
или оне династије, непријатељске садашњој, владајyhој.254 Што се 
такав приговор могао учинити и човеку, који је сав свој век провео 
у сиротињи и истрошио се у раду (који и немирише на династи
јаштво) и борби за своја убеђења - то најбоље сведочи, да у Србији 
није баш све тако светло, као што се често хоће да претстави. 

Светозар Марковиh је највише учинио да се у Србији покрене 
социјално nитање, а највише урадио да се социјализам у наше 
крајеве распростре. 

ми смо у кратким потезима узели да претставимо нашим 

читаоцима човека једног, који је тако рано преминуо, а тако велики 
траг за собом оставио својим радом. Људи устаоци, па још тако 
млади, као што беше Светозар Марковиh, у нас су права реткост. 
За народ српски је велика жалост, што о таким људима може само 
још као о покојницима говорити. - Лака им земљица, а светао 
спомен l\1eIjy нама! 

Још овде да препоручимо нашим читаоцима књигу покој
никову коју у почетку назнат.mсмо, коју ваља сваки озбиљан и 
интелигентан човек да набави и проучи. Та ће књига најбоље 
казати читаоцу, шта је и какав је био Светозар Марковиh, она ће 

ПРИЛОЗИ 195 

му најбоље објаснити, колики је губитак српској књижевности 
нанела смрт, која покоси човека, за којим имамо довољно узрока 
жалити. Поменута се књига ( свеска прва) може набавити и овде 
код г. Арсе Пајевиhа фактора у Задружној штампарији. Књига 
стаје 80 новчиhа. 

Јавор, бр. 16, од 1. VI 1875, стр. 509-512255 
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Александар Зарин, Светозар Марковиh, споменик испред Дома културе 
"у Јагодини (оштеhен 90-их година ХХ века). 

СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ 

Тешко је укратко нацртати живот онрга човека, који за свога 
прекратког живота толико млого уради и чији је рад тако важан 
по једно читаво начело, те је и његов живот тесно скопчан са 
историјом тога начела; за то нека се не мисли, да је ово потпуна 
слика светозаревог кратког, али садржине пуног живота. 

Светозар Марковиh се родио у Србији у Зајечару 1847. године 
а учио је основне школе у Рековцу (јагодински округ) 4ђимна
зијска разреда сврmио је у Крагујевцу а остало у Београду, где је 
на великој школи 2 године учио технички факултет. Године 1866. 
оде као државни питомац у Петроград за инжињерску струку и ту 
постане и руски благодјејанац. Његов необични дар и бистро сва
тање помогло му је, да је своје студије за лакоhом савлађивао и он 
је поред њих могао да се ода природно и друштвено-научним дисци
плинама. Одушевљен напредњачким идејама, које се проношаху по 
иашој књижевности и по ђачким дружинама Светозар је и у Петро
граду разбирао за новије идеје и научна питања. У тој тежњи 
сукоби се он са руском омлаДИНом, коју су живо покретале мисли 
руских великих напредних умова као Чернишевски, Доброљубов и 
т. д., којих је тада нестало из Перограда. Ту је Светозар положио 
темељ своме начелу и своме будyhем раду; он је неутрудно учио и 
проучавао сувремена друштвена и научна питања. Но он није био 
задовољан, што је он сам могао да дође до науке, већ је хтео да 
сваки дође до правог сазнања, те је своје постигнуто знање свима 
саопштавао. Онје писао у београдској "Србији", у "Застави" и више 
руских новина. 

Својим чланком у "Србији": "Како су нас васпитали?" изнео 
је критички начин дaHamњeг васпитања, које не даје никаква ре
ална и корисна знања младиhу, којега спрема за друштво и живот. 
Светозару су руски листови нудили велике награде, да им пише, али 

он је тежио своме народу и волео је писати српским листовима ма 

и без награде; а у руске је писао обавешћујући о стању и положају 
српског народа. Плод свога проучавања је укратко изнео у "Пан
чевцу" од 1870. године под насловом "Друштвена и политичка 
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борба у Европи". 256 Предвиђајући, да ће му распростирање његовог 
начела заузети сво време његовог рада, он се на неколко месеца 

пре довршења своје струке исте ок ане и баци на сасвим на свој 
начелни посао. У српској омладlЏIИ је видео oдymeBљeHocT и вољу 
за унапређење свога народа, па се обратио њојзи као њен члан са 
позивом, да себи нацрта цел и пут к тој цељи, да определи своју 
задаћу и даде себи опредељени правац и програм, по ком ће радити. 
у својим критикама на "Младу Србадију" он је показао како у 
омладини нема једнога правца, једнодymности у послу и како се је 
према напред неопредељеној цели и радили од ока и на овлаш. 
Особито се Светозар окомио на рад Владимира Ј овановића који се 
састајао из чланака и беседа пуних непрегледних myпљих фраза, 
које су изазивале слепо oдymeBљeњe, а у ствари су бркале и сму
тиле појмове у омладине, која није свикла на критичко миmљење. 
Светозареве су критике изазвале у омладини изненађење, понегде 
осуду његовог рада и гашење оне ватре одушевљења, јер се нико 
не могаше отрести те горке истине: да је у омладине било оду
шевљења али правца и једномиmљености у раду никако, те је и рад 
био неједнак и безуспешан. 

Због сурове петроградске климе изради Светозар, те се пре
сели 1869. на цириmку политехнику у Швајцарској; али један чла
нак у "Застави" (Наше обмане), у ком ј е показао лажљивост устава 
либералне намесничке владе у Србији, лиши га штипендије и он о 
свом трошку сиротујући продужио је CBGje студије у Цириху и 
проучио је боље немачке, француске - у ~>пште западњачке соци

јалистичке писце и положај радничког народа на западу. 

Светозар је умро у својој 28 години и за то кратко време свога 
живота оставио је за собом дела, која га бележе као великог 
мислиоца и по множини као беспримерног радника. Он је писао у 
"Србији", "З астави", "Панчевцу", "Матици", "Трг. гласнику", 
"Младој Србадији", "Народном пријатељу", "Летопису", "Раду", у 
руским листовима "Отечественија запиеки" и "Народноје дјело"; а 
"Радник" и "Јавност" скоро је сам његфв рад, у "Гласу јавности" је 
он већином писао, а писао је и у "Ослобођењу", који је испрва под 
његовим именом изилазио. 

Његови су чланци већином изазивали изненађење у след но
вих мисли, које су се тамо износиле, и противност од стране људи, 

којима је оно премудро, "што се затекло". "Певање и миmлење" у 
"Матици" жацнуло је пијане и размажене песнике; "Политика и 
друштвена борба на западу" у листу "Панчевцу" подрмала је но
винаре и новинарске читаоце из те заблуде, као да је за разумети 
живот народа само нужно знати неколико ратова, неколико вла

дарских састанака и владара, неколик~ "бунтовника" и прочитати 
неколико новина о тима. Критике у "Панчевцу" изазваше страсну 
пресуду у опраштање од онога одушевљења за непознатим пред-
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метом. "Реализам у науци и животу" на сравњивиње вере и науке 
и на мишљење о њиховој противности. А так а су уплива скоро сви 
његови чланци и списи имали. 

Светозар је неуморно радио, он за одмор није знао. Ако је у 
прогонству, он пише списе, учи даље; је ли у затвору, он проучава 
законе и научна питања, пише чланке и преводи; је ли на путу, 

књига му је већ у руци; је ли какав састанак, Светозар је спреман 
да говори; је ли у уредниmтву, Светозар пише чланак - у кратко 
Светозар је био увек и свуда радник за своје начело. Па и такав му 
се рад није допадао, он хоће да упливише на народ, хоће да при
бавља људе за своју мисао - за то пређе 1873. преко братовљевог 
преклињања у Србију. Нерад је мрзио, за то је и иступио из бео
градског омладинског одбора, кад је видео, да се на састанку само 
једе слатко и посрче шоља каве. 

Карактеран и некористољубив је био Светозар, "ДО голе ду
ше", а за своје начело и за своје пријатеље дао би све; тако'није ни 
пазио на своје здравље и о болести је увек равноДУШНо говорио. О 
својим списима и делима никад није започињао говор и фале никад 
није трпео, а говорио је са млађим и неспремним пријатељима, као 
да су му они потпуно једнаки. Понуђено уредништво "Младе Срба

дије" одбио је због тога, што лист нема опредељена правца и што 
га не би у социјално-демократким правцу могао уређивати. - Један 

његов начелни пријатељ, радник, који је тражио рада у Новом 

Саду, па не добивши га, враћајући се, заиште од Светозара новаца 
за пут. Светозар му даде петицу, последњи новац, а сам је био у 
Новом Саду предужан. 

Светозар није био светац, али је био редак, необичан човек. 
Ето таког човека изгуби 26. фебруара 1875. год. човештво и српски 
народ. Социјал-демократска наука изгуби свога првог и у свему 

угледног проповедника и поборника а пријатељи предрагог и нај
вернијег друга. Губитак је неописан а за жалост нема речи. 

Глас о смрти Светозаревој поразио је његове пријатеље и они 

се са свију страна изјадаше о свом губитку. Сви српски листови 
ожалише Светозара као великог у мисли, у карактеру и на делу. 

Страни социјалистички листови са жалошћу објавише смрт овога 
ретког човека; а у Србији самој народ на све стране ожали Све

тозара својим начином, парастосом, не питајући за препреке, које 

је власт правила. 

На омл. скynштини 1870. поднесе Светозар са неколико својих 
другова нацрт програма и организације омладине. По томе про
граму би омладина имала да ради на свима гранама народних уста

нова а не само на књижевности и морала би тај свој рад према 

једном начелу управљати. Предлогом се опредељује демократско 
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начело као омладинско. С противне стране су били одлучно против 

оваког начела, јер би се тако омладина поцепала и усвојењем 
политике би омладина као целина била забрањена. То је био "ра

злог" а у ствари тај неправац и оmптност омладинских тежља 
служило је, да на читаву омладину може упливисати "народно
-либерална" странка. Овај је предлог сачињавао главни предмет те 
скymптине и опет се није дошло до никакве одлуке: омладина је 
остала и после конгломерат разноврсних елемената и начела, ра

дило се како и шта се где хтело, а поводило се, према упливу, за 

људима разних начела. 

На омладинској скymптини у Bpmцy (1871) Светозар је хтео 
са својим дРуговима поновити свој предлог, али с једне стране 

сурови нападаји "правог" (а сада ех) омладинца "вел. бележеног" 
Уроша и преки поступак бироа а с друге стране забрана маџарске 

владе саме омладине и онаке, каква је постојала - не дадоше, да се 
до талог предлога дође. Но омладина и пре тога веh не беше ни 
онако радена као дотле. Осим рада на "Младој Србадији" не беше 
више никаквог. (Беседе и друге забаве би се и без уједињене омла
дине приређивале, као и данас.) Одбора је било три, па опет нису 
издати последњи записници скупштински, за чије се стенографи

сање издала из касе прилична сума новаца. 

У половини 1871. године покрене Светозар у Београду "Рад
ник", који је излази до маја 1872; кад га влада у свези са митро
политом угуши. Но Светозар је и пре тога мораоу АустрИју прећи, 
јер му грожаше казна од неколико година због његових "неколко" 
чланака;257 али његов рад на листу био је опет онај исти и онолики 
као и дотле. Кад је забрана "Радника" била свршена ствар, онда је 
он наваљивао на Ћ. Мијатовиhа да отпочну у Н. Саду издавати лист, 
на што Ћока испрво пристане и програм се изда, али доцније се 
повуче са свим натраг.258 Али Светозар није научио да беспосли
чари, и зато је радио на довршењу "Србије на истоку", што уН. 
Саду изда, а после је узео у радњу Чернишевскову економију, од 

које до сада изашла 1. свеска. 
Свршетком 1873. године врати се Светозар у Србију и одмах 

затим покрене са осталим пријатељима "Јавност" због које добије 
процес и буде осуђен на 9 месеца затвора, што је и одуж:цо. Нови 
министар Чумиh забрани "Јавност" на чије се место опет "Глас 
Јав." појави. Светозар је на оба листа био главни и његови чланци 
имађаху уплива на скymптину, да су скymптинари, који дотле за 
највеhу среhу држаху са министрима руковати се, постали сад 

одлучна опозиција влади. Читавом његовом раду има се прmшсати 

она пробуђеност у народу, која једнако шаље најжеmhе опозицио
наре у скymпТИНИ. 

I 

1 
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Чим је из затвора изишао одмах је мислио на покретање 
новога листа и то је и у друштву са својим пријатељима у виду 
"Ослобођења" и учинио. Но слабост, која га је све више и више 
преовлађавала на послетку је тако јака била, да се је једва могао 
кретати и он је морао озбиљно се за оправку побринути. Ради 
опорављања је пошао у Далмацију, у блажу климу. Но пре тога је 
отишао у Беч да лекари болест испитају а одатле оде у Трст, где је 
на велико изненађење и жалост својих пријатеља 26. фебруара 
1875. године умрьо. 

Срйкиња, календар за народ за просту 1876. годину, Земун, 
1875, стр. 27-32. 
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[Лаза Нанчиh] 
ПОСЛЕДЊИ ДНЕВИ, СМРТ И МРТВО ТЕЛО 

СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА. 

Српско-академијско друштво "Србадија" у Грацу прославиће 
на св. Саву .успомену Светозара Марковића, кога већ од десет 
година покрива црна земља. Ту прилику, т. ј. прославу успомене 
прерано умрлог Светозара Марковића хоћу и ја да употребим, па 
да на овом месту о њему што рекнем. Али ја нећу говорити о 
значај у и замашности Светозаревог рада на књижевном и поли
тичном пољу, већ ћу из сећања мога покупити све што знам о 
његовим последњим дневима, које је пре свог поласка у Трсту 
провео у Бечу и о његовом мртвом телу, а претпостављам, да ће то 
интересовати читаоце . 

Светозар је дошао почетком јануара 1875. г. у Беч да се лечи. 
Из пожаревачког затвора дошао је бечким лекарима на испит. При 
доласку свом у Беч био је још толико крепак, да се могао шетати 
и долазити у гостиону код "Шлесла" са нами ђацима-медицина
рима, са његовим млађим начелним пријатељима и поштоваоцима. 
Но сваког дана бивао је слабији, те најзад није могао ни изилазити, 
него се увек морао возити, кад је кудгод хтео изићи. У то доба 
долазили смо ми ђаци обично у његов стан, и ту се с њиме разго

варали. Становао је у "гарнизонсшпиталгасе" у партеру, али се 
броја више не сећам. Говорили смо највише о положају у Србији и 
о српском народу и омладини у Аустро-Угарској. И ако телесно 
врло болан, дух му није ни мало клонуо259 и био је пун одушевљења 
и чврсте воље за даљи рад и борбу. У разјашњивању свога начела 
и начини, како ваља Срби у Србији а како Срби у Угарској да раде, 
био је неуморим и неисцрпљив. Нами Србима из Угарске обећао је 
моралну и, што карактерише племенитост његове душе и оданост 

својој ствари, материјалну помоћ од 200 дуката од оног новца, што 
му је покојни Пера Ћорђевић оставио, да га употреби на про-
паганду радикалних начела о друштву и држави.26О 

Али са здрављем ишло је све на горе. Старији медицинари, 
који су општили са дрОМ Кречијем, Светозаревим лекаром, рекоше 
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нам, да нема изгледа, да ће болесник још дуго живети. Нас је све та 
~eCT поразила, као што може поразити верне ученике вест, да им 

Је омиљени и обљубљени учитељ на самрти. Међутим је Светозар 
увртио себи у главу, да ће се са свим опоравити, ако иде у Ду_ 
бровник и T~MO презими и проведе пролеhе. ми смо га од те намере 
свом енерГИЈОМ и свим могyhим начинима одвраhали, али све заман. 
у намери његовој није га могао нико поколебати. Најзад га једва 
на то приволе~о, да иде до дра Кречија и да њега запита за савет. 
Др. Кречи му Је рекао, да се ни пошто не креће на пут, јер не стоји 
добар, ~a неће на путу - умрети. Али Светозара није могло ни то у 
њеГОВОЈ намери поколебати. 

"Ех, муку му швапску, знао сам ја, да ће ми, он тако шта реhи. 
Луд сам био: што сам и отишао к њему", тако нам је он говорио, 
кад се у СВОЈ стан п.овратио од дра Кречија. Треба знати, да је у 
~оследње Bp~Me СВОЈе болести постао Светозар врлС> тврдоглав, па 
Је све о СВОЈОЈ глави радио и није хтео никога у ничем песлушати. 
ми смо сви небројено пута пријатељским молбама и преклињањем 
по~авали, да га одвратимо од његове намере; говорили смо му, 

~aKO Је његов живот драгоцен његовим начелним и личним при

Јатељима и по цео српски народ, али све то беше залудно. Светозар 
остаде при CB~M решењу, да иде из Беча у Дубровник, где се надао, 
да ће се од СВОЈе љуте бољетице излечити, те да после и опет загази 
пуном снагом и одушевљењем у политичку и друштвену борбу. 

Нами на послетку не преостаде ништа друго, него да му пустимо 
на вољу и да се са тешким срцем од њега опростимо, а у страховитој 

зебњи, да се можда никад више видети нећемо и да ће српсКи народ 
за увек изгубити тако даровитог, вредног и честитог раденика на 
политичком и књижевном пољу. 

Одредио се и дан за његов полазак из Беча преко Трста у 
Дубровник. ~ви су се опростили с њим тужно и озбиљно, као са 
човеком, КОЈИ полази у смрт, али којем се то не говори. И сам 
Светозар као да је то осећао, јер се усиљавао, да буде расположен 
и весео, само да би тако са чела својих млађих пријатеља и по
штовалаца разгонио црне облаке туге и страховања. Најзад сви 
одоше. Само сам ја остао. Остао сам, да преноhим код њега, и да га 
~yтpa отпратим на жељезницу. Био је по ноhи доста раздражљив и 
Једило. га свашта. Ја сам легао на диван, а у соби беше врло топло, 
па се Ја. не XTeд~x поврити његовом бундом. Та маленкост га је 
ужасно Једила и Ја се морадох у ужасно топлој соби још и БУНДОМ 

покр~ти. ТаКО9ер сам :- неће ми нико веровати, до ме из мог доба 
познаЈе, да ме Је на то ЈОШ ко други морао гонити - мораф испити 

чи:rаву фла~у црна вина, само да би се он смирио. Једном речи, 
наЈнезнаТНИЈа га маленкост љутила и једва се стишао, паје лагао у 
кревет, да се сном поткрепи за сутрашње путовање. Ја нисам чи

таву ноћ ни тренуо, које што сам душевно потресен био, које што 
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сам пазио, е нећу ли Светозару у чему год потребан бити, а он је 
после поноhи заспао и спавао је доста мирно до после четири сата 
у јутру. За тим се трже и устаде. При облачењу ја сам му помагао. 

у пет сати дошао је фијакер, а и ми бесмо већ спремни. Извео 
сам Светозара на поље и увео сам га у кола. Пођосмо за тим на 

станицу јужне жељезнице. Светозар је био тако изнемогао, да није 
могао скоро иhи, него кад смо изишли из фијакра ја сам га готово 
носио горе на степенице, које воде на станицу јужне жељезнице. 
Преклињао сам га последњи пут, да се са мном врати натраг, али о 
том не хтеде ни чути, него се осече на мене, да се могу кyhи вратити, 
ако мислим и даље говорити о П0вратку у Беч. 

"Нека буде воља твоја, учитељу!" помислих ја и hутеhки га 
одведох у собу, где чекају путници на полазак влака, а он ми даде 
новаца, да му извадим карту прве класе до Трста. Није прошло ни 
четврт сата а звонцетом се даде знак, да путници ваља да улазе у 

жељезничка кола, што су путницима и жељезнички послужитељи 

својим узвицима обзнанили. Ј а сам Светозара испод руке извео на 
перон и тако реhи унео га у купе прве класе, где сам га сместио. Ту 
сам се последњи пут с њиме руковао и ижљубио. Шта сам у том 
тренутку осећао, то је тешко дефинисати, само то знам, да су ми 
сузе на очи удариле. 

"Лудо једна!" сећам се, да ми покојни Светозар рече изне
моглим гласом. "Задржи сузе и ради за твој народ! Збогом!" 

З а тим му стиснух ј ош ј еДНом руку, рекох му "збогом" и изиђох 
из купеа, који за мном кондуктер затвори, а на пер ону захори се 
јасан звук звонцета по треhи пут и жељезница са Светозар ем одјури 
пут Трста. 

*** 
После неколико дана дошао нам је у Беч телеграм, да је 

Светозар Марковиh у Трсту преминуо, да му је тамо мртво тело по 
православном обреду опојано и да се исто шиље у Беч ради се
цирања, да би се констатовало, да ли је Светозар отрован, или је 
умро природном смрћу.261 

Светозареви пријатељи и брат му Јеврем држали су, да је 
Светозар у пожаревачком затвору отрован, па је усљед отрова 
лагано венуо, док се најзад није у вечност преселио. То се требало 
сад сецирањем констатовати. 

Мртво тело Светозарево приспело је из Трста у Беч у два 
санДУка, један метални и један дрвени. Лешина је лежала у Кар
ловој цркви на Видну (четврти бечки срез). Али до сецирања није 
могло доhи, јер то није хтело допустити доње-аустријско државно 
намесништво (штатхалтерија) и тако се није могла констатовати 
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претпоставка Светозаревих пријатеља. Ми, т.ј. српски ђаци У Бечу, 
закључисмо усљед тога, да Светозара саранимо у Бечу у гробље, у 
којем леже кости Вука Караџиhа, Бранка Радичевиhа и чиче За
рије. Ј а сам тога ради, да би погреб што величанственији био, трчао 
од једне до друге радничке задруге и све су ми обрекле, да ће при 
погребу корпоративно учествовати, те да тиме одаду последњу 
пошту великом уму неумрлог радника Светозара Марковиhа. Али 
.у том дође од Светозаревог брата Јевреме телеграм, у којем кате
горично захтева, да се мртво тело његовог брата пренесе у Србију. 
Јеврем није хтео никако да се Светозар у Бечу сахрани, а ми се 
његовој вољи разуме се морадосмо покорити. Са државним 
жељезничким друштвом погоди смо се, да за некакових 200 фор. 
отправи мртво Светозарево тело на теретном влаку од Беча до 
Базјаша, па пошто по прописима при преносу лешина мора једна 
личност пратити мртво тело - то паде коцка на мене, да мртвог 

Светозара отпратим до Базјаша. Ја сам га живог отпратио до 
станице јужне жељезнице, па сам га и мртвог до Базјamа, одакле 
су га лађом пренели до Смедерева а одатле колима у Јагодину.2б2 
Три ноhи и два дана путовао сам на теретном влаку од Беча до 
Базјаша, а кад сам приспео у Базјаш, нико ме не дочека, да од мене 
прими лешину. Ј а сам очајавао,јер по жељезничким прописима сме 
лешина само шест сати остати у жељезничком магацину; ја сам 
дошао у Базјаш у пет сати у јутру, а нико није дошао да прими 
лешину са лађом, која је дошла у девет сати и већ даље отишла, 
друга пак лађа тек сутра долази и одлази. Већ сам наумио, да 
ynртим сандук са мртвим Светозарем, па да одем на базјamки брег 
и ту да дочекам Србијанце, али шеф на жељезничкој станици 
дозволи, да лешина може остати у магацину до сутра, док по њу не 

дођу Србијанци. 
Сутра дан заиста и дођоше, да примише од мене мртвог Све

тозара и отпловише с њиме Дунавом у Смедерево а ја жељезницом 
одох опет у Беч. 

Оволико држах за нужно реhи поводом прославе успомене 
Светозара Марковиhа, а његовој сени са Његушем велимо: Ко 
вечито живи, имао се рашта и родити! ... 

Л.Н. 

Засшава, 13/25.11885. 
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КУДА ИДЕ ДРУШТВО?263 

Свака уредба и установа друштвена има два доба: доба ства
рања и доба опадања, рушења. Низом преврата уништаване су 
једно за другим старе уредбе у друштву, стари начини и услови 
производње и сопствености, а на њиово место долазе други, нови. 

Да узмемо пример како се обделавала земља. Испрва је човек 
чепркао дрветом и сејао семе, па заоштреним каменом. Редом 
проналазака (бакра, цинка, гвожђа:, челика) он је мењао и до
теривао своје алатке док је дошао до данашњем парног плуга. 
Сопственост је такође, са условима производње, била опште добро 
свију људи. То је доба било: комунизамсиротиње и комунизам 
незнања, као што га карактерише Прудон. Насилним заватом зем
ља је постала својина појединаца. Ту се већ измењују услови рада, 
јер кад је човек заватио земљу, он је уједно и покорио себи сла
бијега. Овде се дакле већ започиње деоба друштва на класе, одавде 
почиње реакција. У древном Риму видимо патриције, плебеје, ро
бове, видимо савршену деобу друштва на класе. У средњем веку, 
веку - феудализма - спахиства, деоба друштва на класе није уни
штена, но још више разграната, постоје васали, мајстори, калфе, 
сељаци везани за земљу газдину - робови .. Код нас под Душаном 
великим било је властеле, властелчића, попова; себрова, меропса. 
Ново друштво које се подиже на развалинама феудалног, није 
уништило класе, само су замењене старе класе новима, старо угње

тавање, стари начин међусобне борбе и производње новим. Про
наласком машина у'!ињена је револуција У мануфактурној про
извоДЊи и смањен је број класа. И тек наша епоха, епоха 
буржоазије, умела је да сведе разне класе на два непријатељска 
табора, на буржоазију и пролетаријат, капиталисте и раднике. Сва 
та борба састоји се у томе: како најправичније да се поделе про
изводи рада? Она иде на то, да производ рада припадне самом 
раднику, а не ономе који не ради, да буде једнакост у правима и 
дужностима. Од године 1789 много се говорило и много се пута 
проглашавала једнакост међу људима, но може ли се замислити 
једнакост људи, кад постоји економска неједнакост. Тај говор био 
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је наливање воде у буре без данцета. Ту ће једнакост знати најбоље 
онај који је окусио њене плодове, слуга према господару, сељак 

према газди или господину. - Правицу дакле није никако могуће 
постиhи мирољубивим путем. Међу напреднијом сиротињом учи
њен је савез и борба рада против капитала отпочета је. Триумф 
народа над својим газдама несумњив је, јер њему помажу данamњи 
економски услови у друштву. 

Да објаснимо. 

Постоји факт да ситни капиталиста не може издржати конку

реIЩИју са великим; новац као средство за размену, по својој при
роди, иде онамо где га највише има, где HajBehмa може да покаже 
своју снагу. Из тога узрока Европа има данас много мање ка
питалиста, но што их је било 18 века. У Инглиској на пример, на 
крају 18 века било је 250.000 великих сопственика, а данас тек 
30.000. На Ирску долази одавде 9000, а чеiiiврiiiuну земље у Шот
ландији имају њих йешорuца, а остало народ. На тих 30.000 долази 
до четири милијуна земљоделских радника - сељака, који су у 
много жалоснијем стању но фабрички радници. - Па то је ужасно! 
Па одкуда то поМаже остварењу социјал-демократских начела, кад 
је пре било 250.000 богаташа сопственика а сад 30.000? Зар то није 
све већа цеНтрализација животних средстава у руке неколицине? 
Доиста је ужасно да милијуни издиру за иљаде, али ево шта је: 
капиталисти убијају конкуренцијом себе, капитал и сопственост 
гомила се у неколике руке, тако, да ти капиталисти већне ће мом 
одржати у својој власти и обртати толиком имовином, она ће или 
испасти из њихових руку, као грдни терет који нису у стању одр
жати, то је једно, а друго је то што ће једног прекрасног јутра 
земљорадници врло лако пречистити рачуне са неколико иљадица 

газда. Ето како помажу данашњи економски услови! 

у самој најамници и времену рада видимо повољан правац. 
Радници су на фабрикама пре радили 17-18 сати; услед радничке 
опозиције газде су спуштале на 16, 15, 14, 12 сати дневног рада, а 
данас опет услед организоване радничке борбе смањава се време 
рада у Немачкој на 10, у Инглиској на 9, у Америци на 9 и 8 сати. 
Пре су радници радили за 4-5%, а данас им газде плаhају 20%,25 % 
и до 40%. То је као што се види постепено економско ослобођа
вање народа. Цена рада све више скаче услед велике тражње рада 
и промета производа, а ту цену нарочито подржава солидарност 

европских радника. Дакле и у овоме видимо да се иде на остварење 
социјал-демократских начела, јер онај који највише ради, треба 
највише да има, - продукт рада припада самом раднику. - Па то је 
све лепо! И радник ради мање на дан ("краде газду") и више му се 
плаhа но пре, али радници пропадају, умиру од глади, гоне их, 
бацају у тамнице, убијају гомилама, као прошле године у Паризу,264 
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па шта помаже? пита читалац. Ништа се за то не бој читаоче! Што 
се више гони која мисао, тим она све веhи корен вата, што је више 
који мученик за дело човечанства, тиме је вем број поштовача и 
борилаца за то дело. 

Довде смо показали како економско стање друштвено пома
же остварењу поменутих начела, а сад да видимо како стоји са 

политичким приликама. Рецимо, ти велиш читаоче да стоји врло 
добро, а ја велим да не стоји. Како- то? - Ајде да видимо. Овде ћу 
ти исказати по реду кратку историју постепеног политичког осло
бођавања народног, па ће се врло лако без икаквог тумачења 
видети ;на шта ће изиhи политичка борба народа. Да пођем од 
неограниченог господара, на пример од Немање 1. који је уништио 
самоуправу и слободу старих, српских жупанија, или не мора баш 
од њега, од кога му драго, историја је једна иста код свију. Еле цар 
на земљи а бог на небу. Европски и азијски владари у старо доба, 
били су закон и суд. Сав је народ дужан био робовати и радити да 
би само зајазијо ненаситог и неограниченог господара свог. Али 
власт је врло љигава ствар, она клизи из руку, и господар је мора 
поделити још с ким. Ако је на пример, покорио суседно племе и 
заузео суседну област, појавила се тегоба сад за њега у томе, што 
он један није у стању да одржи гвозденом руком у покорности 
заузету област. По нужди он је морао уступити неки део своје 
власти поданику своме и поставио га за намесник а, сатрапа,-губер
натора. Први господар који је уделио нешто власти ~BOMe пода
нику, знао је врло добро колику је жртву учинио; свакојако ни
каквом господару не иду господарски послови повољно кад тако 

чини. Немири и буне народне натераше га да удели власт још 
неколицини верних слугу, и тако је постепено постала система 

чиновништва, с којом је гњавио и глобио народ. Народ је видео 
како чиновници извршују господарске законе, и да имају власти, 
видео је да сути људи слободнији од њега, паје и сам почео тражити 
удела у законодавству и власти. Господар услед опозиције по
пушта, сазивље скупштину и дели с њоме власт. Постаје уставни 
господар. Опозиција опет долази све јача, јер господар има много 
још права и власти а никаквих дужностИ, и народ заузимље сву 
власт, - постаје он господар, постаје република. Тако иде по
степено политичко ослобођавање народно. Но није још све. И у 
републици нема власти подједнако сваки грађанин, нема једна
кости у уживању грађанских и политичких права, јер се оставља 
широко поље сваком богаташу каишару и властољупцу да задобије 
превагу и политичку власт над народом. Иоле паметан човек који 
је пазио на догађаје, знаhе, како се слобода врло вешто изиграва и 
представништвом народним и општим гласањем, како у монархији 
тако и у републици. "Сваки народ инстинктивно оће две ствари: 
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колико је могуће највеће материјално благостање са највећом 
слободом суштаствовања, кретања и радње, а то ће рећи: најбољу 
организацију његових економских интереса и савршено никакву 
власт, никакву политичку организацију, - јер свака политичка 
власт тежи да уништи слободу његову, То је основа свима ин
стинктима народним."* 

Па како нема дакле још чврсте гаранције за слободу, већ је 
отпочет федералистички и социјалистички покрет, који ставља за 
основу друштву слободну и независну општину, која ступа у савез 
са другим општинама што су на једнаким начелима уређене. -

То је кратка историја постепеног политичког ослобођавања 
народа. ми ћем:о навести овде философски суд о лањском покрету 
у Паризу знаменитог философа - позитивиста, Вирубова. "Велика 
борба ... коју победа Мак-Махонова није уништила, .... није као што 
се у опште мисли, борба између монархије и републике. Она се 
појављује, то је истина, у овом облику на ПоврШИНИ, у политичком 
свету, у скупштини; али у целој земљи она има са свим други 
карактер: то је борба између јединства и разједињења (децентра
лизације), и између грађанског духа и остатка милитаризма ... "** 
Па шта би могло зауставити процес ослобођења народа? Шта би 
сте на то рекли ви славна господо, знате већ која? 

Куда иде друштво? ми у даљини видимо нови свет, свет прав

де, истине и рада, где неће бити газда и слугу, господара и пот
чињених, где ће сваки члан друштва бити радник, газда и господар. 

Друштво иде потпуном политичком и економском ослобођењу. _ 

Раиник, бр. 38 и 39, од 7. и 9. IV 1872. 

* Les ОШ'S de БеI11е е! l'ours de St-Реtе .. sЬош·g. Complainte patriotique d'un Suisse 
ћиmјне et desespere. 

** La Соmmипе de Paris et lа PIli1oso1!Ilie positive. Par G. Wyrouboff. У нашем Ье 
• 26) 

листу изиhи ова филозофска расправа. 

[РАДНИЧКИ ПРИЈАТЕЉ У66 

"RADNICKIPRIJAТELJ" ("РаgНUЧlCuПрuјаШељ"). Тако се зове 
лист, који је од 4- октобра почео да излази у Загребу. Лист издају 
и уређују сами радници, па с тога се у њему и заступщу раднички 
интереси; наравно онако и у онолико, како и у колико то могу и 

умеју сами радници. 

Можда ће се многи запитати: "каква је нужда радницима, да 
они, који су сиротиња и који као радници нису имали ни срестава 
ни времена да се спреме за "журналисте", каква је нужда, велимо, 
њима, да се они прихватају издаваља листа, кад у Хрватској излазе 
толики листови, које уређују људи који имају и много бољих сре
става и много веће спреме за тај посао, но што то могу имати прости 
радници"? На овако наивно питање лако је дати одговора. Сви 
листови, који излазе у Хрватској, удешавани су према потребама 
или боље реliи према ћефовима хрватских политичара, хрватске 
господе, племића и "интелигенције", а за заборављени и задављени 
раднички сталеж није се нико ни сећао. А и ко да се сети прљавих 
и сиротних радника, који целога дана гутај у у фабрици и радионици 
прашину и дим, који се у вече изнурени и бледи враћају кући, да 
поједу комад сувога леба, да на прљавим дроњцима одморе своје 
уморене кости, па да сутра дан опет зором хитају у фабрику? ... О 
не! Хрватска господа имају много важнијих послова, но што је 
брига за овај задављени и заборављени раднички народ. Зар го
спода да пренебрегну бистрење политике, зар да напусте балове, 
игранке, забаве, песме, лепе вештице, "пикантне" новости, "лепу 

књижевност", "велику Хрватску" - управо сва блага "солиднога" 
грађанина - и то рад кога? ... ради забатаљених и затуцаних радни
ка. Никад и никако. 

Да, хрватска интелигенција није имала кад (доиста није имала 
кад) да се сети радника, па наравно да су се сами радници морали 
сетити и побринути о својим нуждама и потребама. Ево како они 
сами говоре о својој тешкој задаћи: 

"Ми ступамо са "Радничким пријатељем" на јавност. Ми смо 
добро измерили какој великој задаћи, каквом тешком подузећу 
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посвеhујемо наше силе. ми знамо с каквим је великим жртвама 
скопчано издавање листа, који заступа н.ајсuроШн.uју класу народа, 
раgн.uчкu сшалеж, па и опет, ми смело Ступамо на јавност, јер нас 
не руководе себичне цељи, већ чuсша љубав за напретком рад
ничкога сталежа. 

Као раgющu, који морају у горком зноју свога лица, од ранога 
јутра па до мркле ноhи да се брину за свој опстанак, ми пос~еhујемо 
оно мало времена што нам за одмор остаје, на то, да колико нам 

силе допуштају бранимо интересе радника и да износимо на јавност 
њине нужде и потребе ... 

Наша је цељ да cjeguHu.мo све раднике ове земље у једну добро 
уређену дружину, која ће уједињеним силама прокрчити пут йо
беgu, којом ћемо извојевати побољшање нашега материјалног ста
ња и задобити у друштву онакав положај, какав нам припада. На 
овом трновитом путу надамо се да ће нас потпомоhи не само 
радници ове земље но и наша браhа из далеке туђине ... " (Број 1.) 

Из овога што наведосмо читаоци виде да није обесвеh је нужда 
која нагони раднике да од своје сиротиње откидају и троше на 
издржавање листа који ће заступати радни народ. 

Покрет радника юi западу није могао да остане без утицаја на 
њину браhу по положају и у другим крајевима, па како је стање 
радника у Хрватској онако исто грозно, као ма где у Европи, 
природно је, да се социјалистичка струја и код њијавља. 

"Јеретичке" идеје морају и код хрватскога радника све дубље 
и дубље ватати корена. Радници, који се још заносе надама, да је 
могућа хармонија - сугласност - између капитала и рада, који 
верују да могу бити и "вуци сити И стадо цело" отресће се мало по 
мало празних и магловитих нада и видиhе, да међу капиталистом, 
који оће да пљачка и радником који оће да му се не отима његова 
зарада, лежи крвав нож, и да не може бити примирија док радници 
уједињеним силама не измене друштвени строј тако, да у њему не 
буде места за готоване и дембеле. 

Радници су много и много пута скупо плаhали своју неуме
шност у раду. Дохваhени либералном струјом они су често осни
вали разне дружине; у дружинама се говорило о свему и свачему, 

само не о оном о чему би требало радници највише да се брину; ту 
је се певало и декламовало,јер су се радничке дружине угледале на 
дружине беспослене господе, која су се удруживала да се могу боље 
веселити. Тако су особито много лутала и још данас лутају наша 
браhа Чеси. Сиротни радници, уназађени у сваком погледу, скуп
љали су се у дружине да се учи певању из нота, и место спреме за 

бољу будyhност задовољавали су се да отпевају: "Бивали Чехове" 
и "Гдје домов му ј" . Лепа ј е ствар кад је човеку до песме, но није лепо 
кад данас певаш да би сутра могао што више плакати. 

· . 
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Кад погледамо на правац којим иде хрватска књижевност, па 
онда оно отупљавајyhе гонење за класицизмом, које се богато 
расплодило у хрватској омладини; а уз то кад помислимо, како је 
чове~ тешко да се и сам не поведе за ~ојмовима који га окру
жаваЈУ, онда нас обузима стрепња, да и хрватски радници не стану 
трошити и оно мало силе што им преостане после рада за капи

талисте, на којекакве госпоцке измишљотине и залуднице. Но 
надамо се да ће "Раднички пријатељ" умети да да реални' правац 
тежњи хрватских радника за удружењем. Половина "Радничкога 
Пријатеља" излази на хрватском а половина на немачком језику. 
СУ колико смо могли видети, из бројева које смо добили, немачка 
је половина у листу много језгровитија и смишљенија.) Већ сама та 
појава показује, да су радници добро појмили да свађа о народности 
међу радницима може да буде од вајде само њеним непријатељима. 
Људи који су већ дошли до таквих убеђења да ако умедну да 
обавесте и своје другове о томе, да ако им пође за руком да развију 
љубав и братске одношаје међу радницима свију народа у Тро
једници. ми желимо "Радничком Пријатељу" да се успешно бори 
на трновитом путу, као што га он сам назва. 

Pag, бр. 18, од 1. ХI 1874, стр. 286-288. 
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Принуђен сам да вас узнемиравам мојим писмом. Из Заставе 
видох да је Милетиli у Пешти, а ко је [т]у остао у редакцији, то ми 
ни је познато, а нисам рад да се на широко чују ово мојих неколико 
речи, што би управо биле намењене за Милетиliа. Ви ћете надам 
се из њих сами увидети коме треба да се саоцште и ја вас молим да 
ми учините ту љубав и да то урадите. Ево шта је: 

Биliе вам сигурно до сада познато, како сам писмо добио од 
Матића још пре 3 недеље и какав сам му одговор опремио преко 
Заставе. Застава ево већ у неколико бројева ненапечата тај одго

вор незнам из којих узрока Ga већ сумњам да је редакција нашла 
такав одговор као "неумесан"). Међу тим ево шта се деси. Овде има 
8 државних питомаца из Србије осим мене. Сви они требали су да 
добију стипендију још 8Г овог Месеца, па је недобише још ни до 
сада. Другог узрока нема до тог да они очекују мој одговор, јер да 
пошљу свима стипендију а мени да непошљу: то неиде - немају мог 
признања да сам ја писао "Српске обмане". Овако они уз мене 
казнише и све остале. Ми овде добијамо новце као и сви српски 
питомци на два месеца у напред с'тога разуме се на свршетку 

другог месеца нема скоро ни у кога ни паре. С'тога већ од 20 дана 
неки живе без вечере, неки спавају у ладној соби, неке "герихтлих 
ферфолгују ["], а што је наглавније двојица су обешени на црној 
табли универзитета, где им се_вели да ако дО 23Г Нов. т. ј. до данас 
непокажу да су платили за 6 часова недељно да ће се прогласити 
као истерани из универзитета. Свачему сам се надао од Матиliа пре 
но то да ће он доводити државне питомце до тог стања и то с'тога 
што оће незаконитости - да прибави закониту форМу. А -он зна 
добро да ја нисам обавезан да одговарам на његово приватно пи
смо. Оклевање Заставе с'печатењем мога одговора криво је у 
неколико што се ова ствар толико отегла и што се ови јадници 
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напатише. (Ј а сам са још троицом случајно на таком месту r:дe има 
доста кредита).267 У срџби ја сам прекјуче телеграфирао Застави 
да сасвим непечата мој одговор, ако га већ ни је печатала. То је 
с'тога што је мени већ додијало да редакције српске сматрају да 
чине као неку милостињу кад печатају чији чланак. Али данас и 

јуче ја сам се предомислио те место да пишем редакцији дами врати 
рукопис ја чиним преко вас овај последњи покушај. Молим вас 
дакле да кажете садањој редакцији узроке зашто је нужно да се тај 
чланак ogMa печата.2б8 А ако редакција налази да моји погледи на 
данашњу либерално-београдску партију и на њен прошли рад ни су 
умесни нека изволи да те погледе обори. Ако ли и после тога 
редакција неби нашла за добро да печата мој одговор, онда молим 
да ми га врати. 

у нади да ћете ми испунити ову молбу примите омладинско 
поздравље. 

Agpec: Predigerhof N° 22. Ziirich. 

Свешозар Марковuћ. 

Љубомир Никић,.Јеgно uисмо Свешозара Марковuћа, 
ПЗК.ЈИФ, књига LIII-LIV, св. 1-4, 1990, стр. 121-124. 
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ПИСМА 

СВЕТОЗАРМАРКОВИЋ 
- НИКОЛИ МАРКОВИЋУ 

о с т в а р е њ е с о Ц и ј а л и з м а. 
(Из писма Н .... М ...... ћу). 

Нови Сад, јуна 1872. год. 
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. .... Оно твоје питање доста ми је чудно. Научна питања не 
решавају се "општ~ гласањем". Примена и решавање нау:них 
питања, то су са свим различите ствари. Али ни за примену Ја не 

држим никако, да се што може насилно наметнути друштву, ако 

друштво то не ће. А најмање држим да је могуће силом наметути 
социјалистички строј. Ово се може десити и ово се дешава са 
сваким друштвеним строј ем: јавља се неки број људи проникнутих 
извесним идејама, који свесно теже да своје идеје OCТBap~. Маса 

народа т. ј. веhина, увиђа само да ј е право :на страни тих људи,. и ма 
да не разуме њихове идеје, она им - веРУЈе, иде за њима и даЈе им 
сретства, да оборе пређашњи друштвени строј. Тако су проницале 
народ идеје хришhанства и мухамеданства у своме постанку, и то 
је давало првим њиховим проповедницима снагу, да CT~ope ново 
друштво на развалинама старог. Ј а и сад мислим, да СОЦИЈ~изам не 
може постати gРУUlшвена сисшема све дотле, док парТИЈа соци

јалиста не постане морално снажна, снажна поверењем народа, ~a 
ће му она донети боље живовање. Задобив друштвену снагу у СВОЈе 
руке, партија социјалистичка треба заиста да уради, те да инсти
нктивну веру народа замени са уверењем, т. ј. да науком и ~рушт
веном организацијом развије масу народа до правога ПОЈимања 
научних друштвених начела. 

Ј а не схватам и не могу никад да схватим оне социј али сте, који 
мисле да утврде социјализам - бајонетима! Они хоће да сви чла
нови друштва page, а овамо морају за одржање своје ~истеме да 
држе једну нерадну класу. То су као и они либерали, КОЈима треба 
guкшашура да утврде слобоgу. 

Ја не велим да тиранију не треба обарати силом, само велим, 
да ће се сваки такав преврат свршити - ничим, ако маса није 
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проникнута бар вером и надом, да ће јој нови поредак донети добра. 
Дакле по моме схватању сила се може употребити само на негацију, 
на обарање старог друштва, али организација новог друштва не 
може се остварити насиљем, против воље већине ...... . 

Сшража,2б9 Нови Сад, свеска·-8а октобар 1878, стр. 197. 
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ПИСМА 

СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ 
- НИКОЛИ МАРКОВИЋУ 

С У в и ш н о т е о р и с а њ е ш к о Д и. 
(Из писма Н .... M~ ... ћy) 

Нови Сад 6. септембра 1872. год . 
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.... Ти се једнако тyжиm, како ти не достаје науке. Какве ти 
науке не достаје? Наш је посао, као социјалиста, јасно одређен и 
ограничен. ми смо проповедници начела, критичари и то је све. 
Разуме се, мијош нисмо у стању, да до ситнице по стр ој им о формулу 
будућега друштва (па и то би се могло, али само на хартији), али 
ваља знати, да је основна погрешка свију социјалиста утописта, 
што су они мислили, да се може за друштво створити нека стална, 

непокртна форма, па да се у њу људи ућушкају. ДpymтвeHa је 
форма нешто живо, променљив о што се непрестано развија и 
усавршава са усавршавањем самога човека. ми хоћемо да уни
штимо свако тиранисање човека над човеком, хоћемо да уништимо 
одношаје власт и поданик, слуга и господар, надничар и капи
талиста. Хоћемо да учинимо, да рад и само рад буде извор за 
уживање, дакле да укинемо све дохотке од процента, од ренте, од 

капитала - једном речи да учинимо, да оруђе за производњу буде 
општа својина, да се оруђа потчине раду и да се рад организује 
према потреби друштва и свакога појединца. - То су опmта начала. 
Али ми по њима већ знамо, шта треба најпре да радимо: да осло
бодимо нашу најмногобројнију класу радничку - земљораднике од 
ћифтинске и бирократске експлоатације и да организујемо нашу 
сељачку општину као основну јединицу новога друштвеног строја. 
Ето, то је први корак нашег рада. Ј а мислим, да ми тај рад потпуно 
разумемо и да нам ту не фали толико знања, колико срешсшава, па 
да тај програм извршимо. И ја мислим, да је ова задaliа тако велика, 
тако од огромнога значаја, да за њу треба МНО20 знања II умења, да 
у њу треба уложити сав наш труд. Али ваља се чувати сувишног 
теорисања и доктринарства, јер од тога није ништа вајде живим 
људима, а наша је цељ, да овима најпре помогнемо. ми не ћемо 
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створити идеалну општину, докле год сељак буде груб, док он не 
појми, да је његова жена човек као и он, да његови млађи нису 
дужни да трпе његов притисак и т. д., једном речи, док се сами 
појмови и осећања његова не развију и не усаврше. Али ми 
добијамо земљиште за даљи развитак човека и друштва. Па баш и 
кад би се показало, да ми нисмо способни да будемо и даље 
покретачи тога развитка (што је невероватно), ми би бар 
рашчистили поље другима и могли би с мирном савешhу казати: 
ми смо учинили све, што смо могли и што смо требали да урадимо. 

Ја знам, да сваки човек, који се бавио науком, и којије, што но 
веле, загазио у теорију, жели да проникне што дубље у њене тајне, 
и да допре до њених крајњих закључака, али треба се добро чувати, 
иа шо не йосшане само ЙРllјаzUна забава МОЗ2а, веn иа се вазgа има 
йреи ОЧlша йраКШllчна цељ, ради који се теорија изучава. 

Ја ти не пишем ово, да те одвратим од даљег учења; учити 
треба, и то озбиљно и много,ја сам то увек говорио, али ти обраhам 
пажњу и на то, да је наша главна задаhа, да знање, баш ово знање, 
које ми имамо, што даље распростремо, а поглавито да се бринемо, 
како ћемо прониhи у саму масу народа. Дакле ..... мисли нека ти 
буду вазда обраhене на то, којим ћемо путем доhи у непосредан 
додир са сељачком масом. А онај, који трпи, долази без многих 
теорија до радикалног закључка, до кога књижевни људи долазе 
тек после дугих теорија ... 

Ciuража, Нови Сад, свеска за октобар 1878, стр. 191-192. 
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ПИСМА 

СВЕТОЗАРМАРКОВИЋ 
- НИКОЛИ ПАШИЋУ 

Ћ а ч к е Д р у ж и н е. 
(Из писма Н ... П ... hу) 

Нови Сад 2. октобра 1872. год. 
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.... Ћачке дружине, што их склапају Срби - социјалисте, који 
уче на страни, треба сматрати као дружине, које се тек обаве
штавају и раде на свом развиhу. Практичан рад за поједине чланове 
настаје тек онда, кад се врате у отаџбину, "на лице места." Онда и 
ваља да се партајски организују, а дотле може сваки припадати, или 
држати да припада, овом или оном одељку социјалиста, - то баш 
ништа не шкоди ... 

Да ђаци оснивају на Западу дружине за практичан рад - нема 
смисла: Њихова је главна цељ да се изобразе у социјалистичком . 
правцу и да купе око себе новаке, који буду долазили тамо. Услуга, 
коју они могу учинити практичној радњи, са свим је посредне 
вредности. Онај, који већ осећа у себи снагу да ступа у практику, 
тај нека се враћа кући. Овде, кад по зна околину, у којој има да ради, 
лако ћемо се споразумети ... 

СzТlража, Нови Сад, свеска за октобар 1878, стр. 201. 
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СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ - АНКИ И МИЛИЦИ 
НИНКОВИЋ 

л е к а р и у ч и т е љ. 

(Из писма А .... Н. и М ... Н.) 

Нови Сад 14. октобра 1872. год. 

Драге пријатељице .... 

Ако желите у опште да знате моје мишљење о раду учитеља 
и раду лекарском, онда је ово: Ви знате моје глеДИШте, са кога 
оцењујем вредност рада у друштву, то је - корист, коју извесан рад 
доноси целом друштву. Са тога гледишта на прилику, ја држим, да 
је у данашње време много корисније рутити оне узроке, који 
изазивају сва страдање и све болести масе народа, но рад, који лечи 
само поједине болести на поједином болеснику. Као што знате, ја 
сам с тога гледишта сматрао, да је главни позив свакога поштеног 
човека у данашње време да се спреми, како ће најбоље и нај
успешније радити, да се изврши онај главни задатак данашњих 
свесних и поштених људи. Са тога гледишта, ја сам апсолутно 
претпостављао педагогију медицини. Само, као што знате, ја сам 
под педагогијом нешто друго подразумевао, а не оно, што се данас 
назива педагогијом. Да речем у опште, ја сам под тим разумевао: 
васпитање људи за оно будуће друштво, што га ми социјалисте 
хоћемо да остваримо. А за то ваља поглавито изучавати или бар 
управо појмити и пронаћи социјалне законе, схватити онај поредак, 
што га ми Х9ћемо да остваримо и сазнати све оне путове и сва 

срества, којима може да се доспе до цељи. Школа и књига, жива реч 
и агитација - то су само сретства или облици, али садржину ваља 
имати у себи. Но да узмемо ствар мало општије, што ће вам боље 
објаснити моју мисао. 

Узмимо да је код нас на словенском Југу данас или сутра 
извршена револуција, која је порутила поредак, који данас по
стоји, - какав ће поредак понићи из ових развалина? Да узмемо 
само једну једитУ општину - колико има социјалиста, који би имали 

ПИСМА 227 

ЙракШuчко'i. знања, техничке вештине и издржљивости једнога Р. 

Овена, да припитоме ове сурове људе, које је тиранија направила 
грубим и себичним, колико би њих умело да образују велику коле 

кzТшвну производњу у земљорадњи, а таква је производња нео

пходна, јер би људи само тада били ослобођени од грубог телесног 
рада и имали одмора за образовање? Колико има таквих људи? 

Тешко да има и једнога, а претерано је ако рекнем gесеш т. ј. 

толико колико и ни једног. Или други ситнији пример. Ту скоро у 
преписци са Симоновићевом писаше ми она, да у данашњем 
друштву нема управо физичке могућности, да женска буде 

"еманципована", јер рече: ако хоће да ради какав посао, она не сме 
имати деце, јер у данашњем друштву нити има, нити може бити 

завода за гајење и васпитање деце. Таква женска морала би да се 
одриче своје најпри- родније функције. Или ако то не, она би 
морала да ексilлоашuше другу женску, т. ј. да сама рути оно 

најсветије начело, ради кога се бори, да јој ова, као најамница, 

разуме се, гаји децу. Нека сутра буде код нас ма каквог прелома, 
ми немамо апсолутно ниједног ни мушког ни женског, који би умео 

да организује и да вриш колекшивно 'i.ајење u васйишање gеце. -
Ваља g06po Йој.МUЙји йоiПре6у ЙракШиЧКО'i.а знања за све ове 
ствари. Са свим је друга ствар описати, па и насликати машину, а 

сасвим је друга найравиши је и вришти њо.А1. извесан Йосао. Ово 

никако не пој имај у дилетанти пропагандисте. Они вазда цртају у 
најопштијим цртама будуће друштво, али никад неће да проуче 
детаље - појединости - у том ДPY~TBY, да прибаве специјално 
знање и искуство бар у појединим најважнијим функцијама тога 

друштва. 

Ја мислим да сте појмиле, шта хоћу да кажем. Медицина је 
опширна не само као наука, но и као вештина. С тога социјалиста, 

који се посвећује медицини, мора не само теоријски да се бави са 
свим другом граном науке, но и у практици мора већи део свога 
времена да посвети штудирању болести, лечењу болесника. Он 
дакле не може бити у другом послу првак - организатор, не може 

бити друго што но дилетант, добровољац, или ако не ће у другом 
чему да буде дилетанат, он ће бити у својој медицини. Изузимају се 
поједине врло даровите личности, које су, разуме се, врло ретке. 

Напротив, педагогија је одељак социјалних наука. Да човек про
никне праву теорију и практику васпитања, мора разумевати чо

векове потребе у друштву и човеково живљење за друштво. У 
друштву, које социјалисте хоће да оснују, разуме се да се васпитање 
у многоме олакшава. На прилику: морално васпитање даје се са
мим живљењем у том друштву, јер је оно основано на моралу. Или 
н. пр. спај ање физичког и умног васпитања, које је готово немогуће 
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у данашњем друштву, при колективној производњи већ је ?рга
низовано. Али као што рекох, људи из данашњих одношаЈа, са 

данашњим појмовима не могу на једаред скочити у оно ново дру

штво коме теже социјалисте. Дакле ваља потрошити много рада , . .. 
на васпитање људи, на оБЈашњавање оних ПОЈмова, КОЈИ ваља да се 

усвоје, и на стварење оних одношаја, који су нам цељ ..... 

Сшража, Нови Сад, свеска за октобар 1878, стр. 189-191. 
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СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ - АНКИ И МИЛИЦИ 
НИНКОВИЋ 

к а к о в а љ а р а з в и ј а т и љ уд е. 
(Из писма А ... Н. и М .... Н.) 

Нови Сад, 21. Октобра 1872. 

Драге пријатељице .... 

Човек, који хоће савесно да утиче на развитак другога човека, 
може да поступа само на један начин: да развија његову снагу 
мишљења, да га научи да проматра чињенице сам својим умом и да 
сам уме правити логичне закључке. Сваки онај, који тако не ради, 
већ који човека хоће да кљ ука својим плановима и саветима, као 
умешеним колачима - тај може имати сваке друге намере, само не 
да помогне развићу онога, на кога утиче. Такав "учитељ" или је 
бесмислено дете, које хоће да задовољи своју амбицију, показујући 
своје "знање" и задобијајуhи нове "пријатеље" или је нитков, који 
хоће да постигне своје сиhушне цељи ..... 

СiUража, Нови Сад, свеска за септембар 1878, стр. 52. 
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СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ - АНКИ И МИЛИЦИ 
НИНКОВИЋ 

"Бу д и т е м у Д р и к а о з м и ј е, 
а н е в и н и к а о г о л у б о в и". 

(Из писма А. .. Н ... и М ... Н.) 

Нови Сад 1. новембра 1872. 

Драге пријатељице ..... 
Ви знате, да пред вама нисам био никад скритан. Ј а сам вам 

често спомињао о мом некадашњем бурном животу. Али спо
мињање још не може ништа да објасни. Ви женске, са вашим 
васпитањем и живљењем, не можете ни да појмите онај грозни 
живот, у коме живи данашње колено младих људи од својих нај
нежнијих година. Да споменем само то, да се чак и дражење полних 

органа и развијање фантазије почиње врло често још код деце са 
свим неразвијене. Замислите сад, да дете, са так.о прерано и непри

родно развијеним полним "потребам~" ~ раЗВ~Јено~ безобр~зном 
фантазијом ступа у такву среду, у КОЈОЈ ПОСТОЈИ наЈЦИНИЧНИЈИ ра

зврат, какав се само може наћи на :раници Истока и ~апада -
варварства и цивилизације. Ето тако Је одрастао ваш ~РИЈатељ. Ја 
сам вам причао, како је последице оставио на мени таЈ живот. Кад 
сам већ у 20. години отишао у Петроград да се учим, мене су гони~е 
вахалне слике и дању и ноћу, онако исто, као што су гониле моси~е 
Мишела из романа Чернишевског) "разне позе" Верочке, кад Је 
жуди о да "завлада" њом. Ј а вам све ово причам као МОЈИМ сестрама. 
Мора бити, да сам од природе био веома, богато обдаре~, кад се 
нисам строшио под теретом тих ужасних порока. Стало ме Је много 
труда, да се излечим од те болести, - и излечио сам c~. Јер испитав 
до дна све нијансе разврата,ја сам се научио да ПОШТУЈемневинос:г. 
Али има много, управо већина данашњих образованих људи, КОЈИ 
су се развијали истим путем, али су Д~:пли до с~свим противних 
закључака. Они су своје сасвим "лаке одношаЈе са женскињем 
подигли на ступањ теорије, они су своје болесно стање прогл~сили 
као природно стање човека, потребе свога неприродно раЗВИЈеног 
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-организма прогласили су као нормалне човекове потребе и на тако 
лажном основу подигли читаву теорију за одношаје полова у дру
штву. 

Сећате ли се, шта је наш велики учитељ Чернишевски (ја 
мислим да је он и ваш учитељ, као и мој) изрекао за одношај полова: 
природно стање друштва, то је иguла. То је оно стање, у коме по
стоје басновите приче, кад су мушкиње и женскиње расли за

једнички, чисти и невини, као што их може само да створи људска 

појезија, кад је на земљи цветала најнежнија љубав, а није било ни 

трунке прљавштине, зависти, ревности, а још мање разврата. Ето 
то је идеал свију племенитих и свесних људи, који се боре за 

напредак човечанства. Тај ид~ал природног људског стања треба 
да нам створи цивилизација - образовање. Заиста, социјалисте 
нису калуђери, нити хоће да оснују калуђерски орден. Али за 
остварење новог друштва HeoйxogaH је .морални йреображај, а пог
лавито потребна је невиност и чисl7iоl7iа у Йолнu.М оgношајим,а. Ви 

знате, да ја ту не мислим ону "званичну" невиност, која потребује 

црквене и друге церемоније, да покрије стварни развраl7i, нити 
пак, невиност, која се састоји у том, што одрасла девојка не зна 
нашто су полни органи, што је управа незнање а не невиност. Не 

то, ја такву невиност не мислим (знање и невиност не стоје у 
опреци, човек може да буде и врло мудар и врло невин); - ја мислим 
само да између мушкиња и женскиња треба да постоје онаки исти 

чисти, нежни, бр атински и сестрински одношаји, па били они у 
полним одношајима или не били. Само при тако чистим одно

шајима могућно је заједничко живљење и заједничко васпитање 
разних полова од детињства, а да се њихови полни органи не драже 

пре природне зрелости: само при тим условима могућа је општа 
симпатија и дружба међу свима члановима социјалистичког дру
штва; само при таким условима могуће је физичко здравље оба 
пола и издржљивост и пажљивост у раду и развитак здраве расе. 

Једном речи, за економски и у опште за социјални напредак дру
штва, као и за благостање појединца неопходан је услов: невиност 

и Чllсl7iоhа у ЙОЛНll.М оgношаји.ма. А ово је могуће само у том 
случају, ако се полни одношаји оснивају на љубави. "Не дајте ни 
један пољубац, без љубави", вели Чернишевски. Ја не мислим ту 
оно болешљиво, сантиментално осећање, што га често сликају и 
називају љубављу песници и романтичари. Не,ја ту разумем приро
дан одношај основан на полној симпатији, на сротству карактера и 
на поштовању оних својстава, што састављају Lювекову Лllчносl7i. 

Тиме се човекова љубав одлику ј е од животињског спаривања. Али 

људи, којима су "лаки" одношаји прешли у крв сматрају управо 
животињско спаривање као природан одношај за човека. Они сма-
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трају женску као врећу ....... Замислите само друштво, у коме би 
такви одношаји били примљени, као нормални! Ту би жена била 
понижена као скот, спаривање би било међу људима онако иста, 

као и међу животињама - управо онако, као што постоји у дана
шњим бурдељима, које одобрава, узакоњава и издражава данашње 

друштво, јер је и само у многоме налик на њих. А шта би још било 
од здравља расе, од гајења и васпитања деце, од узајмне љубави и 

поштовања у друштву, без чега је заједнички рад и заједничко 
живљење немогуће! Прави бурдељ! - Бурgељ и иguла; - то су два 

крајња полуса и та два крајња идеала стављају разни мислиоци као 

цељ човечанског преображаја. Јер заиста, ову последњу теорију 

мешовитих полних одношаја сматрају као праву не само фићфи
рим, већ и неки озбиљни, поштени људи, као што је био ђенијални 

Шарл Фурије, оснивач тако зване "фаланстерске школе", за кога 
се шта више прича, да није био никад у саобраћају са женскињама. 

Али он је био у заблуди, јер је изучавао француски покварени 

живот, па је по оном болесном друштвеном стању одредио "при
родну" потребу човекову. Али већ најбољи и најближи његови 

ученици, као што је извесна госпођа Та ши ие Таман, ПРQтестовали 
су против те бурдељске теорије полних одношаја и одбацили је. 

Заиста, довољно је само да човек једном замисли друштво са 
таквим оствареним одношајима, па да одмах увиди, како је то 
апсурдно. 

Али већина људи, који практикују у полним одношајима "лаке 
теорије", у ствари се никад нису ни удубљивали, да сазнаду праве 
друштвене одношаје, ма да се понекад називљу и "реформато
рима". Код њих полни нагон управља мозгом и даје отсудан правац 
теоријама. Једном речи, то су исти Дон-Жуани или Мевеласи или 
још боље обичне ћифтице, само што по некад промену име. Док 
код других људи невиност и чистоћа женскиња дејствује као лек, 
код њих она само распаљује похотљивост. 

Ј а сам се више пута препирао с неким либералима о тим чисто 

пријатељским одношајима између мушкиња и женскиња, и они су 
најотсудније доказивали, да је то немогуће, или ако је могуће онда 
такви одношаји порађају само онанисање. Они нас социјалисте не 
могу да разумеју, они кад виде присне дружбе и свакидашње са

станке и слободно опхођење, које код нас постоји намеђу наших 
мушкиња и женскиња, одмах замишљају разврат, полна мешања, 
и т. д. Али и научно проматрање и свакидашње искуство сведочи, 

да они говоре као развраћени - болесни људи. - Ево н. пр. наш С. 

живио је некад, ако је могуће, још горе од мене. Истог дана кад сте 
ви отишле, поведосмо разговор о вама и С. ми 'рече оно, што сам и 
сам осећао: дружба с вама дејствовала је на њега као лек: "никад, Ј 
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вели, у њиховом друштву нисам помислио да су оне што друго, а не 

наши другови; иа су све женске шакве, ми никаи не би били раз

враШни." Код свију људи, код којих је у овоме прљавом животу 
остала бар клица чистог осећања, дружба, са женскима чистим и 
невиним дејствује као наравствени лек. То ми даје вере да је нарав
ствени преображај људства заиста могућан, да оно светло и чисто 
друштво, коме ми социјалисте тежимо, није сан, није утопија. То 
показује у исто време, какву велику улогу у великом наравственом 

преображају човечанства имате ви женскиње, ви, које сте чисте и 
свете, ви, које нисте упрљане блатом овога друштва .... 

Сшража, Нови Сад, свеска за октобар 1878, стр. 198-201. 
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СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ - АНКИ И МИЛИЦИ 
НИНКОВИЋ 

Ко је социјалиста и како постаје? 
(Из писма А. ... Н .... и М .... Н .... ). 

Нови Сад 20. новембра 1872. год. 

Драге пријатељице ... 

... Пре свега оно питање: за што смо социјалисте? Да приметим 
не само питање "за lUШО?" У обиt.mом разговору то је питање са 
свим обично и оно има свога извесног смисла, али у научном 
испитивању многи научњаци тврде, да је оно са свим ненаvчно па 
често и бесмислено. На прилику: За што два атома водоника ије~ан 
атом кисеоника образују молекил, који ми познајемо под именом 
воде, са њеним извесним својством, а не неки други метал? За што 
вода ври, кад се загреје на 1О00 

••• ? Очевидно, ми видимо појаве, да 
водоник-гас и кисеоник-гас, обадва са извесним својством, при 
извесним условима образују воду. Ми видимо дакле свезу или OgHO

шај између извесних појава, и почем је та свеза стална, т. ј. она се 
понав~а cBaKOJ.t приликом, кад се стекну ltCZllll услови, ми то про

глаШУЈемо као природни закон. То исто чинимо, кад проглашујемо 
као природни закон, да вода ври при извесној количини топлоте 
или молекиларног кретања, што термометром меримо. Али за 

zaшо то бива? - ми на то неЈ.ЩМО сuособносшu да одговоримо. Само 
метафизичари питају "за UlШО" и траже одговор на то питање. 
Људи од науке траже само законе, по којима појаве стоје једна с 
другом у свези. И ако научњаци употребљују питање "за lUШО?", то 
је увек у другом, тако да речем, "вулгарном" смислу, где оно има 
сва- кидањи значај, а са свим не оно, што траже људи са прецизним 
појмовима и прецизним изразима. Тако је исто и са питањем: .,За 
што смо ми социјалисте?". Очевидно, кад људи са извесним при
родним способностима и својствима дођу у извесне услове, они 
добијају извесне појмове, навике и тежње, што карактеришу чо
века социјалисту. То је тако исто неодољива последица, као год 
што вода ври при извесној температури и извесном притиску ва-
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здуха. Само је питање, дакле, са свим неумесно, и одговор на њега 
мора бити са свим јалов. Друго је са свим питање: ко је социјалиста 
и како постаје социјалиста? Друго је са свим питање: ко је со
цијалиста и како постаје социјалиста? Ово питање може да има 
практична значаја, јер, очевидно, није довољно да ко рекне да је 
социјалиста, па да му се 'На голу реч одмах верује. 

Не знам како вам се допада моја примедба на саму поставку 
питања, али ја ћу да говорим само о питањима: ко и како? јер су по 
моме уверењу то права питања, са којима треба да је сваки соци
јалиста на чисто. 

Дакле да пређем на ствар. 

"Социјалиста је човек, који осећа потребу или задовољство, 
да живи у социјалистичком друштву". То још није ни одредба 
социјалисте, јер јој не достаје прецизност. Питање је баш то: који 

човек и Kag осећа потребу да живи у социјалистичком друштву? и 
после: какво је то социјалистичко друштво? Ово је друго питање 
врло опширно и у писму ја не могу тако опширно да га изложим, 
за то ћу се задовољити само са кратким карактерним цртама. 

Социјалистичко је друштво оно, у коме сваки члан има моћи, да 
развије до природних граница све своје природне способности; то 

је друштво, где сваки појединац води бригу и ради, да сви чланови 
друштва постигну ту своју природну цељ. То је друштво, у коме 

појединац не сматра свој лични рад као своје особено сретство, да 
завлаgа материјалним предметима, да оснује приватну својину, већ 

свој рад сматра као део друштвеног рада, а производ свога рада као 

део производа друштвеног рада, који служи као оUш.tТtu фонд, из 

ког се сви користе, према оној цељи, што је социјалистичко дру

штво хоће да постигне. Ј а овде не ћу да се упуштам у детаљне 

принципе, на прилику: да ли појединац треба да добије од друштва 
према својој заради, или треба да добија према својим потребама, 

под условом да ради према својим способностима Оа сматрам ово 
последње начело као потпуније и савршеније) , такође није по
требно да се упуштам у форму организације друштва - и ово је 

доста да одредимо, "ко је социјалиста?" Очевидно, то је човек, који 

је кадар да сматра свој рад као део друштвеног рада, који се дакле 
одрекао "присвајања", разуме се, не одрекао формално, већ одиста, 

који не осећа потребу да што "присвоји" - што карактерише "бур
жова", па био он радник, па чак и пролетер. Даље, то је човек, који 

је Kagap ga pagu (дакле има и воље и способности) да се та цељ 
оствари. Овде би се могло додати ј ош то обј ашњење, да под лиt.mим 

"присвајањем" ваља разумети не само "материјална блага", већ и 
почасти, славу, положај итд. у опште све оно, чиме појединац може 
даунuшшu социјалну јеgнакосш, којој теже социјалисте,јер основ-
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ни принцип социјализма у погледу на човечије способности, то је: 

људи имају неједнаке способности, али само за то, да различито
по коликоћи и каквоћи - раде и производе за друштво, али не за 
то, да по мери своје моћи грабе, присвајају и уживају. Тако ради 
животиња - она граби колико која може. Човек то ради дотле, док 

се није уздигао из животињског стања. Ово савршенство уздиже 
човека над животињом у економском животу. Еле, ја држим да је 

она горња карактеристика са свим умесна и довољна да се одреди: 

какав је социјалиста, и да се према томе оцени: је ли неки човек 
социјалиста или не. Сад прелазим на друго питање: "како йосшаје 
СOl~ијалисiIlа?" 

Први је и најглавнији узрок природни развитак дрymтвености 
код људи. Ја о томе не ћу овде говорити, (а ако желите да што 
основно о томе научите, препоручујем вам да читате Дарвина: ,,0 

постанку човека", нарочито ону главу, где говори о "социјали

тету"). Развитком човечанства, развија се у опште љубав и сим

патија међу људима. Ми налазимо сваки час у друштву у свим 
слојевима људе, који желе добра целом свету, који воле све људе, 

који никад нису осетили мучно чувство злобе, пакости и других 

болесних осећања. Таки су људи готов материјал за социјалисте. 

Они су као сува слама. Код њих треба само принети пламен науке, 

па да одмах букне идеја социјализма. Оваких људи има свуда, у 
свима сталежима, нарочито међу оним многобројним мирним љу
дима, који живе радом својих руку. По моме схватању, ти су људи 
главна снага за остварење будућег друштва, само је ваља извести 

из онога непокретног, потенционалног стања у кретање. Али по
грешно је мислити, да у опште телесни рад и сиромаштина про

изводи социјалисте. Са свим напротив: огромна већина радника у 
селу и вароши тако је себична, као што само може бити животиња, 

што се зове човек. Сељаку је већином идеал, да стече велику 

баштину и да постане газда, а раднику по варошима већиној је цељ, 
да постане капиталиста или бар мали буржоа. Још је апсурдније 
сматрати изметке друштва, као што су разбојници, лопови и у 

опште вагабунди, као неки материјал за социјалисте, као што чини 

Бакунин у својој револуционарној ревности. То су t.mреви на дру

штвеном телу, од којих никад не може бити здраво месо. Из њих 

могу бити господа, аристократе, пандури, па чак и лакеји, али само 

не радници. А за социјалистичко друштво иште се не само да човек 
живи својим радом, већ да удешава свој рад у заједници, како ће он 

свима члановима донети највећу хасну. Очевидно, који није спо
собан за оно прво,јошје мање способан за ово друго. Нема сумње, 
да само друштво чини, да таки љ уди постану изметци, а можда неки 

од њих нису баш тако ни покварени - то може бити, али то мало 
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помаже ствари. У опште, то је у друштву класа људи највећма 
дегенирисана, заједно са класом. бесне, Ha~yвeHe и нерадне го
споштине. То су две класе, у КОЈима се наЈмање може наћи M~
теријала за социјалисте. Као што рекох.' радљивост и симпаТИЈа. 
спрам других људи, то су два основна CBOJCT~a код c~aKoгa човека, 
који може бити социјалиста, а та се два СВОЈства наЈчешће находе 
код gоБРlL"( pagHuKa. Да они по~ану сод.ијалисте, треба још да дo~e 
умни развитак, нарочито, да ЙОЈме СОЦИЈалистичко друштво у СВОЈУ 
корист У томе друштву, што је могу постићи здружени са другим 
људима. Ово је главни фонад, из кога се могу образовати с~ци
јалисте. Код њих се, као и уопште код oгpoмн~ већине људи, наЈпре 
развија осећање (Gefiihl), па онда ум. Они наЈпре навикну д~ paд~ 
добро,јер им то годи, па тек после постај~ способни да оцеЊУЈУ СВОЈ 
рад. Али има људи, код којих се ум раз.вИ]а пре осећања. Они изуче 
социјалне теорије и увере се о ЊИНОЈ истино,=-ти _С o~aKO као што 
изуче математичке формуле) йре, но шiIlо ос:ше UОlllребу ga жuве 
йо њu.мa u gалеко йре, но шiIlо u.м живљење ир:Ье у .навику. То су 
поглавито људи, који се баве умним радом, КОЈИ наЈпре .из књига 
постају социјалисте, једном речи, то су људи, K~O што Је Beћ~a 
српских социј алиста. Овај начин образовањ.а СОЦИЈалиста има СВОЈе 
особине, које ваља добро уочити. ТеОрИЈске форму~е O~HOCHO 
сваки лако признаје, или бар схвата као истине, само КОЈИ НИЈе гл~. 
Па често бива, да таки људи проглашују извесна начела као СВОЈа, 
и заиста верују да су њихова, проповедају их. дpyгo~~, али кад их 
видите на самоме делу, у животу, У свакидаЊОЈ, а нарочито У отсуд
ној борби, онда се тек види, како су ти људи још врло далеко од 
појма правога социјалисте. у организму човековом, да извесни 
мишићи или извесна група мишића добију извесну гипко.ст, лакоћу 
сигурност или снагу у извесним покретима - НУЖНО Је извесно 
упражњавање, које ваља да пређе у навику. То c~ опажа при спо
љашњем проматрању. Физиолог отуда заКЉУЧУЈе, да с.е ту у мо
лекиларном строју миmића морала извршити матеРИЈална. про
мена, услед чега се у мишићима образовала нека потеНЦИЈална 
снага, која даје могућности мишићу, да врши извесне покрете, што 
их пре није могао извршити, или бар не тако. Аналогично OBO~ 
процесу мора се извршити нека ~атеријална промена У нерВНОЈ 
системи човековој, па тек да доБИЈе неке карактерне или тако да 
речем духовне способности: на прилику, да постане несебичан, 
незлобан, несујетан, да постане љубазан спра~ дpyг~x људи, ga 
осећа йошребу, ga сшвори извесан сШрој ~РУШUlва иш. g. Једном 
речи, треба да се у нервној системи обраЗУЈе OHa~a статичка CHaг~, 
које је кадра да производи извесне покрете, КОЈИМ~ се разликУЈУ 
осећање и способност за рад и живљење човека СОЦИЈалисте. За ово 
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треба понајвише упражњавања и навике, т. ј. повише труда и де

лања, (о образовању осећања, било непосредно од спољних ути
сака, било рефлективним путем, посредништвом мозга, има врло 

дивно разјашњење у делу Енглеза Модели (Maudsley) - "физио
логија и патологија душе". Вама и ин~че пропоручујем ово дело, 
ка.о педагозима особито). Отуда бива, да код нас остају врло дуго 
СУЈета, и пакост, и мржња и сва рђава својства, која уништавају 

овако друштво, пошто смо убеђени у истинитост социјалистичких 

начела, па чак и по што смо у стању да дамо извесан друштвени 

облик нашим начелима. Штетан утицај по социјалистичку ствар од 
оваких недопечених социјалиста, да их тако назовем, опажа се 
најјасније у отсудним покретима, као што је на прилику била пари
ска комуна. Књижевници и журналисте, адвокати без клијената, 
лекари без практике, вештаци, који нису много користи видели од 

своје вештине, - једном речи - образовани пролетаријат постаје 
вођа покрета, као и вазда на другом месту, јер је он умнији, па уме 

боље да појми револуционарни покрет у свој целини и да управља 

њиме, но врсни али необразовани радници. Ту сад налазе код ове 

класе људи сићушне страсти: частољубље, завист, жеља за пара

дидирањем, а често у. отсудним часовима и страшљивост. Ствар 

СО~ИЈализма про~ада, Јер не,ма социјал.исШа. За социјалисту дакле 
НИЈе довољно, да Је човек вољан да ради и да својим радом користи 

друштву, није довољно ни само да разуме, како ваља радити, већ је 
нужно ово обоје, а осим тога нужно је да осећа неодољиву потребу, 

да оствари тако друштво, где би сви људи могли тако живети, а та 
се потреба образује шек gY20M навиком. у живошу и pagy. Да многе 
социјалисте из књиге још далеко не осећају таку потребу т. ј. да 
нису праве социјалисте, доказ је то, што се још једнако свађају и 
џавељају због којекаквих трица, због личне амбиције, пакости, 
сујете, и т. д. Кад примете на коме од другова неку ману, они у место 

да приону, да ј е са љ убављ у од свега срца исправљају, они ту налазе 
само нов повод за узајамно пљување и грдњу, те да тиме покажу 
своје превасхотство. Како је то далеко од "потребе" да живе у 
социјалистичком друштву? Може се рећи по овоме, што сам до сад 

казао, да у томе нису криви само они, већ све околности, у којима 
су васпитани, и да треба времена, да извесна начела, што но веле, 

йређу у крв, али свакој ако, човек ваља да тежи томе, ваља да буде 
поштен сам пред собом, ако одиста жели, да се сам образује као 
социјалиста и да образује друге у томе правцу ..... 

Сшража, Нови Сад, свеска за октобар 1878, стр. 176-181. 
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.... Питао си ме за нешто из мог чланка, где се вели, да ми Срби 
можемо избећи социјалну револуцију. Ја сам доиста казао тако 
нешто, што се може разумети врло криво. Пре свега, шта је со
цијална револуција? Ја држим да је њена главна карактерна црта 
ово: кад се економски одношаји, - одношаји својине начелно изме
не. На прилику пре 1804. године у Србији је била турска феу
дално-војничка система. Устанком је уништена са свим својина 
једнога владајућег сталежа, уништен је и цео тај сталеж, а из тога 
преврата поникла је приватна својина. Ја сматрам да је то у Србији 
била социјална револуција. Шта сад треба да дође у Србији, па да 
буде социјална револуција? Очевидно, да се укине приватна' сво
јина, па да на место ње постане заједничка - општинска или др
жавна - сврјина. Може ли се то постићи револуцијом и против кога 
би била та револуција? Маса народа је сељак - сопственик. Ваљда 
се не миели да се сељак сам против себе револуционише и да сам 
себе "експроприра"? Тоје већ логичан апсурд, а у практици то је 
проста будалаштина. Али на сеоској земљи има дуга, варошани, 
имају капитала. Револуцијом би се могао тај дуг да уништи, али то 
још није социјална револуција, то је просто йривашна својина 
йренешена u.з jegHo2 џейа у gpY2U, у начелу је оно исто, као кад су 
Пруси отели од Француза 5 милијарада. Рецимо да при том прелому 
сва наша "буржоазија" погуби своје капитале, па то је опет ништа. 
Остане ли само приватна својина, производња за продају, слободна 
утакмица итд. онда ти за десетак година нове буржоазије. 

На Западу је нешто са свим друго. Капиталистичка производ
ња образовала је велико фабрично газДИНство, где је рад већ удру
жен и организован, оно већ даје материјалну основу за социјалну 
револуцију. Ове материјалне основе нема код нас ни у Банату, ни 
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у Бачкој и Срему, где су српска производња и капитал најра
звијенији, а у Србији, Граници, Далмацији, Босни и Херцеговини 
ни толико. Ову грдну материјалну разлику између нашега дру
штвеног стања и онога на Западу превиђају увек неки "страсни 
револуционари" са .Запада. Чудо ми је да и ти превиђаш? За соци
Јални преврат остаЈУ код нас два пута: или ће се код нас развити 
велико капиталистичко газдинство, и подела на капиталисте и 

раднике у производњи (а не у трговини само) и тада ће се социјални 
преврат извршити на овој историјом спремљеној основи, или ће 
сами мали сопственици својевољно одбацити приватну својину, па 
организовати велику производњу на начелу заједничке својине. Ја 
држим да је код нас могућ и овај последњи пута. Разуме се, да се и 
~H не_може извршити; без прелом.а, али тај прелом носи карактер 
иолиlllичке реВОЛУЦИЈе, а не СОЦИЈалне, изузев Бачку и Банат, где 
има капиталиста-поседника, и Босну и Херцеговину, где постоји 
феудална система. Са овога нашег специјалног положаја излазе 
карактерне црте и особине наше радње, које људи, који не знају 
наше стање ни колико Шпанију, налазе као "лудорије и дети
њарије". С тога они не могу 'Ни да појме, што ми тако много 
полажемо на образоваље пропаганди ста, на организацију произво
ђачких и других дружина, на образовање или бар обавештавање 
саме масе народа, а овамо водимо политичку борбу на смрт и живот 
са нашом бирокрацијом .... 

..... Кад би се у СрБJ:iји уништила само бирократска система, те 
нестало чиновника, КОЈИ веhином троше све фабриковане трице, 
што се код нас довлаче одозго, и кад би банкноте постале ђубре, 
наше "капиталисте" биле би просјаци, а народ отуда не би добио 
ни мрве каuшuала, којије потребан запроизводњу, - ни зграде, ни 
машине, ни алате, ни техничко знање, ни радничку вештину. Тек 
кад би велики број пропагандиста били људи образовани, стручни 
зналци, људи предузимљиви, умешни, а при том поштени и чврсти, 

па као такви ушли у средину народа, они би могли оздо орга
низовати производњу и цело српско друштво на социјалистичком 
темељу. С тога ми налазимо за НУЖНО, да се ради у ова обадва 
правца - образовање пропагандиста и борба с бирокрацијом. Стра
сна мржња на "буржоазију" ту баш ништа не помаже. Наш је 
задатак не да уништимо капиталистичко газДИНство, које у ствари 
и ~e постоји, већ да малу партијархалну својину преобратимо у 
заЈедничку и да тако Uрескочи.мо целу јевну исшоријску ейоху еко
но.мско2 развuhа - ейоху кайuшалисшиЧО2 2азguнсШва. 

То је било моје мишљење, кад сам оно писао, а од ове основне 
тачке ми смо увек полазили, кад смо удешавали нашу социјали-
стичку радњу у Србији, - јер смо у Србији поглавито и радили ...... . 

Сшража, Нови Сад, свеска за октобар 1878, стр. 195-196. 

-: 

ПИСМА 

СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ 
- АНКИ НИНКОВИЋ 

С о Ц и ј а л и с т е и н а у к а. 
(Из писама А .... Н .... ) 

Карловци 1873. 
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Један интересантан случај побуди ме да ти пишем. Јуче код М. 
прочитах твоје писмо, у коме нађох интересантне мисли. Инте
ресантно за то, што сам се о њима препирао са више Срба у ц .... 

.... Ти се не слажеш са М. с тога, што она вели, да је њој главно 
да нешто зна, а не "диплома", па велиш, да теби наука није главно, 
већ желиш само, да што пре добијеш "диплому", те да можеш 
заузети положај равu йройа2анве својих начела у којима је срећа 
човечанства и све ... Даље велиш за науку, даје она, истина,сретство 
за физични опстанак и умни развитак човека, али да је данашње 
друштво уређено тако, да оно ствара патњу, поквареност и т. д. 

Ergo! најпре преображај друштва, па онда наука ... Узмимо М. као 
један конкретан случај, па да погледамо резултат примене твоје 
теорије. 

Дакле М. рецимо долази у Ц. и после 10 месеци враћа се амо 
са ДИПЛОМОМ у џепу. Шта ће ЩIa знати? - готово ништа; каква ће 
начела исповедати! - Никаква. За 10 месеци могу се само научити 
неки афоризми социјалистички из брошурица, новина или разго
вора, докле неколико фраза, а чињенице, на којима се оснивају та 
начела, биhе јој савршено неUознаШо. Шта ће она моhи да про
пагандише са шакuм знањем начела? - Ништа. Она ће моhи само 
да брбља, да профанише та начела и излаже их потсмеху публике; 
за рав какав у смислу социјалистичком она не ће умети ни ва се 
UрихваШu. А шта ће знати у школи! - Опет ништа, јер је она радила 
само за диплому. Дакле - тотални шарлаШан. По моме схватању 
корисније је за друштво, да она учи малу децу да читају и пишу, па 
ма никаква начела не пропагандисала, но да проповеда соција
листичка начела, што их може прибавити спремајyhи се 10 месеци 
за диплому. Кад социјалисте одбацују "науку равu науке", кад на-

о 
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падају на доктринаре, који се вечито мазе и љигаве са својим 
"теоријама", кад одбацују "учитеље", који хоће науко.м да "про
свете" глаgан народ, - то све има свога смисла и значаЈа. Али кад 
се човеку, који готово нишша не зна, доказује, да њему не треба 
знање, већ gиUло.ма - онда је то апсурдно до крајности. Тако ја 
мислим о томе. 

Даље имам да приметим на само твоје разумевање, у ком 
одношају стоји наука према gрушШвено.м Йреображају. На сваки 
начин, да би наука могла утицати са свима својим благодетима на 
људе, ваља најпре да се друштво преобрази. Али како да се пре
образи друштво? Ово овако рђаво друштвено устројство, на сваки 
начин, постало је ЙpиpOиHu.м развитком човечанства. Ма какве да 
су његове мане и ма колико да се људи пате у њему, опет, сигурно, 

има неке унушраиlње снаге, која тај породични, економски и др
жавни склоп држи, у пркос свима невољама људским, што отуд 

долазе. Напослетку, и сама она "политичка сила", која изгледа као 
нешто сасвим спољашње, мора имати неке материјалне снаге, ко
јом се држи, која лежи у материјалним интересима разних сталежа, 
навикамаипојмовимаљудиит.д.Какодакледасеуништитостање 
и да се створи друго? Како да се преобрази друштво? На сваки 
начин човек нема других сретстава, него да употреби извесне йри
роине силе, које леже у истоме друштву, и да утицајем једних 
природних сила на друге йроизвоgе извесан резултат. Али To~a 
ради ваља знаши друштво, његов унутрашњи скл.оп и оне силе, КОЈе 
у њему дејствују; - тако исто ваља знати, какво Је друштво човеку 
потребно и како се оно може створити. ~азуме се, друштво се не· 
може сашити као чизма за ногу, али СОЦИЈалиста мора знати, како 

се најбоље .могуће gрушшво .може створити из йознашог .маШе
ријала н. пр. из инглиског, француског или српског народа. А за све 
ово ја држим да треба знања и то дубока и опширна знања. Дакле 
треба науке - те још колике науке! Ова наука може се добити од 
чести теоријским проучавањем социјалних наука, а од чести про
матрањем и проучавањем чињеница у самоме народу. Али тек да 
би се могле ойазиши и Йој.миШи извесне чиљенице у народном 
животу, претходно је нужна добра теоријска спрема. Народне па:
ње, тиранија и друге околности у народу могу изазв.ати експлозИЈУ 
у друштву, али та експлозија производа преображаЈ ~ народу ~aMO 
у толико, у колико на површини народа има људи, КОЈИ разу.меЈУ иа 

сшворе нов склой, иначе враћа се све опет к староме. Отуда. бива 
да друштвене револуције остављају само почесне преображаЈе. То 
је закон друштвеног преображаја и противно томе з~ону не могу 
ни социјалисте ништа радити. Отуда излази, да СОЦИЈалистама и~и 
у опште људима, који хоће да узму иницијашиву (а без :ога Је 
HeMoгylie преобразити друштво), у друштвеном прео~ражаЈУ, тре
ба врло .много науке. Разуме се, не треба ~ спеЦИЈално зн~ње 
физике, хемије, механике - осим за спеЦИЈалне цељи, где Је и 
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специјалност ових наука нужна, - али науке социјалне, што више, 
то боље. Да боме, не само да уче људе тим наукама, већ иа йо њu.мa 
ираие ... 

... Јест, треба читати, али треба и знаТ~,да "прочитати" јощ не 
значи проучити. Социјални закони много су тежи но други при= 
родни закони, јер се оснивају на много сложенијим елементима; за 
њихову штудију, дакле, треба много више времена, а никако се они 
не могу учити као нешто узгредно. Отуда долази, да..многи, који _ 
говоре о својим "начелима", кад дођу на место за рад - не знају иlша 
иа раие; јер у ствари немају никаква начела, јер је начело - знање, 
а без тога је шупља фраза ... 

Сшража, Нови Сад, свеска за октобар 1878. стр. 183-185. 



о 

244 СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ: ЦЕЛОКYIШA ДЕЛА, XIV 

СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ - АНКИ И МИЛИЦИ 
НИНКОВИЋ-

Карловци 1873. год . 

... Ма какве мане они људи имали, ваља опет да имате на уму, 
да они спадају међу боље људе данашњег друштва, од којих још 
веtшно.м могу бити са свим добри људи. Огромна је веhина још 
далеко гора, као што сам једном већ рекао. Шта ћете ви радити са 
овом масом, кад међу бољим људима не можете да нађете места? 
Ви треба већ то да знате, да у свету и у вашем ируи/,тву за рад нећете 
имати само људе од карактера једнога П. Ћ. или кога њему равног, 
већ све више мање људе са разним погреmкама у карактеру и по 
којом ружном цртицом У животу, па шта ћете онда? Чим вам се 
деси кака мала непријатност, и то с тога, што нисте навикле да 
живите својом главом, што нисте навикле да познајете људе, с 
којима имате посла, и да знате како II шта с киме можете радити 
и т. д. - ви ћете се одмах повyhи у узани "домаhи круг" и сагнути 
главу под крило каквог "нежног" пријатеља. То је пријатније - је 
ли? - Али тако сте се у напред осудиле да ништа се не радите као 
самосталнu љуии ... 

... Ви ваља да познајете баш и лоле и ниткове, како би умеле 
оцењивати и тај тип људи, а разуме се и све обичне људе, са 
обичним добрим и рђавим својствима, да чујете разна мишљења о 
свачему, да mтудирате разне карактере и дела у којима се они 
огледају - једном речи, да изађете из затворенога ио.маnег. круг.а у 
свет. 

стража, Нови Сад, свеска за октобар 1878, стр. 194. 

V/з 

ДОКУМЕНТИ 
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НИКОЛА ПАШИЋ - ЋУРИ ЉОЧИЋУ 

У Цириху 9. Маја 1870. 

Љочuhу 

На твоје nисамце од 7/5 одговарам ти. 
Ти си се као што кажеш разговарао са Јешом27О Светозаревим 

братом и питао си га пошто си чуо (?) да је Светозар у рђавом стању 
дал је нужно да се новци скупе. А он ти је одговорио да није нужно. 
Наравно Ј еши би било неповољно кад се поред њега за његовог 
брата новци купе, али као што се са шиљањем затеже или одлаже, 
то ће се морати и поред његове воље радити. Светозар је досад 20 
дуката примио од како је помоћ изгубио. И од [тих] новаца морао 
је преко 100 франака школарину платити. Да ли се с тим новцима 
може неколико месеци живити то и сам Јеша зна да неможе. И да 
нема овде поверења то би зло прошло. Но на вересију неможе до 
века бити. Гледаhеш да му до конца јунија колико се може прилога 
й.рuваШНLl.м путем скупиm. ми знамо да ћете тим путем млого мање 
скупити, али нисмо ради (особито сам Светозар) засад да се фино 
помоћ јавно скупи. [ми смо разумели?] да имаш жељу да се прилог 
и демонстративним путем и преко новина купи, али нека се засад 

овако изврши. Светозар се није ником тужно да нема пара и нама 
је особито чудно да си ти могао чути да је у рђавом стању. Но шта 
му драго. Ми нисмо држали још да је потребно да се купи, али кад 
где који интересерију [се] његовим стањем, то нека сврши као што 
је речено. О томе доста. 

Ти hеш знати (а-можда и нећеш) да се је одрекао уредниmтва 
"Младе Србадије". Узрока су били више и неке ти могу јавити. Он 
је послао неке чланке "Застави" да се печатају а такође послао је 
и обзнану да су му одузели помоћ. Застава није ништа о томе јавила 
а зна се да је Застава "меродавна" и за омладински рад. И из тога 
се може видити да он неби могао чланке по свом начелу у Србадији 
писати и да неби био уредник него коректурач. То је особито 
подпомогло писмо којим [је] позват и у коме је казано да ће се о 
односу његовом с одбором доцније кад дође разрешити. Застава је 
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његове чланке употребљавала тада кад је по њеној политици било 
згодно. Т. ј. она је, кад је у преговорима својим с' тамоIIIЊИМ 
београд. либералцима наседала, хтела им је показати да има људи 
који и против либералаца београдских вичу и штампала речене 
чланке. И још други је било што hеш доцније знати. 

Сад ћу ти јавити како је прошао Владимир кад [је] кроз Цирих 
у Женеву идyhи пролазио. Што смо се с' њим састали то је било 
више случајно но намерно. Видаковиh и Сечански (Не знам дал ти 
је познат.) шетајyhи се Кејом виде Владимира и приђе онако радо
сни к' њему да га поздраве. Запитају га кад је дошао на које им он 
одговори "Сад баш дошао сам и идем идем од Миљкове кyhe не 
знам да сте [га] ви где видели". Но они почну говорити да има у 
Цириху и други Срба. Тако кажу му да је Ракиh ту "Видио би се 
с'њим". Они га поведу Ракиhу и дођу код Ранивице. Код куће Ракиh 
не беше, они га доведу у моју собу. Ту се западне разговор о Ракиhу. 
"Зар је он још овде и није ли отишао кад се је искао од мини
старства". - "Није он је хтео иhи у Париз но влада му није дала, јер 
каже да га је изабрала за Германију т. ј. само код Немаца да учи". 
- "Како то?" - па мени казаше да може иhи куд му је воља. Мањ 
једно говори друго ради. Тако се у том смислу продужи говор и 
изишли смо напоље, јер шта [ ... ] да не би Миљков долазио и нека 
[ ... ] успут видели Ракиhа испратимо га до "Швајцерхофа". "Имали 
би жељу да се мало поразговарамо дођи ти к' нама у 9 сахати." "Ја 
ћу причекати Миљкова па ако не дође доhи ћу но не знам да л' ћу 
вам квартир потрефити"-. Добро доhи ће Видаковиh да вас до
веде". Довиђења. У девет сахати добијемо цедуљицу, којом [се и . 
писмено?] Светозар и ја позивамо у Белви на разговор. 

Светозар, Ракиh, Белимарковиh и ја одемо у Белви где њега 
са Миљковом затекнемо. Ту сместа започе разговор о Светоза
ревој критици устава. Што никад нисам се надао да ћу чути од 
Владимира то сам чуо. Препирка око тога и око београдско-дина
стички либералаца трајала је до 12 сахати. "То је неполитички, то 
је неразумно, непатриотски да ви онако пишете." Таке и подобне 
реченице могле [су] се чути од њега. Ви браните Христиhа а напа-
дате на заслужне и ... људе. Ви радите Аустрији у интерес, [ ... ] на 
слободну странку [ ... ] је па ћете видети како ће Србија проhи. 

Оригинал. АС. Varia, 405. 

I 
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АНОНИМ - ЈОВАНУ РИСТИЋУ 

Пошшованu и ЉубеЗНll rocuogltHe Куме/271 

Надамсе да сте кљигу добили и задовољени јасам здрав али 
иначе незадовољан - моја брига сб ог моје мале дјецице272 је велИка. 
Ал највише сбринут сам через њине васпостаје онај што је пре
поруком у Свету Андреју Госп. Епископу Арси оде, вратио се по 
писменом налогу из Београда, из С. Андреје за Новисад, куда 
Суботом одпутовао - овде омладина држи надежду да ће кљаз 
Милан скорије сасвим слођодну владу да прогласи и више јошт, 
будале надајусе у ·младог Милана даће се за президента републике 
Србије прогласити - и тако сво српство да ослободи, то ваљда 
ћерес тога дисе његова Светлост данас у Паризу налази. 

Куме кад се један бегунац из Србије иде Епископу препо
рyhаести, и то оном епископу који убице покојног Михаила у 
визите примља - ја барем налазим да таква препорука је скопhана 
у свези карађорђеца - како и исти тај бегунац се овде пред мени 
[обраhао?] и издавао фала Богу те се ја ивјеровао од тог Епископа 
- и никад му се кљанити27З нећу али тај Арса је омладински тамо
шњој и овдашњој омладини исто оно ко и Светозар - дакле Бог над 
земља - дакле Арса и Светозар употребљују јошт ону срамотну 
игру преко Карађорђевца пере274, да уведу републику и тај младиh 
је од виши тамошњи hиновника, адвоката и трговаца попу Будим
ском највећом ватром препорyhим275 друго ево како овај пише -
2/9,12 преподне у Земуну. Kamper ујп vejburggasse 8 = Михајлофски 
брзојави УОП Градно: [следи текст на француском] не знам 2ge је 
Йолицuја. Сйремни смо сви gohu са каУZЏlјом и ЙиCMu.мa само не':' 
ойхоgнu.м као Og20BOp на йројекш аН2ажовања влаgе йушем йисма, 
Heogpe!JeHll сшав неМО2Ућ за йрuхваz71ање u йоgношење Йонуgе. 

Влаgа не upegBlt!Ja ннкакав йројекаш или йонуgу ваљану или 
озбиљну без йоложене кауције. Тражиши og Хуберша ga се аН2а
жује KOg ЕН2леза у НШUУ корисш је бесмислено. Ја и моји йријаz71ељu 
вам 2араншујемо чврсшо ga ће наша йонуgа бuши йоgнеша скуй-
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lUUlU1-Щ ga ми CHOClLМO сав ШереШ. Ако оgбuјаше ga gо!Јеше и 
gOHeceiUe кауцију, ви оgбијаше йосао и комйромиiUујеше углеg 
имена Русије у Србији. Ђорђе. _276 

[Следи текст на немачком:] ако су часни љуgи морају нас 
ослобоgиiUи gвосмислене йозиције, без ойуномоћеника и кауције 
морали би сваку везу uiUg. ЙрекинуШи. Јозеф - Николас. 

Друго предато у то исто место, тај дан, пет сати после подне 
гласи на тог истог у Бећ. Вели ово: [па опет готицом, на немачком] 

Усйелu смо у комисији, она је због неgосшашка gpyzux йонуgа 
осим енглеске оgбила ga ову йрейоручи или ga је оцењује, а влаgа је 
савешовала ga йосшави йриклаgну основу за оШклањање. ХуберiU 
ће се шешко усуgиши ga форсира ову сшвар, Енглези желе, йрија
шељу верују ga ћеше Ви уиркос шоме ускоро gohu овамо и изра
gиши gешаљан upojeKaiuo и мораши ga имаше сире.мну KaYL~ujy -
йравовремено смо йовукли шелеграм Мuxајловском, иошшо је cag 
неЙоШребан. 

Ако .ми og агишовања оболи гркљан, gаћеше ми йензију: 
Јозеф. 

Дакле поштовани Куме ви видите да вам вашој препоруки 
стид не правим - за цело није од маминог Господина лепо да ми 
даде млад да трпим - за цело ја би и тако моје место снао да изпуним 
- гледајте што скорију помоћ за вашек (малом?) Милану навјек 
вјерном - Кума 3/9 [1872] 

Поздрав свима и даћујем скорије да сте сви здрави онда и ја 
весо. 

Оригинал. АИИ, ЗЈР, IПI1, 3/24. 
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АНОНИМ - ЈОВАНУ РИСТИЋУ 

у Београду 21 Јулија 1873 године277 

у суботу вече око 8 сати био је онај фр атар код Медаковића278 

и ја сам ји у разговору застао разговор је био о вама; а и преКИНу се 
разговор само му се фр атар препоручиваше за помоћ и Медаковић 
рече за вас некага и њега ће скоро враг однети по одласку фратра 
Медаковић ме запита знам ли ја и чујем ли шта раду разне партије 
то јест противу књаза но ја му реко како су се нешто Гарашани
новци обезобразили [ ... ] Медаковић се насмеја и рече нека за то ти 
незнам ништа Ја знам боље од тебе да има опаснија партија другИ 
од Тарашанинове па онда ме запита знам ли ја шта се у Новом Саду 
КУЈе противу живота Књажева а и тамо је рече Ј ефрема Марковића 
брат кога је Ристић пре пустијо те је дошо овамо те већу дружину 
склопијо па се онда вратио да тамо з'браl,юм скују план, а тамо је 
рече и Љочић и још неки другови и вели Милетићева омладина 
којима је Ристић покровитељ ради онако исто као што су радили и 
док није убиство сковано противу кнеза Михаила И то је рече 
партија п[р ]еврата која је најопаснија по живот књажев па има још 
рече друга Стевчина скимје митрополит [,] Радивоје Бели-Марко
вић и још многи па тек рече долази трећа Гарашанинова И исто 
вече предо ми је Медаковић писмо што је добио од Г. Заступника 
Гавриловића да га по прилици пошљем посланству у Беч и ја сам 

јуче у 5 сати изјутра бијо на Сави небили нашо кога да писмо 
пошљем но не бијаше никога за Беч и тако му посмо вратим у 10 
Враћајући се од Медаковића пред великом касарном сретнем се са 
поручником Ковачевићем и оне ме позва у башчу велике пиваре и 

кад смо у. башчу дошли Ковачевић ми рече имам једну тајну да ти 
поверим за коју нико незна од министара к'ром теша и то је тајна 
ова; у новом-саду имаду неки од партије кара-ђорђевића а чује се 
да одавде одлази у нови-сад Јефрем Марковић с'братом а и још 
неки други иду и тамо кују план да књаза убију и књаз за то већ зна 
но то поверење је од књаза добијо а теша је рече поверијо мени и 
ми се сад морамо бринути о животу књажевом и рече теша би 
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желијо имати и тебе на страни Ј<њажевој ако и још одат династији 
као што си био ја сам му одговорио да сам свагда био одат а и 

остајем но видим да је теша одбновијо стару интригу са коваче
вићем какоћеду лакше имати КFf>ажеви дуката у њиним џеповима. 

Оригинал. АИИ,ЗЈР, Шl19, 3/1019. 
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АНОНИМ - ЈОВАНУ РИСТИЋУ 

у Београду 24 Јулија 1873 године 
Ја сам вас известијо у прошлом писму О разговору поручника 

Ковачевића279 но накнадно могу вас сад поуздaimjе извјестити, 
Ковачевић нема са мајором Тихомиром посла, но са мајором Боги
ћевићем,280јер ми, Ковачевић у недеЉУ'обширније објасни стање 
из његовога објаснења видио сам да нема шарлатаније но да је 
жеља да постоје одношаји између извеснииностранџ Срба а почем 
је ту и г. мајор Богићевић то даје више гаранције да се нећеду моћи 
књазу протурати сплетке а Ковачевић ће слушати и моје савете и 
у главноме сам увидио из разговора Ковачевића да је предат вама 
а опширније ћу вас известити кад сретно приспјете-кући. 

Ја сам вас извјестио како Медаковић булазни да је Светозар 
Марковић и Љочић и други У Новом Саду и тамо праву свезакље
тије противу живота Књажевог а ја сам се уверијо да је ЉоЧИh у 
Београду и да није отишао у Нови Сад а да је Светозар Марковић 
болестан на Киселој води и ја сам Медаковића о томе увераво и 
немогах га уверити и ја сам га натеро да иде код господина ми
нистра Туцаковића и исприлике [запита] да ли зна гди је Светозар 
Марковић и Медаковић је ишо код г. Мини стер а и уверио се да је 
Светозар на Киселој води но синоћ ми Медаковић каза да је уверио 
се да није Љочић у Новом Саду но Љотић281 и да тамо зацело се 
ради о завери Медаковић је сииоћ тражио г. мајора Богићевића а 
данас у 11 сати ишо је код секретара Богићевића Медаковић ме је 
довео у сумњу и ја ујутру полазим са дететом у Нови Сад да тамо 
видим дали има какви завереника дете за то водим да би мого одмах 
извјестити ако шта у ствари буде. 

Чланак онај Медаковић вратио мије уредник "Истока" с' при
медбом што је тамо написано о династичним сплеткама а он ми 
каза да предам чланак уреднику "Будућности", па и ако и он не
тедне штампати онда вели да ће га послати уреднику "Србскога 
народа". -

у Вароши је мир [и] поредак 

Оригинал. АИИ, ЗЈР, IП/19, 311021. 
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АНОНИМ - ЈОВАНУ РИСТИЋУ 

у Београду 3 Августа 1873 год. 

Јуче по подне око 6 сата у кафану код "Париза" каза ми 
Јефрем Марковић следујуће речи и то: рече, по свој прилици а и 
ПО сигурно је да ће мо баhушку задовољити под-пуно с'тим што 
ћеду непримјетно доhи на владу њени прави приврженици пре
ображај рече биће из темеља и то: може бити и на овој скупшrини 
коју је влада за себе изабрала средства за лак преображај поуздано 
су обеhана а обеhање је доставио извесним личностима доктор 
Пицек од Стане патриотски насљедник огромнога имања књаза 
Михаила с'тим ако народна скyпшrина узме србе за господаре 

земље сина књаза Михаила282 онда ће насљедници уступити сину 
као владаоцу србије сво имање која су по закону насљедили но стим 
додатком ако би именовани син умро без насљедства то јест без 
свога порода имаду они бити закони насљедници српскога пре
стола и ово је већ рече уначелу примљено и трудићемо се да ма 
каким начином доставимо до знања идyhој ма и назадњачкој Скуп
штини па ако код ови слепи назадњака неуспјемо мићемо се спре
мити за идућу скупштину на којој ћемо ми извјесно бити 
Госп6Дари.283 

Оригинал. АИИ, ЗЈР, IП/19, 3/1025. 

ДОКУМЕНТИ 

ДИМИТРИЈЕ ЈОКСИЋ 
-ЈАКОВУТУЦАКОВИЋУ 

МИНИСШРУ унушрашњux gела 
Госйоgину Јакову П. Туцаковuћу у БеО2раgу 

Господине Министре, 

255 

Чим сам дошао уЈ агодину, првамије брига била да се састанем 
с председником суда284 и разговарам о ономе гласу, као да је наш 
Светли Господар само тога ради отишао у Париз, да макне од 
каквог друштва милион франака за жељезницу и да је то -изнео 
Јефрем Марковић. 

Ево шта председник о томе вели: "Од мога кума Џуфе, чуо сам 
вели, како се проноси глас да је г. Филип Христић285 одвео Кнеза у 
Париз да га тамо успављује док г. Ристић закључи с каким дру
штвом уговор за жељезницу и макне од друштва за себе и Филипа 
неколико стотина хиљада дуката. Овакво што, само су вели у стању 
Марковиhи измислити, пак за то сам и рекао да ј е то њихово масло. 
Незнам дакле поуздано чија је то измишљотина, ал ипак држим да 
је њихова. Међутим молим вас, немојте ову ствар ислеђивати јер 
нисам рад да дођем у додир с мојим кумом који ми је ту вест 
саопштио." 

Ово је његов одговор од речи до речи и ја у томе не находим 
увреде за кнеза, али находим кривицу која-би: се дала подвести под 
трећу тачку § - 357. Казненог законика. ("Ко измишљава или ра
спрострањава лажне гласове" и т. д.) - Џуфу још нисам питао од 
кога је он то чуо, ал ће ми слаба хасна бити ако га запитам јер у 
овој проклетој Јагодини нема скоро душе која није то чула. - Како 
се пак мени чини, ова је вест продукт београдских незадовољника 
па су је овде одвећ радо дочекале и Стевчине и Пироhанчеве и 
Арачине присталице, а најрадије обожаваоци интернационале. 
Сад се тек види да је у Јагодини све покварено и да се човек ни на 
кога не може ослонити. До сад су Пироhанчеве и Арачине при
сталице показивале се као да су уз владу; ал први због Миланове 
оставке, а други због Арачиног сина што треба да дође у војску 
озлоједише се. 1:0 им је бар јавни изговор. 
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Јефрем је сад у Сабанти. Наређена је пажња. Од оних књига 
што рекосте да је Масаџија амо експедирао још ни једну нисам 
могао ухватити, а судећи по Ј ефремовом брату и њихову друштву 
као да није без нечега. За ову броmypу што вам шаљем рекао бих 
да није сад донешена у Јагодину, а она је нађена у прошлу суботу 
пред Каракостићевом капиом. Добро би било да знам наслов тих 
књига што је Масаџија амо експедирао. 

Ја бих чинио неке покушај е са слугама и слymкињама јаго
динских смутљиваца, ал ми за то треба пара. Немојте пожалити 
30-40 дуката, јер се за тај новац много што шта може купити и то 
баш на време, а с голим шакама никад и ништа. 

Између нових одборника у Јагодини многи су Стевчине при
сталице. На сам дан избора један од тих пр~сталица Стевчиних 
рекао је неком Љуби Маринковићу који је од Пироћанчеве багре, 
немој бирати Арона Нинчића адвоката, јер је он уз Књаза. Сад 
остале присталице Стевчине опоричу то, а онај који је рекао, ћути 
као стена, - нити вели јест, нити није. 

Масаџија се хвали како ће скорим основати нарочиту штампу 
у Јагодини па и редакцију Врзиног кола амо пренети. 

Још један сасвим нов глас од Каракостића: "Чујем вели да је 
утекао из Србије Јоца Белимарковић и то због дефекта док је он 
министровао". И ово је сазнао од његова кума Џефе, а Џефа је 
Пироћанчева присталица. 

Питаћу Џефу о овим гласовима па ћу вас и то томе известити. 

27. Септембра 1873 
у Јагод[ини] 

Оригинал. АИИ, ЗЈР, Ш/1, 3/19. 

Ваш 
поштовалац 

Д.Јоксић 

Ј 
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АНОНИМ - ЈОВАНУ РИСТИЋУ 

у Београду 25 Октобра 1873 год. 

Синоћје Јеврем Марковић дошао из Јагодине и данас око 11 
сати дође у кафану код "Руског Цара" Јефрем је обасут paдomћy 
што је старо Министарство пало286 новоме се рече радује и то 
подпуно у избору Чумића а Мариновићусе рече чудим што се по 
закључку није владо јер по закључку је требо да Президенство 
уступи Гарашанину а рече није му добар ни остали избор Мини
стера и тако на сваки начин мора бити нови измен у Министерима 
К'ром Маринковића и Чумића. 

Оригинал. АИИ, ЗЈР, Ш/19, 3/1049. 
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АНОНИМ - ЈОВАНУ РИСТИЋУ 

Ј а сам код Вас долазио неколико вечери и не бих срећан да се 
с'вама видим а имао сам с'вама о којечему многом да се радзго
варам између пречега разговора постоји и овај који ћу вам сад овде 
навести, Ј ефрем Марковић сматра се као човек владин а Тома 
Мрцајиловић као ваш но Тома Мрцајловић и Јефрем Марковић 
имаду неке врло честе састанке и примећива се са њима неки 
Живорад. Мрцајловић пак има врло честе састанке са Пером Гара
mанином, Рајевићем а одлази и у клуб а непрестано се дружи и са 
ћопавим Добривојевићем и Урошем Кнежевићем. 

Директор полугимназије теразијске287 поведе реч самном о 
Аксакову но стаком грдњом коју ја нисам могао одобрити и стога 
био сам принуђен да га запитам за узрок с бог чега грди Аксакова 
он ми одговори зато што је лола као и сви остали Руси а нарочито 
рече грди га с бог тога што је рече Алексов у својој бесједи рекао 
да треба дати Бугарима устав но не тричав као Шумадијски, Ја 
запита г. Мијymковића где је он то читао а он ми каза да он није 
сам читао него му је казао г. Маџаревић да је он читао и да је г. 
Срећковић имао читаву преписку са Аксаковом у сљедству увреде 

о изговореној речи за устав. 
Ја вам ово јављам до знања а и држим да вам је врло лако 

сазнати дал су и ово какве партиске сплетке а што се мене тиче ја 
познавајући добро руске конзерватисте и материалисте сматрам 
Аксаков а што се говора тиче другога златоустога Јована а по 
његовом јавном раду ја као простак сматрам у Аксакову највишег 
зamтитника Србскога. . 

Оригинал. АИИ, ЗЈР, III/19, 3/1153. 
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[ИЗАБР АИИ ТЕКСТОВИ ИЗ ВРАГОЛАНОВЕ 
РУБРИКЕ: ЧУЈЕМ] 

Чујем: 

Чујем, да је један "посланик" либераломладинаца, - док се 
бавио у Београду - потражио од управљача полиције паре у име 
путна трошка, да се може повратити.2I!8 

Чујем, да је исти "посланик либераломладине" на једном нај
вишем месту подметуо, да је Свет. Марковић ПИсао "отворено 
писмо",289 при свем том што је знао, која је ковница ову броmypу 
сковала, и што је он сам са љом радио на истом послу. 

Чујем, да председнику суда вароши Београда није право што 
је "Враголан" пуштен, јер га је он требао још да попричува.290 

Чујем да се у Новом Саду увелико кува да се Босна осло
боди.291 

Чујем да "Радник" длаку не меља, али ћуд као да хоће.292 

Чујем, да је већ одређено, колико ће се плаhати за сваки ред 
Владану кога он од сад у "Јединству" напише?93 

Чујем, да су овд. амали врло зловољни што лекари чешhе не 
меблирају своје собе како би при пренашаљу на пример "столица" 
и т. д. У љихове станове могли добијати за сваку најмаље бар "по 5 
гр.". Овим би начином дошли амали до тако добре крајацаре да би 
могли одма докуповати докторске дипломе (да знаље не треба то 
је и један сам много учеhи се лекар ту скоро казао) и тим путем 
yниmтавати мало по мало онај гарави сиромашни сталеж, због кога 
неки ајгири на званичном и незваничном тркалишту бацају чи
фтета на све стране наравно по својој природној способности (зна
те садје реч: природа, природни закони и т. д. јако у моди) само што 
се то по већ реченој новој моди не зове бацаље чифтета него 
тумачеље природних појава око себе.294 

Али чујем и обратно: да су неки с већ докторском диnломом 
напустили своје занимаље, за које су се толико млого година спре
мали, и латили се не само чишhеља него шта више чак и лизаља 
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господарских ђонова. Овај свој нови положај у друштву заузели су 
поменути нарочито зато да докажу како "човек само ако хоће да 

б . б ah ,,295 
ради он може до ити свуда посла и то ЈОШ до ро пл ен посао . 

Чујем, да су ~'?~ лекари дотерали тако далеко у својој струци, 
да могу седеhи у Србији опредељавати болести чак оних људи што 
живе н. пр. у Аустро-Угарској, и то болести тако финих органа као 
што је н. пр . .мозак. То се зове знати медецину! Е али зато је 
потребно млого година mтyдирања и поред тога да буде свестрано 
образован човек да зна повише заната, како би их у даним при
ликама могао корисно употребљавати. Једном речи да буде Genius 
universe. 

Чујем да "Paднnк:" неће купити око себе "mипарце" него мла
ђану пензионашку снагу, од које не мора нимало презати: уштир

кана hифтинска бирокрација.296 

Чујем, даје полиција кадје претурала у уредништву "Радника" 
нашла само - велико ниmта.297 

Чујем да суд вароти Београда циркуларима својим слободно 
по свој Србији тражи Ср. Анђелковиhа, а он се слободно шеhе по 
Аустрији.29К 

Чујем, даје новосадска "JeДHa-KOCT'~9~OCTa па да буде "свима" 
кост у грлу - особито онима у Београду. 

Враzолан, бр. 5 (непотпун), 6, 7, 8, и 15. од ?, 12. и 24. IV, 2. V и 
18. VJ 1872. 

НЕ ОТЕ САНА ПИСМА 

йише их ОН сва1Соме 

п писмо 

... На пример, на пример, моји читаоци ... на пример: знате ли 
ви шта је то Кина ... За за име бога, то се не пије од грознице. То је 
тако нешто, што се не може ни у обланди узети, ни у IIИЛилу 
уваљати ... Јер, помислите само, колики би трбух морао човек има
ти па да може прогутати такову једну пилулу! Већ увиђате да би 
такав трбух био далеко вем него цела сума свију могуhиx и немо
гyhиx трбуха "пресмикающих се по вс~й вселен~Й .. :· Јербо, чита
оци, Кина је таково нешто, што се не пије нити је пилула, или 
другим речима: Кина је држава у потпуном смислу са свим кинеска, 
у којој је све ама све, почев од алфа до омеге кински и коју треба 
најпре йознайlи па после читаву са cвuм знайlи да је одиста Кина. 

И у Кинеза се опажа култура - HaUpegyjy. Ево баш нарочита 
доказа: Кинези кад корачају, кад се шетају, кад иду у кафане, кад 
иду на параде, кад иду у визите, кад мартирају, кад иду у своје 
кинеске касице - иду Hclupeg и то је, наравски HaUpega1C. Кад гледе 
... гледе Haupeg и то је Haupega1C, то јест, очи су им напред где ваља, 
а никако остраг за вратом или за петама гди су мамузе. Кад јашу 
окрену се напред и држе за узду а никако натраг па да држе за реп 

и то је HaUpega1C. Кад се каквој личности клањају, клањају се Haapeg 
окренувти јој лице а никако натраг или да јој окрену леђа или 
друго што је непристојно - и то је Haapega1C. Кад пуштају трбухе 
пуштају их Haapeg, јер још нико није видео Кинеза да пушта трбух 
одостраг или натраг - и то је HaUpega1C. Кад улазе у какву салу, улазе 
Haapeg а никако HaTpamкe - и то је опет, наравски, HaUpega1C. Па 
онда, носи су им окренути Haapeg, баш још нико није доказао да 
који Кинез има нос на врху главе или на леђима - и то је Haapega1C ... 
Па, ко сме сад реhи поред ових необоривих истина, да Кинези не 
иду Haapeg - за напретком и културом? 

... Кинези преустројавају своје mколе.3ОО Сад баш састављена 
је једна кинеска комисија за преустројство свију досадањих 
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кинеских школа, која ће се по својој кинеској увиђавности све 
школе изреда са свим у духу кинеском прекројити ... Да ли имају 
зато и маказе - не знам, тек прекројиће макар и онако "без маказа". 
Као доказ ево вам записника те кинеске комисије за преустројство 
кинеских школа; мало је опширан, али шта ћу - кад су Кинези 
тачни у свему па бележе све шта се ради. Дакле: 

,,20 тога и тога месеца те и те године" - то се већ по кинеском 

календару каже другачије ... не можете ви то разумети - "отворена 
је седница кинеске комисије за преустројство кинеских школа. 
Чланови су похитали у комисијску салу врло рано - неки су дошли 
чим су устали па донели уза се ибрике и легене те се у сали умивали; 

неки су код куће најпре устали, умили се па дошли; неки су само 
устали а нису се умили па дошли; неки нису ни устали, а дошли су 

у салу само да би што раније били на месту. Сва су места заузета, а 
чланови чекају још свог председника врховног хоп-мандарина.301 

Претходно се јави да председник полази полагано од куће; чланови 

отпочеше полагано да се клањају и што се председник више при
кучивао сали тим се се чланови све брже и живље клањали, а кад 
је ступио на врата - сви су се вртели као чигре ... Председник, који 
и иначе има навику да мало жмирка, беше сад сасвим зажмурио од 

задовољства, нестало му и чела и очију и носа - само се видео 
цилиндар како стоји натакнут на браду ... Десет чланова мандарина 
пало је он.махШ (несвест) од самог клањања, а једног подебелог 
ониског маниарина по имену Тјан-карамар-Чјана, секретара хоп
-мандарина умало што није ударио шлог. Председник узе звонце и 
дуготрајним звоњењем поврати мандарине из онмахта и огласи да 
се седница започне. Затим у потпуној, врло јасној и темељитој 
беседи определи цељ и позив комисије, наиме овако: "Браћо! Ску
пили смо се овде (одобравање) ми људи кинески научари и ра
зборити (живо клањање). Браћо! То убеђује срца, оплемењава 
душу, даје нам јачег полета у колу благотворних мисли сувремене 
делателности (бурно одобравање). Браћо! Што нас доводи у при
јатно осећање самопоуздања (живо клањање) за увиђање наших 
потреба (чланови се чине као да одиста увиђају потребе) ... Браhо! 
То је тако да човека са осећањем чисто троне, одушеви, наслади, 

огорчи, уз буди и разнежи (чланови се чине као да су одиста тро
нути, одушевљени, наслађени, огорчени, узбуђени и разнежени ... и 
то баш у једном истом моменту) ... Брaliо! Из искуства знамо даје 
то оно, што стоји (чланови устану па стоје) као девет према један 
и као двадесет и пет према два ... Браhо! У овој пропорцији наше 
самосвести ... итд." Даље се није ништа чуло од бурног одобравања. 
Чланови ударе у клањање вичуhи: "Јест! Тако је! И ми то увиђамо! 
Тако је! Тако је! То је наш задатак! Живео! Живео! Ура! Ура!" 
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седница се заврши - јер председник оде куhи. Чланови осташе у 
сали једнако одобравајyhи. Председник седа већ за ручак а чланови 
још једнако одобравају! "Тако је! Јест! Живео! Ура!'· ... Председни 
легао и да спава а још су се чули из сале узвици: "Тако је! Јест! То 
. 1'· 
Је наш задатак .... 

Ко сад сме реhи да Кинези не иду напред? ... Вредно је то 
познати Кинезе! ... 

Враzолан, бр. 6, од 12. IV 1872. 



НЕ ОТЕ САНА ПИСМА 

Пише их он свако.ме 

III писмоЗОЗ 

Де, да говоримо којешта о .мени ... но, но, молим - нећемо ми 
сад говорити ни о какој .мени месеца нити пак о уштапу - та бар ја 
нисам никад намеравао да се уштапим; знамја да није лепо бити ни 

уштапљен, ни уштап, ни штап. Него хајде, да говоримо и .мени, то 
ЈОШ не знам како да вам се изразим - ето, ја сам ја, а ви сте ви. Ја 

ћу све говорити ја, ја, ја, а ви само зините па слушајте ако хоћете, 
а ако нећете - прст у уво па немојте ни слушати ... марим ја! 

Дакле, дед да почнемо ваздан! 
Уобразите само - ја сам човек писмен. Сврmио сам науке па 

сам наравно и писмен - замислите само! Но немојте баш то ни 

замислити - зар опет свагда човек, који сврmи науке мора бити 
учен и писмен? Може он сврmити науке и да не буде учен; а може 
бити писмен а да не буде ни учен нити да сврши науке ... Дакле доста 
ће бити најпре да замислите да сам ја свршио науке а после мало 
можете замислити да сам само Йuс.мен. - Ко ће се са мном?! Куд се 
год окренем, могу свуд. Хоћете практикант - дајте само да на
пишем "сравнио" ни сам председник ... шта председник? - ни ми
нистар се не уме тако потписати! ... Хоћете професор - могу и то. 
Да предајем математику - добро, математику; два пут два - пет, 
три пут седам - петнаест; да предајем ботанику - с драге воље и 
ботанику: cucurbita реро (бундева) спада у врсту јежева и паукова, 
дише на плућа што стоје испод десног колена у mнajдepoBoj марами 
од. дванаест палаца, која је у додиру са потиљком те се тако јеж 
наЈежи да M~ само рогови испод трб~а остану виђени; да предајем 
минералоГИЈУ - лепо, и минераЛОГИЈУ: сунђер, то вам је угљено

-кисели магнезијума алкал једини се са подоксидиliем кромпира 
услед питагореова обрасца о изналажењу троуглова; да предајем 
француски - хоћу и то; немачки - и то; упореднуастрологију хеми
ко-физичких својстава за изображење срца и душе у моралним 
поукама с историјског глеДИШта филолошке лабораторије - јед-

I 

I 

ј 
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ном речи, све што год хоћете ... та, забога, како не бих кад сам 
свршио науке! А поред тога могу и писати. За ноћ педесет табака, 
за другу - педесет, за трећу - педесет. Ето, сто табака рукописа да 
га ни слагачи не могу прочитати а камо лија. Још само етнографску 
карту па готови одломци из какве му драго хисторије Срба и 
српских - југословенских - земаља у Турској и Аустрији. Па онда, 
дај то коме нек се награди - примим паре, постанем члан, добијем 
диплому ... као човек који је сврmио науке. 

Сад замислите да сам писмен па представите шта се ту само 
може урадити. Хоћеш струку судску, полицајну, финансијску, по
штанску, санитарску - свуд, куд год хоћете. Ето, на пример, рецимо 
- ја сам у каквој врло uошребишој струци члан. Какав му драго 
члан тек - члан. Врmим дужност - водим mпекулацију. А како? 
Ето како. Купим два коња из државне ергеле. Коњи - но, као и 
сваки коњи: имају ноге, репове и гриве... неће ваљда имати и 
рогове. Једномрећи, коњи из државне ергеле - mкapT! Имам коње. 

Сад још кола. Купим кола ... наравно кола лепа, ваљана на три и по 
ровашена точка а осовине - е, за осовине, бога ми, не знам, а и 

откуд ја човек, који сам писмен и свршио науке, да се бавим око 
таких ситница; да знам имају ли кола осовине или не. Имам и кола. 
Још само кочијаша. Најмим кочијаша за три дуката на месец ... нек 
је макар и Банаћанин, само нек је без луле - јер је и онако дуван 
скуп. Дакле сад имам све: и шкарт коње и кола на три и по точка и 
кочијаша без луле. Истина трошак је, али - mпекулација! Коњи 
потроше дневно, које зоби, које сена, које воде, које тамо-амо: 30 
гроша. Кочијаш, које плата, које храна, које тамо-амо 20 гроша. 
Еле, свега на дан троши се 60 гроша; за месеца дана 900 - за годину 
10800; а узмимо десет година трошак и интерес на интерес на то ... 
уз! много, страшно много! дај шпекулацију! гради се калдрма; хват 
камена што се превуче 80 гроша. Рецимо да се превуче на дан два 
и по хвата - ето 200 гроша! за месец 6000, за годину 72000; и рецимо, 
нек се калдрма гради gесеш 20иuна и нек се превлачи камен gесеш 
20иuна, то су свега: gваgесеш 20иuна - износи зарада 1440000гроша 
а још кад узмемо интерес на интерес на те новце - хој! - Хој! Е, 
онда ћу купити још десет пари коња шкарт, десет кола на три и по 
точка и најмићу десет кочијаша макар и с лулама - имаће се откуд 
подмиривати трошак. 

Сад представите ви себи колика би то добит била само да 
човека не гони малер - да му се не ломе точкови. Та ког c~ врага 

ломе, кад је мени штета што се ломе - точкови то треба добро да 
знаду? Па још да се шри? И као зашто кола да имају четири или 
три и по точка? Зар не би могла бити кола само на три точка, или 

на два или бар на једном? Па најпосле, Щ':r:;; ће и тај један - као да 
кола не би могла бити без икака точка! Бар онда се не би имало 
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шта сломити - нити nлаhати оправка. Или бар да је тај кочијаш 
некако - каоточак па да послужи, јер и онако га бадава храним ..... 
Што мало ти механичари, ти научењаци, не обрате боље пажљу на 
точкове? Па и те социјалисте и комунисте - хоће иа не буgе љуии 
кайишалисша! Како да не буде? А чим ће се онда оправити то
чкови?! ... Ала су ми паметни! Што они не изумеду кола без точ
кова? Па да их видим. Па и тај мој кочијаш - мора да је и он 
комуниста! Гледи како ће ми уйройасil1ишu кайuшал! Не пази мало 
боље на те точкове да се не ломе - не марим ја ... нек пренесу и"по 
шест хвати на дан само нек се не ломе! Мора да су и ти колари 

комунци те граде тако слабе точкове да се само ломе како би ми 
се шкрбио мој капитал! ... Сатане проклете! И ти коњи, И кола, и 
колари, и камење, и калдрма, и све што иие калgрмом, и точкови 

они сами и главчине, и кочијаш, па чак и њихове луле - све су то 
сами комунци, све је то без осећања! Све се заклело против ка
питала!!! .. Све! ама све! ... 

Е, не могу више - страшно сам се наједио. Да сам знао да ћу 
се толико једити н_е бих ни споменуо те проклете точкове! ... 

Он 

Враголан, бр. 11-12, од 26. V 1872. 

ј 

НЕОТЕСАНА ПИСМА 

йише lLX он свакоме 

IVписмо 

Е, де, де! ... Па ви сад не реците да Кина није иза божијих леђа! 
В , ' "... рло проста ствар. 

Римски се папа већ одавно прогласио за инфалибuла - не
погрешна. То смо и ми и сви народи по Јевропи одавно чули и 
знамо. Али, глете молим вас! то се чудо у Кщm чуло тек пре 
неколико недеља! ... Кинези теже за напретком и угледају се, нарав
ски, на запад. Па и у овој се прилици угледали на запад. И тако 
шамо у њих неки њихов врховни преосвеhени сијогун - како ли се 
то тамо зове по кинески, хоће да буде ЙаЙа. Увртио себи у главу да 
је папа па папа и никако друкчије! Али за разлику од запада назвао 
се йайа фабулозус или фабулозни йайа или по својој прилици 
фабула папа. Папа на западу има своје стадо, а фабула йайа за 
разлику од запада неће да има стадо већ - обор. И он се стара о 
своме 9БQРУ. Стара се да у његовом обору не буду само овце - не, 
то је нешто ситно, већ крупнија нека стока као: теоци, волови и 
тиме подобна. Па се онда стра дата његова стока нема ни носа како 
би лакше шраву Йасла. И још се много којешта стара о своме стаду 
- једном речи: стара се да му стадо буде права "сшока без реЙа'·. 

у том предузеhу веома га потпомажу кинески мандаРиim. На 
руци су му у свачему. На прилику кад би се овако што шамо у Кини 
десило: да когод изда или да напише или да преведе какав живот 

њиховога оснивача вере Конфучија, онда би фабула папа одмах 
огласио да је то "расколна" књига или писмо или тевтер ... Ј а управо 
не знам да ли и Кинези имају штампару као и ми остали народи по 
Ј европи или само пишу а немају штампаре. Но рецимо да имају .... 
еле, онда би кинески фабула папа проклео и писца, и преводиоца, 
и књигу, и слова, и штампара, и точкове, и онога који то измисли и 
све - ама све. То би препоручио мандаринима да саопште, а ман
дарини би саопштили свима и себи самима па и њему - тако су 
ревносни! Или да узмемо други пример, као што би отприлике 
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радили Кинези. Рецимо да какав кинески уредник - а бог ће их 
знати да ли кинези и имају својих редакција и уредника овако као 
ми и остали народи по Јевропи. Но тек рецимо као да имају Кинези 
уредника. Па нек тај уредник треба ма што да рекне! Чик ако сме! 
Није то као по Ј европи и овде код нас да се сме човек сит нагрдити 
по новинама. А још да тај уредник случајно рече да је на пример 
Конфучије, оснивач вере, био човек онако gружеван. Шта мислите 
како би се кинески фабула папа према томе управљао? ... Е, онда 
би он правио оваке закључке gружеван се каже западњачки со
цијалан; дакле је Конфучије - соцuјалисШа. Социјалиста и кому
ниста то је једно исто - дакле је Конфучије и социјалист и ко
муниста! .. ЗО4Па шта би онда радио? Е - онда би се развикао: "А! то 
је јерес!" ударило би га три капље у главу, три у шалваре, три у 
перчин, три у трбу а три у папуче - дакле свега петнаест капљи би 
га ударило ... А немојте се би томе ЧУДИти, Кинези су страшно 
љути ... Па би онда наложио мандаринима да га одмах стрпају у 
кинеску бувару, то јест не њега - фабулу папу - већ уредника. 
Мандарини и ца руци и на нози фабули папи одмах би уредника те 
у бувару ... И шта би после било?! Ето, шта отприлике! Уредник 
као и сваки кинески уредник - поуздан као врбов клин држ код 
фабуле папе: удри клањај, клањај, клањај, док се већ не би начинио 
округао као нула од силна клањања, и онда би се можда фабула 

• ..305 папа бар толико смиловао да му издиктира какву кинеску ИЗЈаву 

да се каје и да љуби кинескоме фабули папи папучу и шалваре
само да се опрости кинеске буваре ... А и чему би се бољем имао 
човек и надати од Кинеза! -

Е, де, де! ... Па ви сад не реците да Кина није иза божијих 
леђа! ... 

ОН. 

Враголан, бр. 15, од 18. VI 1872. 
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ПОГЛЕДИ- ИЗГЛЕДИ. 

Од како су почели да се у "Јединству" појављују неки "Ши
парци", нека отворена писма, а затворена срца, неки "нови апо
столи", а стари извекетали и ислужени либерали, од тога доба 
настала је читава буна у редакцији радника. Нови уредник не може 
да одржи свој положај.З06 Јер фактор државне штампаријеЗ07 

једнако и са највећим одушевљењем ради на томе да би садањег 
уредника изћушкао и сам постао уредником "Радника". - А да би 
своју способност доказао, кажу да је већ учинио неколико опит~, 
т.ј. даје неколико чланака поправио - управо стилизирао - и даЈе 
та стилизација испала веома сјајно. -

С друге стране Владан опет радиз на томе, да .се "фр~нцуски 
социјализам, - комунизам не оствари. 08 Јер он КОЈИ се НИЈе ш:r за 
једну династију изразио, и ако је овамо државни чиновник и ЈОШ 
заклет, не може никако трпети да се ко противу ма какве форме 
владе изрази,јер онје готов да буде од сваке владе за Вл~gан. Добро 
би било кад би Владан о овоме мало боље промислио, Јер не би се 
морао после кајати као што се једном кајао што је написао "Народ 
и Великаше" говорећи: "камо срећа ga сам оно йеро ygapuo себи 
најйре о чело". 

Још имамо једнога на реду да дође у овим нашим "погледима 
- изгледима". То је некакав Икс. 

На ~ви поглед учинило нам се је да је то јединац мајстор 
Лаксим,З али кад оно то сасвим други неко, тамо што се негде око 
Пожаревца близу банака вуче. То је с.тари ~служени. слободњак, а 
садањи нов аi10сйlол глуi10сШи.З1О То Је онаЈ што му Је некада (кад 
није могао да добије}о1асну столицу) све било на ПYry' за развитак а 
сад на против све установе тако су удешене, да ни Једна не CMe~e 
напретку. То је онај што се давно изиграо, почев од свега пута КОЈе 
гди (по Јевропи) па до његове тоталне пропас[т]и, шарабатања по 
"Јединству". То је онај што је некада био противу влада, а сада му 
је девиза: Влаgи мир. 

Е сад ко може да каже, да према оваким погледима - изгле

дима не стојимо бар са марамом као што ваља . 

Враголан, бр. 8, од 2. V 1872. 



МАНИФЕСТ 

Ми., йо милосши божијој и йо вољи својој а у иО20вору са самим 
собом, Мехеgешај Корчин Ухеључки или иРУ2им речима Он. 311 

Објављујемо свима и свакоме коме се и знати и не знати 
надлежи и сваком оном, ком не само да неће стајати чела за кло
буком већ коме ће читав рој бумбарева зазујати и облетати дотле 
око главе докле овај манифест читао буде, да смо ми - имјарек -
добили негде овако "наставленије" по коме би се имали у будуће 
тачно управљати и придржавати га се, и то овако као што следује: 

1. "Ти, Мехедетају, HeMaUl никака С602а убеljења. То није лепо! 
Бит ти не увиђаш да то није лепо бити без свога убеђеља. (Овде 
се нисам смео наћи увређен, боже сачувај, јер ми је то ауторитет 
говорио). Бит, Мехедетају, ти HeMaUl никаюLX й.олиШичкux начела, 
ти не припадаш ни једној партији. Наша је партија јака, сва пуна 
ауторитета.312 Хоћеш пристати уз нашу партију? Дед, пристани -
даћемо ти шарену лажу. ми смо све људи, који имају своја сой
сшвена убеljења II своја йолuшuчка начела, примамо у своју партију 
само оне људе који такође, исто овако као и ми, имају своја убеljења 
и своја йолuшичка начела. Ходи и ти, Мехедетају, у нашу партију, 
ти си достојан наше партије? (Нисам смео приметити да ауторитет 
себи противуречи, већ сам се начинио као да то не примећујем и 
као да сматрам за срећу што сам достојан такове партије). 

2. "Ти си, Мехедетају, махина, шраф, жврк - управо тоцило." 
(Овде се угризем за усне, али се ипак нисам смео нам увређен, јер 
помислите - ауторитет ... ). "Дакле, Мехедетају, ти си управо '1'0-

цило, које може човек окренути како му је воља. Бит, Мехедетају, 
то није лепо; ти немаш сшална каракшера, немаш свог убеђеља. 
Тебе је, Мехедетају, досад навијао "Браголан", ти си му мисао што 
ти он прстом покаже; он те је учио, он те је наговарао; он ти је 
казивао: то ћеш и то баш нарочито ударити, то ћеш и то курзив 
написати. И ти си, Мехедетају, као машина израдио тачно како ти 
се каже: ни словца ни вите ни мање. Бит, Мехедетају, "Браголан" 
et compagnje - то су све сами ком:Унци, голавери, незналице, ба-
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даваџије; а ми, ми смо људи од ауторитета, нисмо бадаваџије, нама 
човек да да бог зна шта џабе, ми то нећемо узети, боже сачувај, ми 
се размећемо као људи од ауторитета, идемо у позориште као људи 
од ауторитета, гледамо кроз лорњете као људи од ауторитета, 

носимо беле рукавите као људи од ауторИтета, возимо се на ка
руцама као људи од ауторитета и наше каруце као пуне ауторитете 

прскају блатом све голавере, бадаваџије, незналице и осталу 
НИЖУ КЛАСУ, која није никакав ауторитет. Ходи ти, Мехе
детају, у нашу партију па се не брини ... све само [ ... ]па ни о чем не 
води бригу! Не дај се ти да те "Браголан" навија како му је ћеф и 
да те учи како он хоће. Нама ти ходи - знамо ми цещти свачије 
убеђење. Мрзимо ми те људи, који хоће као "Браголан", "Радник" 
да начине од других људи махине, које ће се обртати онако како је 
њима ћеф. ми то баш хоћемо да искоренимо; ми хоћемо да сваки 
човек има свог убеђеља, да има самосталне мисли и ПОЈ1И'l'ичка 
начела. Ходи ти само код нас; код нас ти нећеш бити ни шраф, ни 
жврк, ни тоцило, већ бенче" - (Овде умало не одгризох обе усне па 
чак и нос, а и било би тако - већ срећа што сам у тај мах зенуо те 
бејах уклонио усне мало подаље од зуба) "које ће лајати само на 
онога на кога се напуцка." . 

3. "Ти, Мехедетају, имаш дара за сатиру; правиш којекако 
вицеве по ,,Браголану", вицеви ти не ваљају баш ни луле дувана,јер 

их пишеш по "Браголану". "Браголан" је комунац а све што је 
комунско и што У комунском листу изиђе не вреди ни луле дувана 
- па ни твоји вицеви. Ти, Мехедетају, пишеш а не разумеш сшвар, 
бар да разумеш ма и једно наречије да хајде-де, али ни то не 
разумеш па пишеш, буди бог с нама, као год "Ружа". Присшао си 
уз "Браголана" et соmр. То није лепо пристајати и поводити се за 
другим ... Хеј, хеј, види се да си лакомислено детенце, да немаш свог 
убеђења, да немаш политичких начела, да се лако дајеш наго
ворити. Кажи, ко те то наговара? Кажи, благо чики, па ће чика теби 
купити колач и свирајку - само ти кажи! Кажи слободно - нећемо 
ми теби ништа. Кажи, па ћемо ти дати нешто лепо и, и, и! како лепо! 
Та дед' кажи - караће те бога ако не кажеш! ... Остави се ти 
"Браголана" и комунаца - ходи ти у нашу партију; уз ауторитете 
ти пристани; комунце ти окупи твојом сатиром, то је за те ваљан 
материјал, ту ћеш се ти попети на врхунац твоје славе, ту ћеш ти 
побрати венце ловорове!" (Ни овде се нисам нашао увређен; можда 
би се нашао да је ко други али - ауторитет такав, па но ... као човек 
ауторитет). 

4. "Дакле, Мехедетају, ти пристајеш уз партију? хоћеш при
стати?" (на ово нисам смео ништа одговорити већ "хоћу" а и шта 
сам могао друго одговорити кад је преда мном стојао ауторитет, а 
тај је ауторитет као и сваки ауторитет далеко, скоро два пут aehu, 
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то јест виши или тако рећи узвишенији нада мном, који нисам 
никакав ауторитет па, па ... е, па лако се могло удесити да на својим 
леђима не однесем који знак ауторитетскога разлога и брањења 
начела, што мојој поводљивој, ниској И неауторитетској конструк
цији не би ни мало пријало). 

5. "Е, па дед, Мехедетају, брзо на посао - ,,.манuфесШuрај!" ... 
("Хоћу, хоћу! Сместа идем да пишем, ... а, чекај ти само, показаћу 
ја њима гулаверима једним!"). 

И сад ево пуштамо у читалачки и нечиталачки свет овај наш 
манифест, да задовољимо све ауторитете, капацитете, кашкете, 
који на све око себе гледај кроз лорњете, који у свом зноју једу 
паштете, ногама газе паркете итд. итд. 

Преварила се аушорuшешска uаршuја, у рачуну - нека ти је 
наздравље! 

Е сад две три збиљске мојим читаоцима. 

Моји драги читаоци и нечитаоци а који би међутим хтели да 
будете читаоци, открњите мало од оног времена, што би на подне 
после ручка одспавали те прочитајте ову басну, коју сам назвао 
"манифест". Ако је и басна опет је занимљива - ако вас не забави 
неће вам ништа ни нахудити. 

Ако кога случајно у том послу бува йецне нек се почеше, бог 

му је дао ною71е. 

А ја вазда остајем онај исти ваш 

Мехеgешај Корчuн Ухеључкu 

или ако волите 

ОН. 

Вра20лан, бр. 9, од 10. V 1872. 

" ој 

71 
:'i 

ЗАТВОРЕНО писмо. 

Господину "Враголану" от "Хаџи Воштцу" У сокаку од зданија 
капетан-мишиног via бувара. 

Мој MegeHll "Вра20лане. " 
Немој да се срдиш што те меденим називам, јер да ниси меден 

то те неби пробала полиција, "Жижа", Розен, Ћелеш, Бан, и т. д. И 
сви чисти и нечисти "ихже числа њест."З13 Истина ја бих волео да 
си им горак, па би се бар при пробању прилично за језик ујели, али 
и то је слаба помоћ, јер неки и сувише велики језик имају, па им 
неби ништа валило. Овамо је све по старом т. ј. Гамбета још није 
изгубио друго око; Фавро још није са свим оћелавио; Рошфор још 
није полудио, Луј Бланк још није ослобођен; радници се још нису 
дигли; социјална револуЦија још није букнула (молим добро клепе
талну "Жижу", да се не нађе у вреhи, јер то се ње не тиче), а Босна 
још није слободна. А чини ми се и да тамо код тебе нема ништа 
новог т. ј. "Решетар" још није пуштен, ти ниси још свршио парницу; 
"Радник" се још каје, "Србија на истоку" још није изашла; "Једи
нство" још разједињује, "Жижа" још није постала аукторитет и т. 
д. Боже мој докле ће то тако бити ја не знам. Свакако требало би 
да се садање стање друшТва замени са савршено новим; - не били 
тако и новости било. - Данас читајући Бернеа наиђем ову ставку 
где вели: "да би се дошло до дна мудрости, треба исцрпити сву 
људску глупост." Од свију који су читали Бернеа и долазили на ову 
ствар најбоље је схватио и разумео наш чувени писац "нових апо
стола" јер за њега могу добар стајати да је за цело сву људску 
глупост исцрпио. 

Збиља реци ми шта раде ти ваши либерали, да ли се и сад 
играју "шапца лапца?" но чујем да су се врло проозбиљили особито 
Владимир, које, ако је истина, не могу се довољно начудити како 
да та матора деца (по Гојковиhу) буду тако озбиљна, и да у тој својој 
озбиљности и лист покрену. "Нова Србија" како то лепо звони, а 

шта ће бити од старе "Србије" то ништа не велу? Сад ће тек 
одморне старе либералне снаге да развију своју дела ( .. ) телност. 



276 СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ: ЦЕЛОКYIIНА ДЕЛА, XIV 

Ту ће бити надметаља ко ће боље написати какву оду у којој ће се 
искати слобода штампе (без цензуре) слобода говора, слобода 
удружења и т. д. Али од свију најбоље ми се допада Владан то ти је 
баш право момче од мегдана (више ми пута дође налик на неког ... ) 
који се бори на живот и смрт, само да победу одржи. Али шта ћеш 
није он забадава учио високе школе по Бечу. Да збиља чуо сам да 
Миша Ракun на ново прештампава Бихнерову "снагу и материју" 
јер је прво издање сво растурено; и да су Лујисове "слике из фи
зиолођије" већ изашле, и млоге друге књиге које су још лане 
оглашене. 

А сад завршујући ово "затворено писмо" шаљем ти поздрав од 

републике Француске. 

Вра20лан, бр. 13, од 2. VI 1872. 

Твој 
Караконџула Памйуловиh,314 
члан бивше комуне у Паризу. 

ci 
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АБУКАЗЕМИЈАДА315 

Плач на развалинама сшаРО2а либерализма. 

Плачу и ридају јегда помишљају - смерт! Јегда вижду во 
гробје созданују нашу красоту: либерализам древни. 

Плачу и ридају јегда помишљају паденије наше Ибо ВИЖДУ 
јако социјал-демократизам, процвјетајет окрест нас јако трава; ако 
цвјет селни - тако процјетајет! 

Плачу и ридају јегда помишљају - о, печали велицјеј моје! 
Бист ,.'Раднику" в Бјелградје паденије великоје и возрадовасја серд
це МОЈе зјело! ... О, уви мње ридајушчему рабу и нишчети мојеј! ибо 
ниње процвјетајет "Једнакост" в Садје-Новому! ... 

Плачу u pugajy je2ga йомuиLЉају јако вра2 наш" Вра20лан" 
сuлен јесш зјело:uбо йрейојасал јесш меч обојуgу осшри - меч 
соцuјал-gемокраШски! .. 

Плачу и ридају јегда помишљају о пребодобних рабов наших 
ЋирииСпири.О,увимњегрјешномуЋироиСпиро!Ибонаучитсја 
ниње комунизму cTpamнoмy. 

Плачу и ридају јегда помишљају јако же не имјејет покоја ни 
гимназија новосадскаја ниже комедија новосадскаја от социјал
-демократов! ... 

Бррр! ... плачуиридајуужасајусјајегда помишљајујако свјаки 
социјал-демократ имјејет благоуханије петролеја ... Бррр! брр! бр! 
- мње рабу грјошному, трижди. 

Ј елици во "Жижје" креститесја и во ризи ветхаго либерализма 
облекостесја, плачите, ридајте и ужасајте сја со мнојувкуцје! Помо
литесја, ради грјешни, ко господу о спасенији душ наших јако же 
се аз по маљу ниње: 

Господи, господи! Услиши мја раба грјешнаго, вапијушчаго в 
"пустини Сахари." Избави мја ат социјал-демократов, враг наших. 
Приклони ухо твоје к моленију мојем. Дару ј мње премудрост хва
лити и славити либерализам ветхи. Безумје моје огради стеноју 
неприступноју. Алилуја! Алилуја! Алилуја! ... 

Чуо га како плаче 

Др. Жац. 

Вра20лан, бр. 15, од 18. VI 1872. 



ШТА ДА РАДИМО? 

Развитак унутарњег живота нашег народа датира се од осло
бођења, - од четрдесет година на овамо. Цео низ догађаја који је 
се зато време на земљишту српском догодио пун је борбе како за 

саму екзистенцију народа тако и за права ~ социјалне односе у 
друштву. И поред свију тих борби, поред толиких јада и мука народ 
српски још не живи сам својим живоШом. Јер кад кажемо, да који 
народ живи сам својим животом тим сам поред тога, што при
знајемо, да живи животом кога је сам извојевао, како од пољних 
тако и од унутарњих непријатеља, још он живи и животом спрем
ним за сваки развитак. Истина народ је српски показао у толико 
прилика да су сви услови за његов развитак ту, и да је он справан 
да се бори противу сваког и свију који би и најмање сметао да се он 
не развија, унапређује и усавршава. Но сва главна борба његова до 

сада, била је само борба за живот т. ј. народ се српски борио, да 
изађе из притиснуто г положаја, да би могао расчистити земљиште 
које је било обрасло у глупости и незнању. Времена дахиских и 
династичКих сплетака, одавна су прошла, нова борба која сад на
ступа мора тежити да цео организам друштвени поправи, да не

праведне основе друштва поништи, једном речи да место садањег 
друштва српског, дође ново и у другом облику СРйСКО gрушШво. 

Да нас не би ко рђаво разумео, да не би ко мислио, да ми 
желимо да буде само српско друштво у другом новом облику, ми . 
морамо рећи коју у опште. 

Пре свега ми сматрамо цело човечанство као једну задругу, и 
то задругу основану на начелима братства. Народност и вера у нас 
не играју никакву улогу. ми хоћемо раине чланове у друштву. 
Хоћемо да су свакоме обезбеЬене најuрече uошребе, хоћемо да су 
Ја све јеина йрава и јеине gужносUш. Но до остварења наших мисли, 
мисли које напредни свет исповеда - ваља веома млого УТРОШИТИ 

зноја и времена. 

Данашње друштво основано је за завојевању, а држи се на 
сили. Милиони солдати стоје спремни и готови да на један миг 
тирански угуше сваку слободнију мисао. Знање још није тако про-
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дрло у масу да она потпуно сазнаје своја права. Кад би место вере 
заузела наука, тада бајонети не би били сила, јер се нико не би хтео 
ни служити с њима. Право јачега које данас има решавајући улогу 
морало би уступити место истини. Али у данашњем је друштву још 
глупост с једне и још сила с друге стране. А у таквом положају и 
она шака мислећи људи, она напредна фракција мора да ублажи 
своје крајње мете и да тежи, да рушећи комад по комад од свега 
онога што јој смеће, дође до могућности, да подигне глас свој за 
ново друштво, основано на истини, правди и слободи. 

Полазећи са те стране глеДИшта, ми смо намислили, да као 
Срби послужимо у стварању новога друштва народу српском, да му 
обзирући се на све његове прилике и околности покажемо борбу 
као и прве цељи, које ће га довести глагостању. 

Положај српскога народа, осим Црне Горе и Србије, веома је 
рђав. Свуда он стоји у односима роба према господару, у односима 
подчињеног, према влашћу. У самој Црној Гори постоји патријар
хални склоп друштвени, још су сви услови за развитак у повоју. 
Србија је једина, у којој је културна снага прилична. Србија дакле 
може бити покретач догађаја који се на балканском полуострву 
имају да изврше. Али да то одиста и буде она мора развити заставу 
револуције, т. ј. мора тражити, и радити да се револуциом уништи 
законити поредак у Турској.316 

Мисао ова да је овакав начин ослобођења "једини правни 
основ и једини могући пут да се створи нова српска држава уватила 
је дубоког корена код свију образовани људи у српском народу -
како код синова покорене раје у Босни, Ерцеговини и Старој 
Србији, тако и код грађана Србије и Црне Горе."317 Али није дово
љно за остварење ове мисли што је она продрла код образованијих 
људи у народу, она још ваља да уђе у сам народ, управо у саму масу, 
и да маса увиди и сазна праве посљедице од ове мисли. Шта да 
радимо да ова мисао продре у саму масу - говорићемо другом 
приликом.31 1! 

Ујеиuњење, бр. 10 и 11 од 26. Х 1872. 



р АДНИЧКИ ПОКРЕТИ. 

Које иоле пратио наше погледе по свету, тај је могао наћи, да 
скоро нема дана гди се није десио какав раднички покрет. Тако у 
Лондону оставише раденици фабрике за гас посао, и 3000 раденика 
сакупише се на митинг у сред вароши, тражећи већу надницу и 
мање време рада, а нема двадесет дана како су полицаји и писмо

ноше одрекли такође посао. У Прагу су раденици фабрике шећера 

такође одрекли посао и т. д. Јевропска буржоазна журналистика 
бележећи те покрете раденичке виче на сва уста противу њих, јер 

од времена комуне, сама реч радник, питање радничко и т. д. сматра 

се као баук, са којим се иде на то да се поруши све, да ни камен на 

камену од ове данашње овако сложене махине европске не 

остане.З19 Али кад би се мало дубље загледало у саму ствар, кад би 
се ушло у суштину њену, видело би се да тај баук није тако опасан, 
да он не руши већ подиже ново друштво основано још на правди, 

истини и слободи. Према таквом стању питање о раденицима није 

тако страшно и опасно, као што се чини у очима буржоаским, која 

се једино противи решењу тога питања, што тежи да и даље на 

рачун овакве рђаве организације друштвене живи од зноја 

радничког. 

Али вратимо се на ствар. Питамо, од куда је то, да се сваким 
даном дешавају покрети раденички, који су на сваки начин про
извод патње и мука, и ради ли се што да се то одклони? 

Маса људи и то још грдна већина не стоји данас ништа боље 
него што је стојала пре реводуције од 1789 г. Место спахија и 
спахијских права, сад стоје капиталисте и право капитала, место 
спахијских људи сад су заузели место радници. Пређе су спахијски 
људи били привезани за земљу, а сад су раденици привезани за 

фабрику. Пређе су спахије узимале десетак и натеривали људе да 
им по неколико дана раде бесплатно, сад капиталисте одузимљу 

радницима сву зараду, експлоатишу их и дају им једва толико да се 
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захране, да живе од данас до сутра. Крв која се потоцима пролила 
за време револуције уништила је истина права феудална, али није 
могла уништити право капитала. 

. Тај неприродни положај, кога раденици заузимљу у данашњем 
друштву изазива их на покрете. Докле други усљед нерадње имају 
свега у изобиљу дотле раденик, који по ваздан ради, једва заслужи 
кору леба. Кад се узме у рачун, да је на крају прошлог столећа би~о 
у Инглиској 250,000 сопственика земље, а сада само 30.000 и да Је 
gванајесш љуgu заузело половину земљишта шкотског, а само 150 
становника половину инглеског, онда је јасно, да највећа множина 
света је без земљишта, без сопствености, дакле и без крова. Ова
ков е цифре, које су верне, дају подпуни одговори на све покрете, 

које раденици чине. 

Ту неправедну провалу између капиталиста и радника увиделе 
су и све напредније државе јевропске. Као што је познато, у Бер
лину била је ту скоро одређена комисија аустријско-пруска, под 
управом ђоја социјалисте Вагнера, да изнађе начин, како да се тамо 
рђавом стању раденика потпомогне а уједно и да се стане на пут, 
покретима раденичким, који су према оваквом. стању радничк.ом 
неизбежни. Шта је у ствари учинила та КОМИСИЈа, ми незнамо, Јер 
протоколи њезиних седница још нису на јавност изнешена, али 
држимо да и од ње неће бити бог зна какве користи по стање 

радника, почем при решавању ~вакових пи.тања потреб;но је да су 
заступљени преставницима СВОЈИМ они, КОЈИ пате, и КОЈима цана

шња организација друштва уди и не даје гаранције за животну 
екзистенцију њихову . 

Толико смо мислили да је нужно да проговоримо за сада о овој 
ствари, а доцније ћемо коју опширнИје рећи кад изађу протоколи 
комисије аустро-угарске за потпомагање радника. 

Ујеgllњење, бр. 29 од 10. 1872. 



[Јован МилинковИЋ Ал авантић ] 
ВЕЛИКА ОПШТИНА. 

Шабац 21. Новембра.З2О 

у пређаmњем писму казао сам, да ћу вам писати, како мислим, 
да се може постигнути гаранција, против полицајне усавршене 
власти. 

Безумно је, ко мисли, да се монархијска форма владе, само 
тако може утврдити, кад је сазидана на чиновништву, или као што 
се каже, на бирократији. Сви словенски народи немогу појимити 
владу без монархијске форме то је истина, али уз исту форму владе, 
сви а Срби још више имали су свакад избране старешине, а биро
кратију данашљу трпе као напаст и моду, која је дошла са стране. 
Од нашега ослобођеља, ми смо имали монархију утврђену на чи
новништву, па ипак су биле толике завере и буне, које су прогониле 
владаре и рушиле династије: ни чиновништво ни стајаћа војска, 
није никад спречавала ова зла, која су најпосле падала на главу 
самом народу; јер и буне и завере коване су у конацима великаша 
и друге бирократије, па се шириле шапатом, највише између оних 
коју су са чиновницима делили власт, и били и својим крајевима 
кесеџије. Само затуцани конзерватовци страхују од изборне си
стеме. Међу тим, само изборна система власти, утврђује истински 
монархијско начело! Кад је монархија утврђена на основи демо
кратској, (изабраној системи власти), онда ником не може ни на ум 
пасти, да криви владу, а још маље владаоца, ако му се учини не
правда од оне власти, коју је он сам изабрао; али, нека сваки зна, да 
каква било самовоља власти бирократске, почев од пандура и 
срескога ћате, па на више, докле је има, пада не само на владу него 
чак и на владаоца, у чем је он чист као злато, а можда ни љегова 
влада није крива. Али кад се зна, да тај служитељ, није ништа друго, 
него постављени орган владе и владаоца, пошто је система центра
лизације тако удешена несретно, да се све оснива на извештај у 
власти, па да се никакава помоћ не може добити код високс: власти, 
онда наравно, да се зла, што се чине, купе око срца против владе и 

владаоца и у згодним часовима покуљају са осветом. Свега тога 
неби било, нити би могло бити, кад би власти биле изобрне. 
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Ја нећу да кажем да пробамо, јер ће свака здрава памет при
знати за добро. Зато да почнемо. Почнимо засад у малом. Као год 
што опmтина бира одборнике и кметове, тако нека срезови буду 
велИке опmтине. Срезови могу бити ве~и или маљи од оваког 
поделеља, за цел састава "великих опmтина". Сваки срез, или ве
лика општина, да на скупу или скупштини својој одабере из свих 
својих крајева петнајест лица. Они нека изберу измеђ себе пред
седника велике опmтине и додаду му у помоћ још четворицу, од 
који нека буде један помоћник председников, а тројица чланови. 
То је суд једне велике општине н. п. "Суд велике опmтине Мачван
ске, Поцерске, јадранске и т. д. Ових пет врше послове непрестано, 
а сви петнајест месечно по једнапут већају о опmтим потребама ма 
у ком кругу љихове власти. Избор љихов саопmтава се админи
стративној власти ради знаља. Избор вреди за три године. Сви се 
заклиљу да ће бити верни кнезу и савестно врши.1Ћ службу по своме 

. кругу. 
Надлежност судова велИk'ИХ опmт: 1. 2раЬанска: а) да у по

следљем степену решавају грађанске парнице које су суђене код 
судова малих општ; б) да води бригу о сирочадима и љиховом 
имаљу, према уредбама које би се издале. 2. Крuвuчнu: а) да испи
тују и казне из ступе , да испитују и преступе и злочинства, да могу 
затворити због тог кривца, који се ухвати на делу, или за ког има 
несумљиви доказа, а безкућник је па може побећи или је опасан за 
друштво: в), да известне преступе пресуђују, што би се законом 
ближе означило. 3. OgupaBHa: а) да извршују пресуде судова и 
решеље, којим се налаже забрана; б), да примају тужбе против 
опmтинских судова, због злочести селских путова, мостова и во

дојажа, да би то било у своме реду. 4. Школскu: а), Да воде надзор 
о ДУЖНости учитељ а и напредку ученика, б), да очеви дају своју децу 
у школу и оне да казне глобом који то нечине; в), да подижу 
примерна земљедељске школе г), да општинским трошком по
мажу нужне занате. 5. CaHиzи.ezи.czи.вo да се стара о здрављу народа, 
помоћу способних лекара и просвећених учитељ а црквених и на

родних. 5. Газguнсiiiво: а) Да води надзор над шумама селским, и 
чува их од сатираља међу собних села и сељака, а тако и над 

испустима појединих села; б), да према приликама местним пре
гледа рачуна малих општина, и стара се, да им приходе умножи а 

трошкове уштеди. 7. Фuнанцuје. а) Да прима данак од малих оп
штина и предаје казначејству; б), да наплаћује све прописане таксе 
што су за државну касу, и да их предаје месечно. Таксе које на
плаћује суд великих општина по својим решељима или глобарину 
за иступе и преступе, недолазе у државну касу, него у касу исте 

велике општине за подмиреље трошкова. 8. Полuцајне и Полu
zи.uчке послове одправљати по одређеним прописима закона. 
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Ради знања, јавља се административној власти избор судија. 
свих петнаест. 

. Сви. судови великих опmтина у Србији, стоје измеђ себе у 
узаЈаМНОЈ преписци. 

Они имају печат са српским грбом и са обичним натписом. 

Они треба да суде по здравој памети а да се помажу са законом. 
Њихова ,Решења у грађанским парницама и кривична у исту-

пима, извршна су. Известни преступи и пупиларна решења да би 
били коначни, подлежу расматрању касацион. суда. У кругу про
CBeТНOM~ њихове наредбе и решења самостална су под надзором 
министра просвете. У кругу финанцијском, економском, санитет
ском и полицајном, према законим прописима. 

Капетани, ћате, практиканти, пандури укидају се. Помоћници 
начелништва и многа писарија укида се. Начелници окружни по 
свима класама укидају се. Место њих у име владе остају окружни 
или областни комисари, као политичке личности. - Даље судска 
пупиласка надлежатељства са рачуновоДИтељем, :књиговодите

љем, касехранитељем и бројем њиних практиканата укидају се; 
придодани сувишни број чланова суда окружнога са знатнИм бро-

. јем писара и fIpактиканата укида се. За извиijање тешких злочиних 
дела и јачих преступа и за суђење грађанских парница веће вред
ности, остају по окружијама три судије, су које се и председник 
рачуна), секретар, писар и неколико практиканата. Даље, ако би 
се остало при данашњој системи оптуживања криваца с довијањем 
и обрана истих са извијањем: нек остане кривични изељедовач да 
се довија против кривца али нек остану и адвокати да извијају и 
тако да бране кривце. Кад би се примила порота у свим делима, 
онда оно друго само треба да отпадне . 

. Враћајући се на предмет о ком пишем, морам напоменути, да 
не треба нико да мисли, да власт по изборној с:истеми стоји џаба, 
шта више, она није са свим ни јевтина. ми смо сви готово поцјед
наки: ни велике газде ни пука сиротиња. Ми немамо богаташа, да 
би општинске терете сносили за права бога, а и не тражимо то, јер 
хоћемо одговорност већу од својих слугу, кад им плаћамо. С друге 

стране, ми још нисмо сви утонули у помодне и луксузне трошкове, 
па не ћемо ни да плаћамо тако, како да се они, који опmтини служе, 
да оте стране богате, јер нећемо, да у скупштинским изборима буде 
оно маџарско подмићивање, кад су некад по свом уставу (један 
либералац српски назива "славном") бирали власти, која је била и 
неорганичена па засићавала охолост и властољубље, а била и врло 
добро плаћена, онако, ни узми ни остави, као у Босни до Омер
-паше. Зато хоћемо да се нашим судијама великих општина, тек 
толико плати, колико да могу за те новце добити замену у раду код 
своје куће, а права добит нека им је част народа, коју му чини. 
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Изборном системом дакле, не иде се на то, да се само уштеди, 

него да се боље управља, да је већа гаранција за све и сваког; да се 
промишља о напредку, што се досад бацало за леђа; а међу тим, и 
то стоји, да би по изборној системи из трошкова државног буџета 
отпала једна маленкост 4,687.200 гроша порески. Народ би сам 
издржавао своје судове великих општина на броју 62. и стали би на 
1,711.200 гр. порески, а свакој ако остало би му у џепу од оте стране 
2,967.000 порез. или у дукатима 106.285. Са оволиком сумом, могао 
би лако притицати оним захтевима просветним, за подизање зе

мљоделских школа и потпомагање нужних заната. 

Хоћемо ли сигурност личну, прав, бржи суд, омање писка
рање; хоћемо ли да уштедимо за напредовање, а још прече да се 
заранимо ~p смо гладни, то ударимо овим путем: би ћемо мирни, 
спашени и богати. 

у другом писму ја ћу да вам напоменем много веће гротло 
којим разточава народ своје благо. Затворити то несретно ждрело, 
задатак је скyпmтине. Нећу се дотаћи ни војске стајаће, ни лифе
рације, ни ничега: ја ћу само говорити о судовима. 

Јавност, бр. 13, од 30. XI 1873. 

\ 
~' 



ОБЈАШЊЕЊЕ. 

У првом броју."Гласа Ја~ности" под новим Уредништвом, а 18 
по.реду, шт~мпана)е нека ИЗЈава одбора крагујевачке штaмnарије, 
КОЈОМ се ХТЈело оБЈаснити зашто лист није излазио за неко време 
(од 7 септембра до 20 октобра). У изј~ви одборовој стоји "да лист 
за ово неко време излазио НИЈе што Је досадањи уредник (Стева 
Милиhевиh) одбором дрymтвеним због неКО2 неспоразумљења 
одпymтен и на његово место други се .морао тражити. Под новим 
уредником, вели одбор на крају, оно, што је пропуштени, накна
диће се." 

О "He~OM" неспораз~ље~у са одбором штамnарије ја ни сам 
XT~O први Jaв~o говорити, Јер Је ствар колико одборова, толико и 
МОЈа, ~олико Је заложено части одборове, двојном је више моје. 
Како Је сада одбор први изишао са изјавом о "неком" неспора
зумљењу, ~ao навалице избегавај~ да каже како је у ствари, 
држим да Је врло нужно да ca~ оБЈасним то дерно из неспоразу
мљење и да рашчистим. т<;> таЈанствено замотавање. То оћу да 
~ зарад правца: КОЈИ Је заступан у "Гласу Јавности" и зарад 
ПРИЈатеља .његових, да не би свету изгледало, да су ту нека нечиста 
посла с МОЈе стране. 

Дакле ево шта је: 

Септембр~ 8. пандур овдашње полиције довукао ме, просто 
рећи, c~ свадбе Jeд~oгa грађанина у полицију, а по заповести начал
НИКОВОЈ· У ПОЛ~ЈИ сам испитиван, а није ми се казало ни за што 
ни ~розашто, НИЈе ми показата ни тужба, ни шта се тражи од мене. 
:ТО Је требало учинити, тако закон наређује. По испиту учињен ми 
Је претрес у стану без акта писменога. Тиме је мислим погажен и 
устав.и закон. Другог дана испитивао ме је началник без сведока. 
И то Је противно закону. У три маха мени је учињена непра:вда и 
повређен закон. Сви љy~ осуђивали. су.поступак полиције нада
мном, осим кмета краГУЈевачког, КОЈИ Је, утишавајући узрујани 
свет, к~зао: "зна власт шта ради, ко зна шта је код уредника? _ 
можда Је он кога покрао или убио!" 

Мени се ~o да се нека чуда збивају са мном. Узрока свему 
гoњeњ~ немогаДИЈах докучити, па и данас не знам ради чега је 
ПОЛИЦИЈа овако поступала са мном. 

ј 
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Сва радња полиције и њен поступак престављенје био у члан
ку "Реиовно 20њење", који је имао изаћи у 18 броју "Гласа Јав
ности." 

Председник одбора штаМпарског и адвокат г. Н. Остојиh, 
дознавши за тај чланак, као лични пријатељ начелников, захте од 
мене да се тај чланак не штампа, говорећи да се треба легитимним 
путем молити али је и он и сваки други осуђивао поступак полиције. 
Одма затим казао је да је то лична ствар С. Милиhевиhа, а не и 
уредника, и сазвао је четири одборника те сњима донесе одлуку да 
се лланак "Реиовно 20њење" нештамnа и казато ми је како они неће 
да се завађају с полицијом. 

ни председник ни одборници ни су били у праву, јер је мени 
дат лист да га уређујем у мом правцу и по моме наођењу. Али нека 
је и противно, они ни је су могли обуставити лист јер су одлуке 
одборове nyноважне по штатуту тек онда кад има на окупу 7 
одборника са осмим председником. Тога није било у таквој иста
клој одлуци ја се ни сам хтео подврћи. Председник и по други пут 
сазове одбор и добије једног одборника више. Реши се исто што и 
пре, одлука ни је била nyноважна као и пре. 

Кад је лист био готов за штамny, један егземплар пошље се 
полицији ради уверења али га она нехте примити никако. Покуша 
се и други пут, - буде то исто. Сутра дан лично сам однео лист и 
тражио уверења, али полицај за штампарске ствари захтеваше да 
му дам лист "најпре на прочитање, па после да ми пошаље уве
рење". То је незаконито. 

_Пошто сам се депешом жалио министру г. Чyмиhу на полицију 
свратим у штамnарију где се имало шта и видети. Слог листа 
растурен и чланак "Реиовно 20њење" извађен по наредби - адво
катској! - Кад би ко год хтео упоређивати ово са оном сценом у 
полицији, можда би нашао неке свезе. 

Као год што је полиција поступала са мном противно закону, 
тако је и председник поступао противно штатуту друштвеном. Да 
би озаконио своје незаконе поступке, буде сазвата ванредна СКУП
штина удеоничара 15 септ. противно штатуту, да реши о сукобу 
између одборника и уредника. На скупштини су били против мене 
удеоничари полицајци, председник и одборници који су решав~и 
да се чланак обустави, а велика већина удеоничара осудила Је 
радњу председникову и захтевала је да лист излази и иаље у иоја
КОluње.м й.равцу. 

И после те скупштине председник и адвокат хтео је неко 
изравнање, шта ли. У одбору изради да он са још једним одбор
ником буду цензори листа и пошто је обуставио изјаву уписницима, 
толико се момчић затрчао да ми је предлагао са осталом мом
чадијом да одступим од правца. Даље се није могло и захтем да ме 
одпусте. 
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Септембра 25 разреIIIИ ме одбор, а 29 је већ био у Крагујевцу 
нов уредник. Да ли је истина да се морао тражити нов уредник? 

Да би слика одборова била јаснија и потпунија да напоменем 
још нешто. Један одборник. као секретар начелства у два пута је у 
"време канцелариско", по по дана преседео у штампарији, реша
вајуhи да се чланак обустави. Тај ми је господин чинио претрес у 
стану. Дакле ствар се љега тицала. Други одборник као сродник 
кметов такође је решавао о чланку. 

Слика је верна и ствар је тако текла. Може ли према овоме 
бити говора о "неком" неспоразумљељу између одбора и уред
ника? 

Овом приликом нетреба заборавити на обеhаље начелниково 
"да ће радити систематичније противу листа", на изјаву помоhника 
начелства: "или ће бити лист како ми оћемо, или га никако неће ни 
бити." И према наведеном и још према нечему; мислим да сам врло 
паметно упитао министра г. Чyмиhа ком сам се жалијо на полицију: 
да ли сам ја ван закона у земљи где владају закони? 

Да сведем у кратко. Мени је јавно неколико пута учиљена 
неправда, повређен је и устав и закон. Хтео сам да се оправдам и да 
жигошем незаконитост. Наравно да бих само ја опет за све одго
варао. Председник и адвокат као лични пријатељ није то дао. 

Као ~pYHa свега гољеља стоји увереље општине о моме вла
дању. На захтев полиције ту скоро кмет је дао увереље ga сам 
gоБРО2 влаgања и ga Йpaвu.м сйлешке йо вароu.ш. (Како се ово двоје 
лепо слаже!?) и најпосле да сам без занимања! Полиција је то 
усвојила. Шта ће још бити - незнам. 

Ето како је "неко" неспоразумљеље. Нисам могао оhутати да 
га не објасним. 

Довољна ми је у осталом, награда, што је председник с поли
цијом и кметом противу мене. Мене то неће саломити. Напротив 
даје ми већу вољу и снагу за рад. 

Пријатељи мој и пријатељи "Гласа Јавности" неће ваљда 
усљед овога клонути у племенитом и светом раду за самоуправу 

слободу и благостаље отачбине. Кад буде свако савесно ВрIIIИО 
своју дужност према народу, добро ће свакоме бити. Трпети се 
мора, то је неизбежно. 

Најзад нека је на знаље пријатељима да ни ја ни ма који од 
радника на "Јавности" и "Гласу Јавности" до 18 броја, не ради нити 
има ма какве свезе са новим уредништвом, које је почело издавати 
"Глас Јавности" у духу 19. века.З21 

у Крагујевцу. 

Ст. Милићевић. 

Буgуhносш, бр. 105, од 22. ХП 1874. 

У! 
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ва] текст, као што се може видети, дали смо из листа 1 раничар, где]е он, 

по свему судеhи, најпотпунији. Наиме, овај лист и часопис Раи објавили су Мар
ковиhев оглас о најави излажеља ОслоБОђења у целини. Разлике измеђУ ова два 
текста нема ни у садржини ни у интерпункцији, што ПОТВРђује да су оба објављена 
према аутентичном Марковиhевом аутографу (само што је у Раоу месецдецембар 
написан скраћено: дец.) Остали листови пренели су текст или у скраћеној верзији 
или су га препричали. Да је текст Марковиhев, нема сумље, не с..1.мо због потписа, 
већ и отуда што се Марковић на њега позива у другим својим прилозима (видети 
следеће две белешке). Овај текст објављујемо пре осталих љегових прилога, зато 
што је он морао настати раније, како се то, уосталом, и види из датираног текста: 
,,18. децембра 1874". 

2 Марковиh је у уводнику Крагујевац, 28. Децембра, понављајуhи ово, додао 
и следеће: ,,и још раније у ,,Раденику" ... (видети Јос. белешке 6). 

з Све је исто као и у листу Јавност, сем делимично у навОђељу' цене. 
Годишља претплата за Јавност износила је 100 гроша. За Аустро-Угарску је цена 
остала иста: 12 форинти. Истина, Јавност се за полугодиmњу претплату могла 
добити за 5 фор., док те напомене за Ослобођење нема (видети ХП кљигу, стр. 
121). 

4 Лист ГраНllчар, 'Ij. љегов уредник Јован Павловиh. пропратио је овај 
Марковиhев оглас следећим речима: 

"Ми препоручујемо најтоплије овај лист из срца Србије нашем свету. јер ће 
у љему наћи прави неизмајсторисани глас нашег оностраног народа о љеговим 
стварима а наhиhе и упутства, како ће се народ из овог као рђаво признатог стаља 

избавити. 

Радници на 'Ослобођељу' и заслужују одзив и помоћ нашу. јер су се пока
зали, да их никакве жртве од рада на народном напретку не могоше заплашити, 

да се тога окану, као што би други У таквим приликама десет пута учинили. Они 

су радили на 'Раднику', па кад овај мораде пасти. они покренуше 'Јавност' а после 

они се скупише око 'Гл. Јавности'. а данас ево их где покрећу 'Ослобођење'. 

Коме је из Аустро-Угарске лакше нама претплату да шиље, нека учини 
тако а ми ћемо се за даље побринути." 

Остале најаве изл_ажеља листа ОслоБОђење дајемо у ПРllJlО3Шfа ове кљиге. 

5 Према датуму овог првог Марковиhевог текста у ОслоБОђењу види се да 
је он неке текстове већ раније био припремио. 

6 У огласу је, највероватније омашком, изостављена и ова напомена о 
Раиенику па то Марковић овде уноси (видети белешку 2) . 

7 Марковић мисли на раније покренуте листове а посебно на програм 
Јавности (видети стр. 120-121, хп књиге и нашу белешку 5 у XI књизи). Свакако 
да и текст огласа за Јавност није могао отићи "у јавност" а да на њему није бар 
сарађивао и Марковић, ако баш у целини и није његов (стр. 120-121, хп књиге), 
што смо ми пропустили да тамо нагласимо. 
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х "Ослобођење од сваке тираније" - могло би се рећи да је основна девиза 
свеукупног Марковиhевог деловања од почетка рада. Ми смо изоставили да у VП 

књизи штампамо највероватније његов текст: Кууа иуе gрушiIi.во? из 38. и 39. броја 
РаУНll1са, што ћемо овде исправити (видети ДоgazТшк у овој књизи), а он се 
завршава следећим речима: "Ми у даљини видимо нови свет, свет правде, истине 

и рада. где неће бити газда и слугу, господара и потчињених, где ће сваки члан 

друштва бити радник, газда и господар. Друштво иде потпуном политичком и 

економском ослобођењу." 

<) Марковиh је у више наврата писао о овоме, посебно у делу Србuја на 
Исшоку (видети VПI књигу, стр. 95-97). 

10 Марковић рачуна на време од Светоандрејске скynшТШlе 1858. године. 
11 Опет подсећање на време од повратка Обреновиhа, "као и пре тога" - тј. 

доба уставобранитеља 1842-1858. 

12 Марковић се јавно ограђује од оштрије критике, како каже, да "не дође 
у сукоб са кривичним законом", но то му није помогло јер ће и овај текст цензура 
узети за ,,шта~mарску кривицу" (видети како му је 1872. године "фризирана" 
Србија на Исшоку у листу Рауник, затим белешку 6 и друге, у VПI књизи, као и 
писмо брату Јеврему од 20.11875. године у овој књизи). 

13 "Другом приликом ми ћемо изложити опширније, народну политику, 
ослобођења ... " - овде, као и у даљим текстовима (видети делом оне пасаже које 
прате белешке 36, 39,61 и 63) М арковип најављује уа пе йосебно йисаши о нароуној 
ЙолиШШ(LI., која је за њега, као што се и овде и у другим текстовима види, првен

ствено питање ослобођења: ослобођења споља и изнутра, како га је задржао у 
сећању и Никола Пашић (видети: Јован Радонић, Никола Пашиh и босанско
херцеговачкu устанак у делу Слике из uсшорије uкњuжевносши, Београд, 1938, 
стр. 211). На ово је Марковић, осим начелне потребе да да свој суд, био на известан 
начин и "прозван". Наиме, Виуовуан је, на пример, указивао како ИсtUок већ шест 
месеци пуни своје странице текстовима о нароуној йолиtULЩLl (уводници у Виуов
уану бр. 5, 8 и 9,оОД 8, 11. и 12. 1 1875: Београg, 7. Јануара, Телалu.ма .. нароуне 
ЙОЛ/lLТшке" - два наставка). Њима је понајпре сметало оно што је писало у истоку 
са почетка 1875. године: Наша влаgа и нароуна ЙОЛUШllка (Исшок, бр. 2, од 5.1 
1875. године и други). Сем што су се Риcтиhеви "истоковци" окомили на, по њима, 
погубну политику владе, дотакли су се и "комунца". Поред осталог, они кажу како 
"КОМУНСk'И" листови нису "налазили за вредно да се баве народном политиком ... " . 
и, тобож. само они о том питању воде рачуна. Иза њих није заостајао ни Каље
виhевлист Буgуhносш са својим написима, како крајем 1874. тако и почетком 1875. 
године (на пример: Нароуна йолшuика, уводник у бр. 105, од 13. хп 1874,) затим 
страуање Ll йокреш нароуа, који излази у наставцима, бр. 5, од 12. 1 1875, и даље). 
Првобитно смо помислили да је, можда, управо због овога аутор написа који 
излази у ОслоБОђењу чак у 7 наставака, под насловом Нароуна uшиања (бројеви 
13-19, од 29. и 31. Т, и 2, 5, 7, 9. и 12. П 1875), Светозар Марковић. Међутим, још је 
Оаlе Stokes веома проницљиво уочио да у том раду има изнијансираних ставова 
који одударају од Маркоiшhевих приступа овом питању (рад Гел Стоукса об
јављен је код нас у две верзије, на енглеском језику: Nikola PaJic alld SI'etozar 
MarkOl'i(r, у зборнику радова са научног скупа у САНУ 1983, СвеiIi.озар Марковип 
и Марксова интернаЦllонала, САНУ, научни скупови књ. LVI, Одељење дру
штвених наука, књ. 12, Београд, 1991, видети стр. 262, белешка 36, и преведен у 
ЗБОРНLlКУ Историјског музеја Србије, са изостављеним делом једне реченице, у 
коме се Пашић вулгарно изразио, Зборник, ИМ С, бр. 23,1986. стр. 88 и друге). 
Библиограф Одбора, гђа Емилија Тешиh-Насковски, такође нас је упозорила на 
књижице које је издавао Јован Симић 1882. године под називима Часовu раЗМll
шљања. У првој од тих књижица (брошираних) на задњој корици најављено је да 
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ће трећа из те серије садржати рад Пере Велимировића: Нароуна Йитања. Но, 
при штампању, Велимировић се одлучио да трећа књижица буде његов текст из 
СiПарог ОслоБОђења, Сељачки йокреш у KpajuHLl, а тамо је, такође на задњој 
корици. наведено да ће Нароуно L?LliIi.ање бити у шес:гој књижици (ми ту књижицу 
нисмо нашли, али нема сумње да J~ то поменути текст из ОслоБОђења, јерје и све 
остало из истог времена и са наЈавом Симића да ће и радове других важних 
савременика Светозара Марковиhа штампати у овим књижицама; повод за штам
пање ових књижица је управо започета серија издања Марковићевих Целокvйних 
gела. Када већ о овоме пишемо, навешћемо и податак да је у серији ЧасовLl 
размишљања и књижица ОйшiiiLlнска и йривщЋна својина, штампана као 5 књига 
под именом аутора Пере Тодоровиhа, прештампана из Рауа (бр. 4-8, од 19. и 25. 
VП и 1.' 8. и 16. VIП 2874). Ово је важно да се нагласи јер је Божидар Ковачевиh у 
НlIUЮ] КЊllжевносиlLl (трећа књига, 1946. година), поводом обележавања 100-го
дишњице рођења Светозара Марко.вића, и овај рад сигнирао погрешно као Мар
ковићев (ви~ети стр. 156, под БРОЈем 23, Наше књuжевносiiiи). Е. Тешић-На
сковски нас Је упозорила такође и на Ковачевићев навод под редним бројем 27, на 
истом месту: Ко руши йореуак и својину? - изашао такође у Рауу од истог аутора, 
опет СИ~tlиран ~ao Марковићев (код Б. Ковачевића, исто, стр. 156; текст у Рау)' 
изашао Је у брОЈевима 2-8, од 8, 16. и 24. Т, и 1, 8, 16. и 22. П 1875, године). Мада је 
Мита Ценић оптуживао Перу Тодоровића да овај TI:KCT штампа као свој а да га, у 
ствари прештампава из руског чаСUlIlJI:;} ВЙереуъ. Захваљујуlш посредовању на
шег колеге мр М 11.1:1 11;1 ГРII':. С;l ралник Британске библиотеке господин Сава Пеић 
доставио нам jl: копије чланка К/Тш разруuшешъ .. основы" общесшва? - изашлог 
у тому П, 1874. године, сТр. 156-174, те смо се могли уверити у оправданост сумње 
да је то Марковићев рад и, наравно. изузели га из његових радова (мада смо и 
посебно захвалили на разумевању г. Сави Пеићу и управи British LibПIIУ, нека ово 
подсећање буде још један знак захвалности; Британска библиотека у још једном 
наврату помогла је у раду Одбора, тада су нам са посебном прсдусретљивошћу, 
попут г. Саве Пеиhа, помогли mr Аllеп и шr Weskancoot; видети Ђорђе Митровић, 
ИсL7iражщшње и йрuкClЗ нове грађе о йlllUаЊLl.АШ оуноса СвеL7iОЗllра MapKoBufill, 
Прве LIIlтернационале Il Маркса, у зборнику радова СвеL7iозар Марковuп и Мар
ксова Инiiiернационала, САНУ, наУЧЮЈ скупови књ. LVT, Одељење друштвених 
наука, књ. 12, стр. 322, фуснота 4). О библиографским питањима у целини - било 
да је реч о Марковићевим радовима или о радовима о њему - потпуније податке 
садржаваhе ХVП књига овог издања посвећена у целини тим питањима. 

14 О листу ОслоБОђење биће доста речи у овој књизи. Овде ипак напо
мињемо следеће. То је био трећи лист који је излазио под његовим уредништвом. 
Први, Рауенltк 1871. године, номинално је уређивао Ђура Љочић (видети више у 
ту-уш књиге); други, Ја6НОСШ 1873-1874, који је, такође, номинално, неко време 
уређивао Димитрије Стојковић (видети више о томе у XI, хп и XПI књизи), докје 
овај трећи излазио под његовим пуним именом и презименом, и као власника и 
као уредника. Ваља подсетити да је под његовим утицајем лист Рауеник у 1872. 
години излазио под називом РаУllLlК и уредништвом Стевана Милићевића, а 
Јавносш и Глас ЈавносШu 1874. године опет под уреДЮЈШТВОМ Милићевића; под 
Марковићевим утицајем излазио је и први социјалистички сатирично-хумори
стички лист Вра20лан, под уреДНIIШТВОМ Михаила Никетића (у 1871. години, по 
свему судећи уз пуну подршку и сарадњу и самог Марковића; у 1996. години 
Историјски музеј Србије дошао је до комплета овог листа али нам он није стављен 
на располагање; више о томе у раду др Ђорђа Игњатовиhа, Хумор 11 сашира -
убојLLLUО оружје Свешозаревог соцuјалuсшuчког йокреша у uолuiiillчкој борби у 
посебном зборнику радова научног скупа одржаног у САНУ 1996, ЖLLвоiIi. Ll gело 
СвеL7iозара Марковића, САНУ - Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 
1997, стр. 335; о Вра20лану је било речи у VП, а биће и у овој књизи). И часопис 
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Рау, који је покренуо и уређивао Пера Тодоровић у Београду 1874-1875. године, 
био је под непосредним утицајем МарковиI1а, у њему је он и један од најважнијих 
сарадника (о овом часопису било је речи у хт кљизи, а биl1е још речи и у овој, 
XIV). О листу Осдобоljење најпотпуније податке дао је др Андрија Раденић у делу 
СО!јијШlllСШUЧКU лисi1i.ови II часойuсиу Србији (1871-1918), Београд 1977, стр. 
236-248. . 

15 Видети XI књигу, стр. 126-140. 
16 Видети XI књигу, стр. 158-174. и хт књигу, стр. 47-52. 
11 Видети хт кљигу, стр. 57-72. 
111 Видети ХПI књигу, стр. 53-56. 
19 МарковиI1 је прихватио идеју Јована МилинковиI1а Алавантиliа о великој 

општини, о чему ће још бити речи (видети Прилоге). 

20 Даљи текст је из већ објављеног МарковиI1евог рада Срез, који је изашао 
у Гласу ЈавносШu бр. 5 и 6, од 27. и 31.јула 1874; упоредити стране 54-56, хт књиге. 

21 Даљи део текста МарковиI1 наводи из Алавантићевог рада Велика 011-
lllшина, као и у поменутом чланку Срез, с тим што је тамо то означио наводима а 
овде није (упоредити стране 55-56, хт књиге). 

22 Видети белешку 45 у хт кљизи где је указано шта Марковић изоставља 
у тексту АлавантиI;а. С обзиром на то колико пажње МарковиI; посвећује Ала
вантиl1евом тексту Велика ouuaullHa ми nемо га овде дати у Прилозима јер је 
репродукција, дата у XI кљизи, стр. 159, доста слаба. 

'" ~ Овде се завршава навод из Алавантићевог чланка Велика оЙшi1i.ина, а 
даљи део текста је из Марковићевогтекста Срез (упоредити стр. 53, хт књиге). 

24 Овде МарковиI; завршава навод из свог текста Срез (упоредити стр. 56, 
хт књиге). 

25 Овај део је из почетка другог наставка Марковићевог чланка Срез (видети 
стр. 55 и белешку 41, ХПI књиге; подвлачења су, наравно, МарковиI1ева и овде и 
у хт књизи). 

26 Мисли на Алавантиnев предлог - упоредити у тексту Велuка ОйlllШина. 
21 Исто. 

21! Исто, Видети и Марковићев чланак ОйшШина, XI књ., стр. 134 и даље. 
29 . 
Видети белешку 123. Како је замишљао образовање и васпитање, Марко-

виI1 је то исказивао у више наврата веn од својих првих радова, (видети ХЈ и хт 
кљигу), ближе времену настанка овог списа то је изразио у писмима, потом у 
радовима Вера и наука - и образоаање у нароуно.м йравцу као и у посебном 
поглављу ОрганиЗllција йросвеШе, у раду СОl{ијuлиЗll.А1 или gpyutiliBeHO йиШllње 
(видети ХШ књ., стр. 132-138, 157-167). Овде пак дата најава могуnе да се односи 
на текст О васiiиШању, који доносимо у ПриЛОЗlLAlа и о којем ће још бити речи. 

~И . Ф ма пуно основа претпоставка да Је ову вест ормулисао и пустио у лист 

Светозар МарковиI; лично. Његов брат Јеврем на изборима 24. Х 1874. године, 
био је изабран за посланика уЈ агодин и са убедљивом веnином. Влада је међутим, 
нашла начина да тај избор осујети (уложена је жалба на нерегуларност избора, 
јер је комисија правила "паузу за ручак"), па су, како то овде и стоји, организовани 
нови избори 4. јануара 1875. године. Пре тога, како се то овде види, чињене су 
,припреме" да се његов поновни избор осујети, што се делом види и из инфор
мација у овим НовОСШll.АШ које је из "Ослобоljења" пренело неколико листова 
оног доба (више видети о томе у раду Добривоја ЈовановиI;а, Јевре.А! Марковип на 
Йосланичкlt.A1 lt3борuма у зборнику радова Свеiliозар Марковип уанас, Београд, 
1992, стр. 168-181, и У ПОЛШUllчкој tlСШОРllјu Србије Живана Живановиnа, 
Београд, 1923, књига 1, стр. 294. и даље; овом питању ћемо посветити више пажње 
у даљим текстовима; посебно упућујемо на доставе доушника Јовану Риcтиhу, 
видети у ДоgаШк)' ове књиге). 
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31 
ОПери ЪорђевиI1у видети стр. 260-265 и белешку 220 у хт кљизи. 

32 О овој школи сестара НинковиI1 биl1е још речи. 
33 Марковиn рачуна да је ово друга "законодавна" скупштина од оне која је 

донела устав 1869. године (први сазив био је 187~-1874, овај други, за који су 
избор~ одржани, како смо веn навели, 24. октобра 1874. гo~e, требало је такође 
да траЈе четири године, међутим, после великих неспоразума и пада влада, сi<yп
штина је распуштена веn марта 1875. године па су организовани нови избори). 

з4 
Ово поређење наметнуло се отуда што су и чувени, овде поменути, 

енглески политичари били вође либерала и конзервативаца, као што су у Србији 
били Р.ИСТИn и Маринови~. НајвеРOliатн.ије да се ово поређење било више уста
лило УЈавним расправама,Јер у ондаШЊОЈ штампи (Исiliо1С, Вugовуан, Буgуhносi1i.) 
ово нисмо нашли. 

35 Пут У Цариград за младог кнеза организовао је Мариновић (видети више 
о томе у белешци 235 у ХI књизи). 

360 . овим полемикама о ,,нарОДНОЈ политици", видети белешку 13. 
310 М . проневерама у инистарству ВОЈНОМ видети у XI књизи, посебно беле-

шке 159, 178 и 181. 
38 0уп би . '" М отре термина "КОКОШИЈа ВОЈна видети код арковића према 

белешци 216 у ХI књизи. 
39 Видети белешку 13. 

4() Влада Јована Мариновиnа још је некако и трајала, од 22. Х 1873. до 24. XI 
1874, потом следи влада Аnима Чумиnа од 24. XI 1874. до 20. I 1875 ... Као да се и 
по овоме назирала ратна криза која nе уследити након избијања устанка у Босни 
и Херцеговини. 

41 Мисли се на Радивоја МилојковиI1а, председника владе и министра из доба 
Намесништва. 

42 О . . М .. . ваЈ подвучени део Је арковилев закључак; у Вuуовуану, наравно, то 
НИЈе тако формулисано - веn као избор "најбољих" (видети бројеве од 25. и 28. Х 
и 3. XI 1874. године: уводници: од 25 и 28 октобра, односно 2. новембра). 

43 
О овим изборима видети више код ЖЩ!ана Живановиnа, Полui1i.ичка 

исШорuја Србије. Београд, 1923, књ. 1. стр. 294 и даље. 
44 

Ово се доиста десило у Скупштини. Веnину је заправо добило крило 
КаљевиI1а, уз помоn марковиI1еваца. Светозар се на ово осврnе јер се то све 
дешавало управо по његовом изласку из затвора. У следећем пасусу он подсећа 
на промене у понашању скупштинара још у претходном сазиву (видети о томе 
више у ранијим књигама, па и у ХТ књизи, белешка 70 и друге), у чему је његово 
пи~ање представ~ало, рекло би се, ако не кључну, а оно сигурно једну од одлу
ЧУЈУnИХ полуга КОЈе су допринеле измени односа посланика према влади и ономе 
што се скупштинама сервирало (Светозар МарковиI1 је то најрадикалније по
кренуо чланком Послеgњи cKyiiUlLUllHCKll llзборu у Србији и другим текстовима 
посвеnеним раду Народне скупштине, књ. VI, стр. 3-14). 

45 Када се гласало, 22. XI 1874. године, који предлог адресе да се усвоји, 
владин предлог добио је само три гласа, па је МариновиI1ева влада поднела 
оставку а седнице Скупштине одложене. 

46 Када је влада Јована МариновиI1а, 23. XI 1874. године, поднела оставку, 
мандат за састав нове владе добио је некадашњи пријатељ Јеврема Марковића 
Аnим Чумиl1 (нова влада представљена је Скупштини 26. XI 1874. године; о 
Чумићу смо писали у ранијим кљигама, а биће још речи и у овој, XIУ). 

41 Колико је МарковиI1 био у праву, види се и по томе што је овај кабинет 
пао веn 20. јануара, дакле, само три недеље по овом Марковићевом напису. 
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48 М ..... б '. " аРКОВI1Л каже: ив~ег министра, Јер се оваЈ напис односи на извештај 
КОЈИ Је поднео Чедомиљ МИЈатовиh, министар финансија у влади Јована Ма" 
риновића, палој, као што смо споменули, 23. XI 1874. године (овај моменат, као и 
неки други, указују на могућност да је Марковић неке текстове био припремио 
знатно раније, о чему смо већ писали и о чему ће још бити речи). 

49 Нови министар финансија у влади Аћима Чумића био је Љубомир Ка
љевиli. 

50 У неким од написа о полемикама које је водио Светозар Марковиh 
Помиње се и полемика са професором економије на Великој школи Стеваном 
Поповиhем Црним. Даљи део текста, од ове па до следеће белешке, наводи овај 
професор у свом Оуговору "Ослобоljењу" (видети поглавље Прилози у овој 
књизи), чиме се потврђује и ауторство Марковиhа на текст који коментаришемо: 
ИзвещiUај .АшнисШра финансије за 1874 гоу. Овај прилог није у ранијим издањима 
сигниран као Марковиhев мада има све особености његових радова. Истина, у 
поменутом делу др Андрије Радениhа (стр. 240-241) може се разумети да он овај 
рад сматра Марковиhевим, као и текст Слобоgа lllшамйе, о којем ће бити више 
речи у ПриЛОЗU.Alа. С обзиром на чињеницу да се само овде јавља Стеван Поповиh 
у полемици са Марковиhем, а с обзиром и на друге карактеристике када је о самом 
тексту реч, сматрамо да је ово несумњиво Марковиhев рад (видети и белешке 91 
и 187). 

51 Марковић је о Керију посебно писао у првој књизи својих Начела нароуне 
еКОНО.Ащје (видети IX књигу, стр. 26-27 и друге) 

52 м '" . 
арковил ово НИЈе стигао да уради. 

53 Марковиh наводи свој рад Фllнансија (видети хт књигу, стр. 57-72). 

54 Како је Марковић убрзо напустио земљу, па и умро, ово није остварено. 
Уредниmтво Је покушало да настави праћење рада Народне скyпmтине и при
казивање министарских извештај а (видети, на пример, Ослобоljење, бр. 19, од 12. 
П 1875: Извещшајминисшра финансије). . 

55 
Видети белешку 30 и текст у вези са љом. 

~ . 

Алузија на министарство Аhима Чумиhа (видети белеmкy 46). 
57 Како је уредник сам Светозар Марковиh, ово је, наравно, њему yпyhено, 

па смо отуда, сматрамо с правом, цео прилог унели у ову кљигу као његов. За ово 
има и других разлога сем овога што мајка Тасе 'Викиhа, Катарина, упућује њему 
ово писмо. Светозар и Таса били су у добрим односима. Таса је скупљао прет
платнике за Марковиhеве листове и био је дописник у њима. Уз то, радило се о 
избору Светозаревог брата Јеврема. Све индиције из овог времена указују да се 
Светозар укључио у ову "изборну кампању", на страни свог брата, како би. се 
данашњим речн~ом рекло. Ово је разумљиво не само зато што су они били браhа 
већ и отуда што Је против Јеврема поведен а до тада неуобичајено јака кампања 
од званичних власти како би се његов избор по сваку цену осујетио (о томе 
Светозар пише у чланку који је оставио да се објави по његовом одласку из земље; 
видети текст Канgиgаш за СКУйlllтинара и министар у овој књизи, као и већ 
поменуте доушничке извештај е Јовану Ристићу. Светозар је изашао из затвора 
16. новембра 1874. године, како)е то било и досуђено (видети ХП књигу, сТр. 116, 
белеmкy 124 и др.) У извештаЈУ о путницима приспелим у Београд спој ени су 
подаци за 16. и 17. новембар. У СРЙСКlIМ новllнама, бр. 254, од 18. XI 1874. године, 
стоји да су у XOTe~y ,,~?д Париза" одсели "г: Барре, Г. Бремон, Г. Светозар 
!'vfарковиh из КраГУЈевца. Претпостављамо да Је то он приспео из затвора (што 
Је унет податак да је "из Крагујевца", могло је бити разумљиво - .из Крагујевца је 
отишао у затвор, па се тамо и вратио да изврши припреме за покретање новог 
листа). Истина, у Крагујевцу је био један практикант истог имена и презимена, но 
тешко да би се могла десити таква подударност, да баш у то време он ДОђе у 

1 
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Београд и да одседне у овај, у то време, елитни хотел (тај чиновник Светозар 
Марковиh био је војни практикант; у јесен те године огласио је продају плаца који 
је имао у Крагујевцу, БуgуhносiU, бр. 88, од 23. Х 1874). Јевремов брат Светозар 
отишао је у тај хотел највероватније зато што је у њему, вероватно и Јеврем био. 
Наиме управо тих дана водила се жестока борба у Народној скynmТИНИ. Са једне 
стране, присталице Јеврема Марковиhа предлагале су га и за часника Скупштине 
и члана два (од укупно три) одбора, а са друге стране, влада је радила не само на 
спречавању тог избора, већ, видели смо, и на оспоравању посланичког мандата. 
По доласку Светозара у Београд све је то већ било окончано (полемика у Скуп
штини О Јевремовом избору за посланика ВОђена је 13. новембра 1874), па је то 
могао бити важан разлог за састанак браће ради договора (са присталицама) шта 
даље да се ради. У вези са овим Светозаревим боравком у Београду по изласку из 
затвора поменyhемо још и чиљеницу да је на поселу у друштву ,Добратимство", 
7. децембра, међУ приложницима за помоћ био и Светозар Марковић (од 53 
приложника његово име је на 3. месту). Но ни у овом случају то није могао бити 
његов имењак Светозар Марковић, професор на Великој школи, јер још није на 
ту дужност ни био постављен (службовао је у Лозници). Марковиh је, дакле, због 
брата Јеврема, због својих договора са сарадницима (видети белешку 65) итд., 
могао остати до тог рока, па и дуже, у Београду. 

Датирање огласа за покретање листа Ослобоljење, као што смо видели, 
јесте: Крагујевац, 18. ХП 1874, што би било и крајње време да он сигурно буде тамо 
(нужно и који дан раније). С обзиром на борбу око избора брата Јеврема за 
посланика, обавезе које је имао према 'Викиhевој мајци, као и на уредничку 
обавезу, овај текст можемо сматрати Светозаревим. И неки каснији дописи из 
Јагодине објављени у Ослобоljењу, које дајемо у ПриЛОЗllма, могли би се љему 
приписати, но тамо ћемо дати образложење зашто то сматрамо проблематичним. 

58 Тај телеграм дајемо у белешци 212. Мајка Тасе 'Викића жалила се и 
Народној скупштини (видети ПроiUоколе, седница од 17. 1 1875). . 

59 Речи Тасине мајке Катарине и та ,,два листиhа" као што се ВИДИ, овде 
дајемо другим слогом, како би се лакше разликовали од Марковиliевог текста. 

6() О листу исток било је речи у ранијим књигама. Када се овде, међУТИМ, 
каже: "како је постао гласило пређашње владе", мисли се на време откако је пао 
Ристић. 

61 Марковић вероватно има у виду уводник у ИСШОКУ од 5. 1 1874, У 2. броју, 
који је изашао под насловом НаЩll влаgа и наРОУНll ЙолиiUuка. Тамо се, уз остало, 
каже како је само исток скретао пажњу да "комунски" листови нису налазили за 
вредно да пишу о "народном задатку", да је чак и Застава писала како се они 
("пречани") више осећају Словенима уопште него Србима ... ЗасiUава је тих дана 
чак била и забрањена за Србију, што је Мар:ковића морало подстаћи да о овоме 
нешто више напише. ИсiUОК већ сутрадан, не због написа у Ослобоljењу, јер до 
отворене полемике тек ће доћи, наново пише о "истинској народној политици" 
(видети и белешку 13). 

62 Мисли се наравно на милетиhевце. 
63 О овоме је било речи у белешци 13. 

64 Овај део текста открива да је његов аутор Светозар М~рковиh (l.ШСЛИМО 
на преустројство среза у велику општину, о чему је већ било речи). Уосталом, он 
је од претходног текста, који је уреднички уводник Крагујеваll" 8. Јануара, био 
одвојен само једном цртом (ми и нисмо ништа мењали, наравно, сем што смо 
уместо цртице ставили три звездице). Особености текста су, уосталом, марко
вићевске у свим елементима. Ваља овде истаћи, како је то писао још Јован 
Вулевиh у раду СвеiUозар Марковић у Крагујевцу (Светлост, Крагујевац, 1952), 
да он има малу групу сарадника, да ради све послове, па чак да сам обавља и 
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експедицију листа. У прилог овоме, чини нам се бар у почетку, иде и чиљеница да 
насловље~ примерак. Ослобоljења на Свешозара Нll1СОЛUha, који је радио у 
друштвеНОЈ штампарИЈИ Стефановиh, у Београду, а који се чува у Централној 
библиотеци САНУ,.има у неким бројевима исписано име Николиhа тако, као да 
се Светозар Марковиh потписао (видети нпр. бр. 8 и 9, упоређено са оним у бр. 
12). Када Марковиh помиље напис у листу БуgуhносЩ МИСЛИ на текст ДоЙис. 
Беогрag, 30. ДеКе.А!бра, изашао у броју 2 (како и наводи), од 3. Т 1875. године, на 
првој страни (Буgуhносш је писала на исту тему у својим уводницима и у бр. 103 и 
105, децембра 1874). 

65 
Може се реhи да коментар уз овде поменути телеграм открива и аутора 

написа Кау .може биШll уайlltен наРОУ1ll1 uослаНlIК? Ево Телеграма из 5. броја 
Ослобоljења: 

"ТЕЛЕГРАМ 
УРЕДНИШТВУ'ОСЛОБОЋЕЊА'* 

у Крагујевцу. 

Предат 9. Јануара у 4 ч. и 45 МИН. а примљен у 6 ч. по подне. 
_ 3бог l~UaAIii.apc!,llX ciliBapll Кнежевиh уреуник 'Буgуhносши' - нароуни 
uосланик gаш сууу, KOjll сиНОћ реШll уа се заШворu. На новчано јемсшво оgобрена 
оgбрана l/З слобоgе; II заСШУЙНllК уреиНllка Савuп gаш је сууу. 

* Овај је телеграм дошо, кад је лист био већ сасвим готов за штампу. 

УРЕД." 

Уредник у потпи~у је свакако Светозар Марковиh, па је и овај коментар 
:гелеграму његов. Како Је тема за њега втuеструко интересантна, прво, отуда што 
Је и сам скоро изашао [ifЗ затвора "због штампарских кривица", друго, зато што је 
Кнежевиh имао заштиту као народни посланик а ипак је био ухапшен, треће, зато 
што се Светозар Марковиh проблематиком Скупштине и избором посланика 
посебно за~ао због брата Ј eBp~Ma, о чему је доста било речи, итд. Према томе, 
природн~ Је било да овом случаЈУ посвети. посебну пажњу. Целу ову белешку 
ОПШИрНИЈе разлажемо због тога што се оваЈ текст први пут у овим делима уноси 
као Марковиhев. Код др Андрије Раденића, у већ поменутом делу, стр. 241, може 
се раЗl:ети његово тумачење и тако да и он овај текст сматра Марковиhевим. 

Члан 71, ст?в 2, о којем Марковиh у овом пасусу говори, то решава на 
следеhи начин: ако Је говором неког од посланика нанета увреда, председник је 
могао прекинути седницу, а у наставку рада Скупштине затражити изузеће доти
чног посланика; остало Марковиh дословно преноси Усшав Књажевсшва Србије 
са ИзБОРlllLМ законо~! lt ЗаКОНОА! о iiословном рау:\' Нароуне СКуuшшине, Београд, 
Државна штампарИЈа, 1869, стр. 24-25). Вредно Је помена зашто је толИка бука 
била подигнута око хапшења Уроша Кнежевића. Марковић је поменуо да нема 
довољно информација и изражавао неверицу, али је реаговао одмах. "Несташни" 
Кнежевиh пустио је 97. број Буgуhносшlt У плавој боји, уоквирен црвеном. То је 
изазвало узбуну код режимских људи, па је о томе поведена велика Полемика. 
ИСШОК и Ослобоljе~е имали су и у вези с тим посебне обрачуне (Ослобоljење, бр. 
8, од 12. Ј 1875: Бе02раg, 12. Јануара; мада треба имати на уму и страх режима с 
ОБЗИр~.f на оно што смо већ поменули о достави Риcтиhевих Доушника). 

Чланови 73 и 74 Дословно су пренети ... 
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68 Исход гласања о адреси (владин предлог добио је само 3 гласа) 23. 
новембра 1874. године изазвао је пад Мариновићеве владе и одлагање скуп
штинских седница ,,до Светог Саве" 1875 (више о томе у поменутом делу Ж. 
Живановића, књ. Т, стр. 294-299). 

69 Светозар Марковић мисли на свој уводник у првом броју Ослобоljења: 
Крагујевац 28. Деl{е.Аtбра, који смо такође дали у овој књизи. Како је текст Још 
јеуна реч о "Ослобоljењу" потписан, овом назнаком се утврђивало и ко је аутор 
тог поменутог уводника у првом броју. Та Марковиhева указивања често су нам 
и у другим случајевима откривала његово ауторство на неке текстове (видети и 
овде белешке 13, 72, 82 и др.). 

7() Немамо тачних података о мерама полиције која је почела да делује 
против Марковиhа, ево, види се, већ од првог броја (Марковић о овоме пише и у 
свом "опроштајном" писму брату Јеврему од 20. јануара 1875. године, о чему ће 
још бити речи). 

71 Упоредити са VIJJ књигом, стр. 90. Подвлачења су Марковиhева у овој 
напомени (у књизи то није подвукао). 

72 Овом опаском Марковић открива да је писац и чланка Крагујевац, 8. 
Јануара, који такође доносимо у овој књизи (видети и белешке 62 и 82). 

73 Пера Тодоровиh је - пишyhи о смрти Марковића - HaB~O да је ово 
последње што је Марковиh написао (видети ХVI књ., стр. 71), чиме Је, чини нам 
се, нанео штету. То се, извесно, могло односити на одбрану "од подлих клевета", 
али не и у целини на његове написе. Но, како Пера у то време није био .у 
Крагујевцу, он то није могао поузданије знати. Да је Светозар понешто и каСНИЈе 
урадио и оставио да објаве његови сарадници, најбоље се види из његовог писма 
брату Јеврему од 20.11875. године. Скерлић каже: "Он не може више да долази у 
редакцију, малаксалост га обар.а, стомак више ништа не може да. подноси, и он у 
физичким мукама, прстима КОЈИ се грче, по читаве сате.:. пише Jeдa~ чланак за 
лист" (Јован Скерлиh, Свешозар Марковuп, његов жuвощ рау и иgeje, Београд~ 
1922, стр. 105). Из писма Јеврему, које овде често помињемо, види се у КОЛИКОЈ 
мери је Марковић још увек концентрисан и како може да уради изванредне 
странице. Лаза Нанчић се присеhа, десет година касније, како је Марковиh, по 
доласку у Беч (почетак фебруара, исте годин~), још увек долазио у кафану ~ са 
њима учествовао у расправама (видети у ОВОЈ књизи: ПослеgЊll уневu, см.рш и 
мршво шело Свешозара Марковuћа). О постепеном преузимању редаКЦИЈе ви
дети белешку 101. 

74 Мислимо да је неке од ових унеВllIlX новосши писао сам Марковиh. За ову 
новост сматрамо да је његова из два разлога: прво, давати онакву критику про
фесору, мада И младом, Љубомиру Ковачевићу, може неко ко има такав фонд И 
знања и куражи да о теми о којој је било ре:и изр~~е ове CYДOB~; друг?, ce~a 
годишње скупштине удеоничара штампарИЈе у КОЈОЈ штампа СВОЈ лист Једва да Је 

могла бити одржана без његовог присуства. 

75 Видети о овоме Дневне ноrЮСlТШ П. Као што је уобичајено, све што ми 
додамо уз текСтове стављено је у средњу заграду, па је тако и са овим дневним 
новостима (тај наслов нисмо хтели мењати мада је то наслов. рубрике у ЛИсту,.а 
не СУШТИНСЮI одраз садржине: мислимо да ти на~ови понаЈвише и одговараЈУ 

овим краt.им белешкама о дневним збивањима, па Је боље и да остану него да ми 
конструишемо уз сваку вест нов наслов). 

76 Марковић има у виду написе СРЙС/Сll /СОАtунци и Ашџарска влаgа и Уреу
HllK\' .. Ослобоljења" (Исшок, бр. 4, од 12. 1 1875) и две белешке у рубрици ,,домаће 
весТи", где су писали о Ослобођењу поводом хапшења Стевана Милиhевиhа, 
уредника Гласа ЈавносШи, о наводној сарадњи MapKOB~a и Ми:,аила Розена -
Ружића и др. (ИсШок, бр. 5, од 14. 11875); видети и ПРILЛоzе у ОВОЈ књизи. 
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. 77 Мисли се на Марковиhев уводник Кра2ујеваll, 8. Јануара, који дајемо у 
ОВОЈ књизи (о ауторству видети белешку 84). Овим сучељавањем Марковиhевих 
указивања открива се он и као аутор овог текста, који смо насловили: .. ИсL710К" 
је oiieiU ионео BeciU о .. ОслобођеЊУ"·1l .. ко.мунцu.ма", како је то учинио своје
времено и др Хенрик Писарек увршhујуhи га у Марковиhеве радове (Нешуk 
Pisarek, Fi/ozojia S~'etozara MarkOl.'ica (1864-1875). Z I!istO/'ii marksizl1llllV Serbii, W/"oclaw, 
1981, стр. 194). 

78 • 
Датум када Је донет указ о постављењу владе Јована Мариновиhа (видети 

поменуто дело Ж. Живановиhа, стр. 277 и даље). 
79 
Мисли на Јована Ристиhа и његове присталице, који су пали постављењем 

владе "од 22 Октобра" 1873. године. 
~и ' . з~есне тер~нолош~ "неравнине . дo~oдe у сумњу ауторство Марко-

виhа: (lILЛ.IlI11ање, каСНИЈе иРЉОlllllне и сл. Могуће Је да ово саставља Срета АНђел
ковиh КОЈИ тада почиње све више да пише у овом листу, а по одласку Марковиhа 
преузима редакцију у целини (видети белешку 101). Но, било би нелогично да 
Марковиh овај текст бар не редигује с обзиром на значај те његове полемике са 
ИсШ~ко.м (видети и белешку 84). Тада се онјош увек налазио у КраГујевцу ијош 
увеКЈе бринуо о листу. 

81 К . 
ао што смо споменули, 23. ХI пала је влада Мариновиhа и формирана, 

како се то овде каже, Пироhанац-Чумиhева (председник је био Аhим Чyмиh, а 
Милан Пироhанац - министар спољних послова). 

82 Видет~ Марковиhев рад КанgllgllШ за СКУЙlllшинарll и .АlинuсШар у овој 
књизи (ово наЈављивање чланка, чини нам се, неспорно доказује да је Марковиh 
морао састављати И текст који коментаришемо, па би спорење ауторства ипак 
било на слабим основама. "Неравнине" о којима смо говорили у белешци 80 могле 
би указивати и на Марковиhеву потпуну "истрошеност", псю.:ичку и физичку. 
Уосталом, само два дана по изласку овог текста написао је опроштај читаоцима 
(видети ЧlliIiаОЦUЛIll .. Ослобоljење"; о овоме ће још бити речи уз текст Избор 
йосла~~lка у Звижgу, који дајемо у ПР!LЛоз!I.IrШ ове књиге). 

К, О . С 
вде се мисли на оно што Је дато у чланку рйски KO.AIYНl{ll II .АШЏllРСКll 

влаgа (видети ПР!LЛО2е); изгледа неспорно да су била у праву пребацивања да су 
ти написи у прашкој Полишицu били наручени. Исти лист, ИсiIiок, дан пре изласка 
у Осло!?оljењу овог чланка ~оји коментаришемо, донео је информацију у Дойису 
из БеО2раgll, где се каже да Је то писано на "миг" Калаја и ВиуовиllНll, јер се тамо 
заступа мишљење да Србија нема излаза ако не врати на владу Јована Ма
риновиhа. 

R4 О овоме је било више речи у VП књизи. Тешко да ове ретке исписује сам 
Марковиh (видети и даље), па је отуда и проистекла наша претпоставка у белешци 
80 да j~ ово највероватније заједнички напис Мар!<овиhа и Анljелковиhа (у то 
време Је и АНђелковиh био емигрант). Но, било да Је у целини овај текст Марко
виhев или коауторски, НУЖНО је да га унесемо у његове списе, што овим и чинимо. 

N5 Србија на ИсL710КУ - видети VIП књигу, а о књижици Неколико 'LЛанака _ 
видети ЈУ књигу, стр. 90-92. 

860 . '(VП )' ва књижица поменута Је и раНИЈе књ., стр.Н3 . Реч Је о брошури 
Чешири чланка са прилозима Бакуњина, Ласала, Миртова (тј. Лаврова) и Ко н
сидерана. Када је код Мите Цениhа пронађена ова брошура, он је протеран из 
Земуна (видети његову књигу Исйоg ЗеЈ.lЉе !lЛ!l.АlOје iIiалfновање, приредио др А. 
Радениh, Београд, 1983, стр. 125). Треба и овде подсетити да су је слагали наши 
студенти у ШВ~ј~арској (и студенткиње, које су се и боље у томе сналазиле), и то 
на машини КОР Је откупљена од Владимира Јовановиhа (на њој је он штампао 
своју Слобоgу), потом је пренета у Смедерево ... 
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87 Видети белепљ.'У 75 и текст који она прати (Љубомир М, очито испуштено 
презиме адвоката Куриловца). 

8!! Навод је дослован, упоредити Зборник закона и уреgабll КњажевсL71ва 
Србије, књ. ХЈХ, Београд, 1866, стр. 31, члан 76, став 1. У другом контексту, 
Марковиh овај члан уноси и у свој рад ОйшiUllна, (видети ХI књигу, стр. 126 и 
даље). 

119 Марковиh, наравно, мисли на свој рад, који смо поменули у претХодној 
белешци. 

. 9{) Видети текст Избор йосланика у Ј1l2[Јиини, који дајемо у овој књизи. 
91 На Марковиhев напис ИзвешiUај .At!lНuciUpa финансије за 1874. 20и., освр

нуо се професор економије на Великој школи Стеван Поповиh Црни (видети 
Ои20вор .. Ослобоljењ у" у ПРfLЛозшta ове књиге, као и белешке 50 и 187) У листу 
Буgућносili., потом следи, ево, опет краhи Марковиhев осврт. Мада он овде на
јављује да ће се том nитању наново вратити, убрзо је отишао у иностранство ради 
лечења и на том путу и умро, тако да од тог најављеног одговора није било ништа. 
У овој рубрици Ослобоljења било је још неких вести али смо их изоставили јер су 
то информације, највероватније, добијене од Пере Тодоровиhа из Београда и др. 
Оне су највероватније штампане онако како су добијане, или, што је још ве
роватније, знатно скраhиване (у овом истом 8. броју је и вест о пуштању из затвора 
посланика Јована Бошковиhа из Лознице, садржана у само једној реченици, и то 
према писању И сшока; како је о његовом случају расправљано истовремено када 
и о Јеврему у Народној скупштини, то је Марковиh пратио и о томе извештавао 
своје читаоце). 

92 Прирез на Л020ровање нароине војске, изашао у Гласу Јавносши, бр. 2, од 
17. јула 1874. године, када је Светозар Марковиh био у затвору. Писац је најве
роватније био сам уредник Стеван Милиhевиh, који је на списку оптужби "за 
штампарске кривице" имао и овај текст (видети белешку 119 у хт књизи). 

93 Ово смо прештампали у хт књизи, стр. 197. 
94у ОУ20вору на .. Званичну llсйравку" (ГласЈавносшu, бр. 6, од 31.јула 1874. 

године) више су него у Прuрезу на ЛО20ровање нароине војске дошли до израза 
стил, језик и особености текстова који су излазили из пера уредника Стевана 
Милиhевиhа: његови карактеристични термини ЛОђика, дација, казато, ваљада, 
који се јављају и по два пута у истом пасусу, ИТД., потом Hep~TKO дуга р~ченица 
која понекад попуњава скоро цео пасус, па исто тако утицаЈ немачког Језика у 

стављању глагола на крају реченице итд. (видети потпуније на првој страни 
шестог броја Гласа JaBHociUu, од 31. јула 1874. године, посебно други стубац). 
Наравно, помислили смо да се овом питању враћа наново сам Милићевиh, међУ
тим, поређењем текстова јасно се види да овај у Ослобоljењу није он писао. 
Мишљења смо да овај текст који коментаришемо, Јеино сiПаро йuшање, пише 
Светозар Марковиh. За то је имао више разлога. Није неоснована претпоставка 
да је основу текста замислио још у затвору пратеhи ту полемику и страдање 
Милиhевиhа (видети у ПРILЛОЗIf.Aflf његово Објашњење које нисмо имали када смо 
штампали хт књигу, где је иначе требало овај текст да буде штампан). Уз то, 
Марковиh је, враћањем на ово, наново актуелизовао пред Скупштином веома 
важно питање посредних и непосредних пореза и приреза, и права владе да чини 

такве потезе. Стил, језик, начин стварања прилога потпуно су "марковиhевски", 
на шта ћемо у даљем тексту делом и указати (када је о ауторству реч, видети 
белешку 98). 

'Ј5 Глас ЈавносiПи о томе пише у напису Са Кос.маја. На бла2У Марију 1874., 
бр. 9, од 10. vm 1874. 

96 Видети белешку 119 у хт књизи. 
'Ј7 Мисли се на Уроша Кнежевића, уредника БуgућносШu. 
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98 Када је Светозар Марковиh умро највероватније је Срета Анljелковиh, 
поред осталог, у Ослобођењ у писао и следеnе: ,,ЈОlll је хтео [Марковиh] uзраguiilu 
Ul1СОЛУ (тј. ill1aH за рефор,му школе u HapogH02 образовања) . .. Уреljење војске" II 
.. Врховну земаљску )'Йраву". Подвлачење у тексту је наше (видети XVI књигу, стр. 
62). Из овога се да извући неколико важних закључака, од којих ћемо истаћи 
следеће. Писац наведеног текста могао га је извући из текста који управо комен
таришемо. тј. из овог написа Јеино ci1lapo UuiПање. чиме би се потврђивало и 
ауторство Марковића. Дакако да је текст (Јеино сiПаро ЙLllТшње) могао знатно 
раније настати а да је предат на штампаље када се за љега указало место у листу. 
Разлог да се то ипак на одреljени начин убрза јесте и Марковићева најава одласка, 
која је уследила у броју у коме излази други наставак овог текста. Анljелковиh је 
то. наравно, посебно пратио јер је од Марковића преузимао обавезе око уре
ђиваља. па се тога морао сетити и при писаљу посмртног текста. Овде је веома 
важна и ограда. тј. појашњење код давања податка да је Марковић написао и 
"остаје још школа .. .", јер се Анljелковиh највероватније присетио подужег текста 
о васпитању, који смо већ дали, па отуда и ограда: "iПј. йлан за реформу школе u 
HapogHo2 образовања", чиме се индиректно потврђује Марковићево ауторство и 
на поменути текст (видети белешке 188-200); у тексту О васuui1laњу дат је 
теоријски приступ васпитаљу, начелни став, па је остао практични део посла о 
организацији. реформи школе и образовања у Србији. Извесно је да је Ан
ђелковиh могао знати шта Марковиh планира и из непосредних разговора са љим. 
Оволика подударност, навода у јп шешоriаш-у и овом чланку. међутим, сматрамо 
да је могла проистеliи само из конкретног позива на овај пасус у тексту JegHo 
старо UlliПање (видети и белешку 29). Уосталом, и низ других особености овог 
написа указују да би Марковић могао бити љегЬв аутор, о чему ћемо још писати. 

99 Марковиh се овим питаљима заНимао и због чланка ИзвеluiПај MUHllcillpa 
финансије за 1874. 20gUHY, који смо такође дали у овој кљизи. 

1IЮ У овој књизи neMo дати и текст ПреgЛОЗll воје1l02 АШНllсiilра нapogHoj 
скуйшiПllни и тамо neMo о том тексту нешто више реnи. Но, овде указујемо на 
типичну Марковиhеву навику да при завршетЈ...1' једног написа најављује и друге. 

Шl 
Овим обавештељем читалаца у уводном делу листа Ослобоljење. Свето-

зар Марковић јасно ставља до знања да уступа редакцију свом провереном са
раднику Анђелковиliу са којим је, поред осталог, био заједно и у време емиграције 
у Новом Саду (Анljелковић је радио и у првом преводилачком удружењу у нас, 
више видети у раду Ћ. Митровиhа, Прво објављuвање аиресе Марксове Ин
iПеРНaL4lLOнале и ње20вО2 ЗНаАlеНlliП02 йрвО2 iilОАШ .. КаЙиillала" на СРЙСКОАlјезuк)' 
(1870-1873), 3борник Историјског музеја Србије, бр. 21,1984, стр. 158-168. Треба 
овде истаliи и податак да је он преводилац и текстова у књижици Вероисйовест 
јеиНО2 йрироињака; више, на истом месту стр. 167.) Но, нити је Марковић овим 
обавештењем прекинуо са објављивањем својих текстова у овом листу, нити је 
Анђелковић намах преузео лист. МИ смо у белешци 73 већ навели како је Мар
ковиh оставио неке од текстова да се објаве и по његовом одласку из Србије. 
Највероватније, никада са сигурношћу нећемо утврдити шта је све од његових 
текстова објављено у листу Ослобо!Јење, посебно с обзиром на чиљеницу да они 
нису потписани, а да је он био уредник. Ово се, наравно, односи и на друге листове 
које је уређивао. Но како је овде реч о овом листу поред већ скренуте пажње у 
поменутој белешци, да овде наведемо иједну јавну опомену. Наиме, у Ослобоljењу 
бр. 7, од 15. јануара 1875. године изашла је масним словима дата опаска: ,,3б02 
йразника Свет02 Саве шШа.мЙарски раgници нису хillели раиlllии, заillо овај -7. 
број излази ианас YAlecillo јуче. ИgУћи број изићиће на време. УреgНlllllillво". 
Дакако, да смо помислили да је ово Марковиhева белешка јер је он био уредник. 
Међутим. у листу Исillок, бр. 9, од 26. јануара 1875. године, излази следеhи текст: 
,,JegHa неистина. Број 7. ,Ослобођења' није на време изашао, као што се тамо 
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наводи, због тога што нису хтели радници да раде, него због тога што је Срета 
Анђелковиh изволео рукопис доцие донети. Правдати задоцнење листа на рачун 
радника - није комунистички. М. Стефановиh заст. фактора". Свакако да не 
можемо сумњати у ову кураж заступника фактора у штампарији да јавно про
тестује због неистине. Оно што је за нас важно у овом случају је чиљеница да 
Срета Анljелковиh. дакле још и код броја 7, 15. јануара. у штампарији формално 
обавља послове уредника листа. Из ових разлога смо веli поменули нешто више 
о том постепеном преузимању уредничких послова и припреми Марковиhа за 
одлазак, што се уосталом да видети и из писма брату од 20. јануара. Прегледом 
седмог броја Ослобоljења, мислимо да је чланак ШIТШ ће С1ТшiПIl наша желеЗНllца? 
Анljелковиhев текст због којег се каснило са штампом. У њему има веома много 
података о пословању железнице у низу земаља: Француској, Белгији, Русији, 
Шпанији, Немачкој, Шведској, потом у Азији, Африци и Аустралији, што је 
извесно наметало писцу велику обавезу, како у прикупљању података, тако и у 

њиховој обради. Да споменемо и то да одговор Анljелковиhа на напис у ИсiПоку 
нисмо нашли. највероватније да су Марковиh и Анljелковиh решили да то преliуте, 
пошто је то било и тачно. 

102 "Ама кога оће ..... не први пут типичан марковићевски израз, оваквих 
језичких особености има и даље и они нам откривају писца Светозара Марковиhа. 
у претходној белешци већ смо споменули (као и раније у 73, 98 и другима) да 
Марковиh пишући обавештење о уступању редакције Срети Анljелковиhу не 
прекида дефинитивно и са давањем написа за овај лист. Остаће низ нејасноћа о 
његовом деловању ових последњих дана живота. Непознато је да ли он - када 
пише опроштај са читаоцима за лист и истовремено и писмо брату Јеврему, оба 
текста датирана 20. фебруара 1875. године - већ има обавештење да ће бити 
промена владе. Уколико би то било тачно јасно је да од "чича Данила", како су 
звалн новог председника владе Стефановића, није имао шта да очекује, па .је 
природно да је ужурбано написао оба текста и спремао се за одлазак из СрБИЈ~. 
Но, пре ће бити да је та промена љега затекла неспремног. Претпостављамо да Је 
по писању два поменута текста кренуо за Јагодину, да се спреми за пут у ин~
странство и да се опрости са својима'. Тада долази та промена владе што он НИЈе 
могао оставити без коментара. Тако, верујемо. настаје, овај текст. Но, како је он 
већ на путу за Јагодину, тј. у Јагодини, требало је да прође од смене владе до 
објављивања овог текста пуних шест дана, што је и природно с обзиром на 
околности и ондашњи саобраћај. Претпостављамо, такоljе, да је уз ово послао и 
онај текст који смо дали у ПРILЛОЗllAfа, Ја20иина 18 Јануара, о чему ће још бити 
речн. 

1113 Скоро истоветно у Хl књизи: Ои куиа gолази наша сuромаиllиllна? -
видети стр. 25 и 26. 

11)4 Овде се мисли на Марковиliев текст који је он оставио да се објави по 
његовом одласку из Србије: KaHgugaiТl за CKyiillllulIHapa 11 .АIIIНIlС1ТШР, који ~ajeMO 
непосредно иза овог који коментаришемо (ову напомену у загради могао.Ј': дати 
и уредник листа). С обзиром да је тај текст објављен у Ослобоljењу од 31. Јануара 
1875. године, према опоруци у писму брату Јеврему тог датума он би требало да 
се већ налази иза границе Србије. Како је, међутим, Чyмиh пао ово не мора бити 
тако. у сваком случају Марковић је око првог фебруара 1875. године, извесно, већ 
био иза границе Србије на путу за Беч. 

1(15 Ова опаска нас је наводила на помисао да је и тај напис о избору посла
ника у Звижду проистекао из Марковиhевог пера (видети ПР1LЛ02е). 

• 1Uб " ••• предлози, који сматрају више или мање на то да закрпе и залепе 
изнемогло бирократско уређење државе". Ово понављамо д~ би подсетили на 
Марковиhев текст у раду Oae171 сеоски оућаНll: "Назадњаци веле за сваку реформу 
'немогућнаје', 'народ није образован', 'утученје сиротињом и робовањем' и т. д. 
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Али то незначи никако да та реформа није могућа већ да јеина рефОР.Аta без целоz 
систе.ма gpYZlIX рефОРйAl.а није .м.оZуhа. То и јесте несрећа код нас што ми реформе 
CMaTpa~o као закрпе, КОЈа се може ма где прилепити." (видети VI кљигу, стр. 19). 
Тешко Је не поверовати да оба ова текста смишља иста глава и исписује иста рука. 
Више теоретски дат текст у чланку ОйеШ ceocKll gуhани, по нашем суду, овде у 
чланку Промена министарства имају практичну примену. И, као што смо већ 
нагласили, наше је мишљеље да овај рад који коментаришемо произилази из пера 
самог Марковиhа. 

1IJ7 
Као што смо поменули наставак рада Скупштине после пада Марино-

виliа почео је на Светог Саву, Ч.14. Ј 1875. године (ако другачије није наглamено, 
мисли се на стари календар који је тада био званичан у Србији), а већ 15, дакле, 
сутрадан била је поменута расправа о враћаљу Јована Боmковиhа у Скyпmтинy. 
При гласаљу 4 посланика су се уздржала, 27 је било против тога, а 69 за (Про
токолu, стр. 95). 

1()8 Вииовиан је у броју 12, од 17. Ј 1875. године написао следеhе: ... ,,најпосле 
противно владиним назорима знатном веhином гласова, да је избор законит и да 
се тај посланик има позвати да свој срез у скупштини заступа" (у чланку Са 
нароине СКУЙШiiluне), да би већ сутрадан у уводнику: У Беоzраgу, 17. Јануара, у 
броју 13, од 18. 1 1875. године написали и следеће: "Скупштина је законодавно тело, 
али нити је судска, нити је полицајна власт. Суд ће решити шта има у ствари ... 
Скупштина у ову материју није ни улазила [sic!]; она је само решила, да је избор 
Бошковиhев законит. За владу ово решеље скyпmтинско нема никакве начелне 
важности; влада нити је везивала своју судбину за решеље у корист законитости 
избора, нити се показала солидарна с мишљељем оним који, из формалних ра
злога, држе да је избор био незаконит. Због тога ље се непосредно не тиче вотум 
скyпmтински ... " По Вииовиану, произилази, одједном, да би влади било свеједно 
да је одлука скyпmтине била и другачија! 

109 • . 
Доиста Је била права лавина тих интерпелаЦИЈа у седницама од 16, 17. и 

20. јануара 1875. године, видети ПроiIi.околе стр. 106. и даље. О овој драматичној 
скупштинској дебати и паду Чумиhа видети у 1 кљизи Полиil1ичке llcil10puje 
Србије, Живана Живановиhа, стр. 299-309, који преноси и писаље листа Осло
боljење о томе. 

110 • 
Ових речи из интерпелаЦИЈе Адама Богосављевиhа нема ни у прото-

КОЛllма ни у Сil1еноZрафски.А1 белеlUКа.Аta али има у листу Ослобоljење. Наиме, у 
бр. 11, од 24. 1 1875. године објављена је та интерпелација, којом се тражи обја
шљеље Чумиhа за забрану Марковиhеве кљижице Нароина СКУйlшuина, уно
шеље ЗасiIi.ане у Србију и др. - видети и белешку 112. 

111 
Када каже пад пређашље владе, Светозар Марковиh мисли на ону Јована 

Мариновиhа 1874. године, када су скупштинске седнице од октобра одложене све 
до 14. јануара 1875. године; "падом ове владе, седнице скупштинске опет беху 
одложене за кратко време", каже се у овом тексту. Ово нам такође потврђује да 

је писац текста Светозар Марковиh. Он, као што рекосмо, највероватније пише 
овај текст у Јагодини и шаље га редакцији у Крагујевац; тада када је писао текст 
седнице скупштИнске још нису наново отпочеле, мада је то било већ 24. јануара. 
Како Марковиh није био код предаје текста у штампу у Крагујевцу, ово је тако и 
одштампано, мада је текст изашао 26. јануара па је времена за ту допуну "било. 

112 О О б k О" . вог текста нема у листу сло О!јење. ваЈ лист Је имао вишеСЛОЈан -
условно речено - начин извештаваља о раду скупштине. Рубрика Са нароине 

СКУЉlllиине, била је стална и пратила сваку седницу (из тих извештај а се види 
непосредно присуствоваље дописника седницама; у једном случају он извештава 
како је сам присутан од свих дописника, у другом случају произилази да је спречен 
да уђе у Скупштину, итд.). Исти дописник је извештавао доста слободније о раду 
скупштине у дописи ма Из БеоZраgа. Произилази даје овај цитат из тог текста који 
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је овде објављен те га у листу на другом месту ни нема. Ово се могло десити отуда 
што је, највероватније остао код Марковиhа. У следеhем, 13. броју Ослобоljења, 
од 29. 1, већ се говори о настављаљу седнице сада са новом владом, итд. Посебан 
третман у листу имали су осврти на йојеgиначне uзвешuшје .м.инисil1ара о раоу. 
Њих је започео Светозар Марковиh коментаром извештаја министра финансија, 
који доносимо у овој кљизи, и требало је да има веома важну улогу у целом овом 
процесу праhеља скупштинског рада (о овоме ће још бити речи поводом ко
ментара извеш:гаја "министра војеног" који доносимо у Прuлозu.м.а). Посебан вид 
праhеља рада Народне скупштине било је објављиваље материјала са саме скуп
штине, пре свих интерпелација појединачних посланика (тако је, управо за ин
терпелацију Адама Богосављевиhа затражено објашљеље како је могла бити пре 
у овом листу него и у самој скупштини; из овога се може видети откуда Марковиhу 
део из интерпелације коју помиље, она је, наиме, датирана 18.1 1875. године, мада 
је, истина, била - како смо то већ и навели - објављена већ у претходном броју 
Ослобоljења). Значајну улогу у целој овој кампаљи, рекли бисмо, имало је објав
љиваље реаговаља публике. Овај манир подрmке марковиhеваца од тада усвајају 
и други листови за своје посланике и љихове предлоге у скyпmтинама. Управо од 
тог времена датира прави "рат" у штампи у време скупштинских седница, при чем 
се лако препознавало које гласило коју политичку групу у СКУПШ1'Ини подржава 
(ово спомиљемо с тога што још није било званично формираних политичких 
партија, па је, до појаве марковиhеваца, било тешко разазнати који лист кога и 
шта тачно заступа). 

113 И поред свега ипак се двор, наравно у сагласности са владом, одлучио за 
распуштаље ове скyпmтине, 13. ПЈ 1875 (видети поменуто дело Ж. Живановиhа, 
стр. 312-319). 

114 Мисли се на Устав из 1869. године. 
115 Низ детаља указује да је Марковиh текст припремио пре пада Аћима 

Ч умиhа па је понешто од тога измељено а понешто не (видети белешку 101). Овде 
стоји "б. председник министарства", Ч. бивши председник владе, а већ из наслова 
се виде да је још увек при писаљу основног текста имао у виду да је Чyмиh на тој 
функцији, што се, уосталом јасно види и из писма које је уз овај текст оставио 
брату Јеврему (писано 20. 1 1875. године, када је и изазван пад владе). Мада 
Светозар у том писму препоручује брату Јеврему да може изменити оно што 
сматра неопходним, за ово Јеврем највероватније није имао ни времена а ни 
потребе (био је како се то у писму и каже, у Крушевцу). Наиме, сматрамо да је у 
коначној форми овај текст изашао одмах, у Светозаревој личној редакцији, већ у 
броју 14, од 31. јануара, јер због пада Чyмиhа није више било потребе да се одлаже 
љегово објављиваље (такође, највероватније није ни слато Застави, како је то 
Светозар опоручио у писму). Он је, претпостављамо, уз поменути текст ПРО.Аtена 
.AfUHll- сLТtарсШва и JazogllHa 18. Јануара послао коначну реДЗIщију и овог текста 
из Јагодине да то објаве, а сам за сваки случај отишао пре него што би нова влада 
дошла на идеју да оствари хапшеље које му је припремао, како се то из писма види, 
још председник Чумиh. I 

116 Овај текст у целини, па и ПроzрйAI из 1871. године, објавио је Пера 
Тодоровиh у два наврата али није нигде навео потписника сем што наводи Јеврема 
Марковиhа и Аhима Чумиhа (видети Сiilражу, 1 свеска за новембар-децембар 
1878, стр. 365-367 и VII кљигу Целокуйнuх gела Светозара Марковиhа из 1893, стр. 
114-118), као ни Живан Живановиh који је текст, као и ми пренео из листа 
Ослобоljење (Ж. Живановиh, Полuuшчка ист0рија Србије 1, стр. 304). Потпи
снике видети у белешци 143. 

117 О чему се ради видети стр.73 ове кљиге. 
118 Овај последљи пасус изостављен је у ЦелокуЙНlt.At gелU.Atа (VII свеска, 

1893, стр. 118). 
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119 УVП кљизи (стр. 172-173) дали смо прилог из Volkswill-a, којије, сада већ 
покојни, др Јован Дубовац означио Марковиliевим. Неопходно је да овде укажемо 
на неке детаље које тамо у VП књизи нисмо споменули. У ~eTBpTOM пасусу тог 
текста помиље се болница, што би могло бити алузија на ону полемику са Вла
даном Ћорђевиhем. У последњем пасусу, пак, стављен је и ynитник - шта иа се 
раии? (подвучено у оригиналу) - што би такође могла бити алузија на тада 
штамnанитекст Чернишевскогу Раиенику, под истим насловом ... При свем овоме 
треба имати у виду да је слобода преводиоца била често и прекомерна, што је 
најбоље показао Лаза Нанчиh при превођељу Реалног йравца - више видети у Ш 
књизи ових дела; о овоме више видети: Др Јован Дубовац, Прилог йроучавању 
gела Светозара Марковиnа, у зборнику радова са научног скупа у САНУ Све
тозар Марковић. - ОЈ.lЛаgина и марксllЗй.М., САНУ, научни скупови КЉ. XIV, 
Одељеље дрymтвених наука кљ. 4, стр. 85-89. И на овај текст у Gleiclzeit-y, Раи 
указао је др Јован Дубовац, он га је и снимио и дао Одбору (о овимистраживањима 
више видети у поменутом раду Ћ. Митровиhа, О истраживањu.ма и ЙриЙре.ми 
ЦеЛОКУЙНIL'С gела Светозара Марковиnа, зборника радова са научног скупа у 
САНУ, 16-19. октобра 1996, Живот и gело Светозара Марковиfщ издање Завода 
за уџбенике и наставна средства, Београд 1997, стр.385-401). Инсистирање колеге 
Дубовца да се свакако иде до Винер Нојштата, где се једино чува примерак 
Глајхај!Тlа, указује да је он од раније однекуд имао податак о Марковиhевој 
сарадњи у овом листу. Нама се чинн да овај текст (Раи) има и више елемената од 
оног у Фолксвилу, на основу којих може да се приnише Марковиhу. Оно што их, 
извесно, повезује то је потпис (у оба случаја латинично S. М., мада су оба листа и 
оба чланка са овим потписом штамnана готицом). Није неважно подсетити да 
колега Дубовац није располагао са ПQдатком да је текст из Фолксвила преведен 
исте 1872. године и објављен у Никетиhевом Ујеиињењу, али са једном изменом: 
llЗостављени су иНIll(ијали! Када се има у виду да су у то време у Србији.хапсили 
оне код којих је пронађена и нека Марковиhева броmyра, разумљиво је да уредник 
ове иницијале из оставља и само назначава даје по Volkswi/l-y (видети стр. 172, VП 
књиге). Да ли је у овим листовима било још чланака који су преведени из Мар
ковиhевих рукописа није довољно истражено (ово поуздано знамо јер смо били у 
веома присним контактима при истраживању са др Дубовцем). ми смо у белеmци 
92, VП кљиге, навели, не децидирано, да би преводилац оног текста могла бити 
Милица Нинковиh. Но, не треба искључити ни могуЋност да ове мање прилоге 
пише сам МарковиIi, јер не треба заборавити да је он студирао у Цириху где се 
званнчно користио немачки језик, а доста је знано да се он овим језиком служи од 
гимназијских дана. Но треба имати у виду и чиљеницу даје Марковиh 1875. године, 
када овај текст излази у Глајхајту, познатији европској социјалистичкој јавности 
него 1872, када је његов текст објављен у Фолксвuлу. Исто тако тре.ба имати.у 
виду и чиљеницу да је Марковиh умро у пролеhе 1875. године, а да оваЈ текст КОЈИ 
коментаришемо излази септембра те године. Све, дакле, ипак наводи на чињеницу 
да су у оба случаја у nитању преводи Марковиhевих текстова. Није, наравно, без 
основа претпоставка да би преводилац могао бити Лаза Нанчиh, те 1875. године 
студент медицине у Бечу, човек који га је дочекао по доласку у Беч, испратио у 
Трст и, вероватно, обавио договор око Марковиhевих превода (као што смо већ 
навели у IП књизи, знаменити ФолксшiIiaiU је завршио своју судбину штамnајyhи 
целе прве странице последњих бројева са Марковиhевим текстовима у преводу, 
наравно, на немачки језик преведен управо од Лазе Нанчиhа). Не треба, наравно, 
искључити и могуЋност да преводе обавља Милица Нинковиh, која је на немачки 
превела и Србију на ИС!Тlоку, али, у овом случају већа је вероватноћа да то ипак 
чинн Лаза Нанчиh. Када се имају у виду Марковиhеви преводи на немачки постаје 
јасно одкуда је могао Карл Кауцки написати да је своје прво упознавање са идејама 
социјализма стицао и из Марковићевих текстова (више видети у поменутом раду 
др Јована Дубовца, стр. 86-87). Када се о самом тексту Раи говори, могуЋе да је 
он проистекао из разговора са Нанчиhем поводом написа Је ли човек йо йрироии 
лењ и грабљив? (видети XI кљигу, стр. 145-148) - тема за љега као медицинара 
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веома занимљива. Ово напомиљемо и због тога што се сличне идеје тамо изнете 
понављају и у овом тексту Раи. Мада је он у целини скоро пренет из П кљиге 
Марковиhевих Начела нароине економије (видети стране 47-53, IX књиге, по
главље: ПогреиlНll йојмови економисuш о apuja!ТlHoci1lu раиа). До извесних мањих 
разлика могло је доhи и отуда што наш преводилаЦ,текста из Глајхајuш није ово 
имао у виду, па није ни сравњивао те текстове. Да је ово Марковиhев текст у 
Глајхајi1lу, несумњиво је. 

12() Истоветно, стр. 47 и даље у IХ књизи. 

121 На овом месту преводилац, г. Миливоје Павловиh, означио је тачкицама 
место на којем је копија чланка била тако слаба да није успео да дешифрује тај 
део готичког текста. У IX књизи, стр. 48-49; овај пасус у целини гласи овако: 
,,према данашњем стању нашег знања можемо позитивно реhи: готово у свим 
радовима, а у том броју У свим радовима који су економски најважнији, готово све 
непријатности долазе од узгредних, спољних околности, а не од сymтине саме 
радње. Скоро сви радови, а међу њима сви економски најважнији, пријатни су по 
себи и привлаче човека, и ова пријатност у раду далеко надмаша све непри
јатности, баш кад би их и било. Дакле, кад би се уклониле све рђаве околности у 
којима се рад налази, а које нису за њ нераздвојно скопчане, готово сви радови, а 
поглавито сви најважнији у економском смислу, чинили би раднику задовољство 
у радњи, а не непријатност и одвратност." Подвлачења су Марковиhева. Ту се, 
највероватније, завршавао и дати навод. 

122 Ми смо овде ставили извод, јер га преводилац није навео. Текст је са 
страна 49-50, IX књиге, мада сажиман. Ово што следи у загради, највероватније, 
ставља уредништво листа, чиме се критички односи према стварности у односу на 

теоријске претпоставке (није на одмет поменути даје са листом ГлајхајiU Раиеник 
- у 1872. ZOgUHzt Раиник - имао, рекли бисмо, стални контакт; највероватније да 
је управо Нанчиh у томе посредовао. 

123 Овог пасуса нема у Марковиhа у IX кљизи. Можемо само нагађати и 
претnостављати да тај закључак даје преводилац, у договору са Марковиhем или 
самостално, тек он је ту и не одудара од Марковиhевих поставки. 

124 Као што смо већ споменули у Глајхајi1lу су ови иницијали дати латинично 
а не готицом како је иначе лист слаган, па смо то и ми овде задржали. Када се већ 
подсеhамо на Марковиhеве преводе, овде ћемо још споменути да ми нисмо у овим 
делима дали превод на немачки језик његовог рада Сувремена раgнuчка начела у 
оинос)' на наш нарои, који је Коста Лера дао за пештанскиАrЬеitеr W осllеn - Clzronik, 
бр. 20 и 21, од 18. и 23. маја 1879. године, али смо о томе дали белешку, видети VП 
кљигу, стр. 14-25, белеmка 24. 

125 У писму брату Ј еврему од 20. јануара, исте, 1875. године, Марковиh каже 
да је пасош ,,добио још у среду". Када то писмо пише брату био је понедељак, 20. 
1 1875, претходна среда била је 15. јануара, што значи да је ово писмо Пери 
Тодоровиhу морало настати у првој половинијануара, свакако, пре 15. тог месеца. 
Подвлачења су Марковиhева. 

126 Видети претходну белешку (Марковиh је очито отприлике рекао: ,,данас 
је дакле седми дан"). 

127 Из претходног писма Пери Тодоровиhу види се да је оптужба покренута 
већ за напис у првом броју ОслобоЬења. 

128 Подвлачења су Марковићева. "У поврату", јер је наскоро изашао из 
затвора по истој кривици за коју га наново туже. 

129 У низу текстова о Светозару Марковиhу писало се доста произвољно, 
како је он хтео у Италију, Далмацију, и слично, мада овде прецизира да је хтео да 
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проведе три месеца у Боки. Није искључено, наравно, да би ипак по препоруци 
лекара могло бити и неко друго место на приморју - како су тада, сасвим по
грешно упуhивали туберкулозне болеснике на лечење и опоравак. 

130 Јеврем се демобилисао да би могао да се бави приватним пословима и да 
би се, као цивилно лице ван државне службе, могао кандидовати за народног 
посланика. Овде видимо да обавља некакве послове око откупа дрвене грађе из 
које су прављене "дуге" - дашчице од којих су прављена бурад и друге посуде за 
ракију и др. 

В] Димитрије Николиh уредник Kopecu6geHI{uje, неко време замењивао 
Перу Тодоровиhа у уређивању часописа Рау. 

132 Када Марковиh каже "овде" мисли на Крагујевац, зато наставља у писму 
брату Јеврему да се он са Тасом може договорити кад оде у Београд (из те 
породице Банковиhа је и каснији истакнути социјалиста Андра Банковиh). У 
штампарији Стефановиh и дружина штампан је часопис Рау (видети белешку 208 
у ХЈП књизи), па и прва књига Марковиhевих Начела нароуне економије (више 
видети у предговору ТХ књиге). 

133 Видети Кануиуат за скуuштинара и министар у овој књизи. Оригинал 
прогРй.Аta послао је Павле Михаиловиh, потписник истог, видети у белешку 143. 

134 Ми смо већ поменули да овај став Светозар Марковиh има када пише . 
писмо брату Јеврему 20. јануара 1875. године. Како је, међутим, истог дана пала 
влада Аhима Чyмиhа стање се из основа изменило. Журба за одлазак више није у 
толикој мери било, а ни потребе да се Застави шаље прилог који овде дајемо, 
према оригиналу како је и очувано: Партајство у Србији и г. Чумиh, о чему ће 
још бити речи (видети и белешке 101 и 115-118). 

135 Као што упутисмо у белешци 133, ово је објављено већ у Ослобођењу бр. 
14, од 31. 1 1875. године. Павле Паја Вуковиh, трговац у Крагујевцу, кмет и један 
од најваљанијих поборника Марковиhевог покрета (ВИдети о њему и белешке у 
хп књизи). С обзиром да је овај Марковиhев текст релативно брзо 'објављен, 
највероватније нису ни чекали да Јеврем достави оригинал Програма, већ је он 
објављен према препису (из Светозаревог писма као да се такво решење и назире, 
Вуковиhу је требало доставити оригинал за случај истраге од полиције). Ин
тересантно је, међутим, да он не упyhује брата да га пошаље уреднику листа 
Анljелковиhу већ Вуковиhу, што такође yпyhује на већ изнети закључак. 

136 У белешци 116 поменули смо да је овај текст објављен од Пере Тодо
ровиhа. Ево коју је он напомену дао објављујyhи из целог овог Светозаревог писма 
самс;) овај део који је био намењен листу Застава: 

"Ово писмо, или правије овај допис писан је у почетку 1875. год. Тада је у 
Србији био на влади Чумиh, где се одликовао врло енергичним гонењем соци
јалиста (ил као што их у Србији обично зову 'радикалци' или 'комунци'), а у 
скупштини се упињао из петиних жила, да истера из ње јагодинског посланика, 
пок. Јевре.А1ll Марковllћа, што му је и пошло за руком. Овај допис имао је тада 
практичну цељ, да покаже прави смисао Чумиhеве политике, који се испод руке 
још л"Тео издавати као слободњак, и да објасни његову хајку на раДИкалце и љегово 
гоњење пок. Јеврема Марковиhа из скупштине. Један препис овог дописа послат 
је тада уредништву Заставе. Да ли је уредништво добило тај допис, па га није 
хтело штампати, или га никад није ни добило - ми то не знамо, доста то, допис 
тада не изађе на јавност, ма да онда би најсувременији мисли на лист Заставу]. 

Међу тим од то доба много се променило. Чумиh са својом партијом пао је, 
владе и конзервативци нису данас никаква владајyhа сила у Србији, против које 
би се требало борити; шта више та партија је данас јако гоњена, а Чумиh је данас 
сужник, па ће ко реlш да је ружно и нечовечно обнављати у памети читалаца 
прошле грехове човека, који је већ пао и оборен, што би могло изгледати и као 
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освета .. Ја изја.вљујем овде, да ми није ни најмање до тога стало, нити је то икада 
?ио МОЈ обичаЈ да се светим човеку, који је у несреhи и да јуначим над оним, кога 
Је други оборио. Ма какав да је б~о Чyмиh као министар, он је данас сужањ, 
невољник, и ако му ни у ком случаЈУ не могу симпатисати, није моје ни да му се 

светим. Што пак предајем јавности овај допис, то је из два узрока: а) Садашња 
влада у Србији нar~ла је ~Ta ~ начина да помеша Чyмиhа и пок. Јеврема Мар
ковиhа, као_људе Јеуних llOлишиЧКlLr: тежања, да пронађе међу њима свезу и 
солиgаРНОСlll у раду и да их окриви и казни зајеgно исто gело, првога робијом, а 
другога мучким убиством. Међутим из овога дописа види се да су Чумиh и пок. 
Ј еврем MapKOB~ћ .били непомирљиви противници, да је Чyмиh Јеврема јако гонио, 
а :0 све покаЗУЈе Јасно како мало истине лежи у оној тврдњи да је Јеврем радио 
заЈедно с Чумићем на преврату. б) Несрећа, која је у многоме незаслужно снашла 
Ч~а, расположила је многе људе у Србији, да забораве све Чyмиhеве грехове, 
КОЈе Је починио као министар, па да га сматрају као политичкогмученика поштене 
народне ствари и опет да очекују од њега неке слободе, и опет да га држе за неког 
народног вођу. Ја к.ао човек ~оји не ~epyje у Чумићево слободоумље и који силно 
жели, да се !' СрБИЈИ утврди Једном Јака начелна, истински слободоумна партија, 
сматрам да Је у мом интересу и у интересу саме ствари, да се људи, који истински 

желе н?родну слободу и напредак и који из начела осуђују садашњу владу гнечења 
у СрБИЈИ, не заносе се више никаквим уздањем ни у каквог ни бившег, ни будyhег 
министра или ћшнистарског кандидата, па' према томе ни у Чyмиhа; да не варају 

ни себе ни друге лажним Идеалима. Њих ради предајем јавности ову врло погодну 
карактеРИСТИk')' Чумиhа." . 

Уз ово O~BpTaњe Пере.Тодоровиhа 1878. године само ћемо скренути пажљу 
на следеће. НИЈе извесно да Је текст Застави уопште и послат. Из писма се види 
да је то Светозар тражио од Јеврема. Међутим, наново подсеhамо да се после 
писања овог писма десио пад Чумиhа, па је питање да ли је то Јеврем уопште 
учинио. Уосталом, Тодоровиh се налазио у Новом Саду када је ово писао, па не 
пр?верава, него нагађа и да ли је и ако није зашто није, овај текст Застава 
?БЈавила. Ово се може протумачити само спором који тада постоји између соци
Јалиста и милетиhеваца настао посебно након "црвеног барјака". Због Тополске 
буне Јеврем јесте већ био уморен а Чумиh на робији. Подвлачења су у оригиналу. 

137 
И ово се задржало неизмењено, што значи да Светозар није стигао да 

ово измени, а Јеврем, очито, није ни хтео, јер је, понављамо, Чумић пао на дан 
писања писма. 

138 М П - 1871 - . . исли се на р02ра.А! llЗ • 20уuне, видети стр. 62-63 ове књиге; њега 
Је Тодоровић унео као фусноту у стражи, видети стр. 365-366. 

139 ус- . П Т Ii 
. lllраЖll Је ера одорови 1 изоставио ове наводе; других измена скоро 

да НИЈе чинио. 

140 А С ... . 
лекса пасип Је отац каСНИЈе познатог задужбинара Николе. Ђока 

Павловиh, такође београдски трговац, доиста карађорђевиhевац; био је и народни 
посланик; уз остало, када се краљ Петар 1 Карађорђевиh после "албанске голготе" 
вратио у Србију, двор је још био у рушевинама па је одсео у вили Павловиhа на 
Сењаку, где је и умро 1921. године. 

141 Наслов у целини гласи: Послеgњи СКУйlllтински избори у Србији (видети 
VI књигу, стр. 3-14). Из овог Марковиhевог писма се види да је једна од пасквила 
које су колале у Народној скупштини 1871. године, неспорно, била та књижица 
прештампаног текста из Панчевl(а. Из овога се види и следеhе. Прва штампана 
књижица Свет~зара Марковића која је садржала његове чланке из Панчевца није 
спорна, носила Је наслов Неколико чланака, она је сачувана и о њој смо већ писали 
(видети белешку 151, и др. У ТУ књизи). Међутим, из овог писма које комен
таришемо, вИдИ се да је те године штампана још једна књижица, као што смо већ 
поменули а има података и на другим местима (Адам Богосављевиh у својим 
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интерпелацијама и 1875. године поставља питаље да ли је кљижица Послеgњи 
скуйzuшuнски uзбори у Србији званично забраљена). У једном телеграму Мар
ковићу из Панчева, уредник Јован Павловић тражи од љега да му пошаље пред
говори тачан наслов за другу кљижицу која је "одавно готова". Како је поменута 
кљижица Неколuко чланака већ била готова ово се могло односити само на ову 
кљижицу, "йасквuлу" како су је назвали посланици у Скупштини (телеграм видети 
у V кљизи, стр. 163; када смо тамо писали о овоме у белешци 227 нисмо били 
сигурни о којој се заправо брошури ради; о пасквили видети стр. 150, 153, 175 и 
215, и белешке које те текстове прате у VI кљизи). Нужно је да овде резимирамо 
податке и о шреhој КЊUЖ1ЩU која је 113allUla у Панчеву са МарковићевllМ payoвu.м.a, 
коју смо и ми раније, и библиографи, водили као другу; мислимо на ону изашлу 
тек крајем 1871. године, коју у Раунику насловљавају такође: Неколико чланака, 
као и прву, а Стојан Новаковић у својим библиографијама Чланци из .. PageHllKa" 
(више у белешци20, у VI кљизи). Неспорно је, дакле, да су штамnане три кљижице 
од Јована Павловиhа у Панчеву, са Марковићевим радовима. У овој трећој, ми 
смо у белешкама 20 и 118, навели да су Марковиhеви радови из већ објављених 
написа: Ойеш сеоски оућани и део из текста Мllнuсшарски извешШајll. Перовић 
је изнео мишљеље да су ти текстови из чланка Закони и йреgлози ЙрОllUlогоgШllње 
скуЙzuШине. Ми смо претпоставили да текст О буџешу у овој кљижици може бити 
из поменутог Марковићевог рада МинuсiГшрски llзвешiГшји, и то из поглавља 
ИзвеUliГшј .АшнисШра финансија, ово тим пре што су ови текстови прекинути са 
штамnаљем у Раиенику, па смо мислили Moгyhe да је у тој кљижици дат целовит 
текст (видети VI кљигу, стр. 117-124). Но има индиција даје Перовиh располагао 
са примерком те кљижице и да је, према томе, могао тачно утврдити о којем се 
тексту ради. На ово упyhује и чиљеница да Марковиh подробније пише у тексту 
Закони и йреgлози ЙрОlLlло-гоgшиње скуйиlшине о сеоским дyhанима. Наиме, 
пишуhи о ономе што скупштина претреса чак почиље са следеhом реченицом: 

"Први је од љи' закон о сеоским дyhанима'. 

Претрес закона о сеоским дуhанима ... ", итд, но тај текст није обиман, видети 
стр. 120 и даље у V кљизи, те смо отуда закључили да ће чланак у кљижици Чланци 
из .. Рауеника" - О сеОСКlI.М иућанима, ипак бити онај посебно штамnан под 
насловом Ойеш сеоски иУћани (видети стр. 15, VI кљиге). У истом тексту Закони 
и йреgлози йроиlЛо-гоguшње скуйшшине, један од пасуса почиље са следеhим 
речима: ,Да кажемо неколико речи и о нашем буџеШу ... " Но и тамо је текст 
релативно кратак да би се од тога сачинила она кљижица од 92 странице (видети 
стр. 129-135, V кљиге). Из ових разлога остајемо при реченом о садржају ове треће 
кљижице, мада се ово питаље може сматрати отвореним све до проналаска саме 

кљижице. Такође ће остати отворено и питање наслова друге кљижице. Мар
ковић овде у писму каже ПослеgЊll избори у Србији, испуштајyhи реч скуй
шшински, како је то стајало у наслову чланка (да се, пак, ради баш о овом тексту 
прештампаном у пасквили, несумљиво је - упоредити стр. 6 и даље у VI кљизи где 
управо пише о Чумиhу). Колико је могуће да Марковиh чини омашку испуштајyhи 
поменуту реч, толико је исто могуће да је у самој брошурици наслов скраћен; ово 
је могуће тим пре што је то штампано на танком папиру, у форми пасквиле да би 
се лакше скривало од власти; брат Јеврем је оптуживан да има чак 1000 примерака 
ове брошуре (видети стр. 150, VI књиге). 

142 Даљи део реченице Пера Тодоровиh меља и он у стражи гласи: "док се 
ћарод не развије и не оспособи за самоуправу толико, да му никаква династија не 
буде потребна". Да је то његова измена несумљиво је, јер ми дајемо текст изворно 
према аутографу Светозара Марковића. 

143 Потписници поменутог програ.лta из 1871. године (видети текст уз бе
лешку 116) ставили су своја имена овим редом: Ђура Љочиh, Јеврем Марковиh, 
Ђока Влајковић, Паја Михаиловић, Милан Кујyнџиh, Васа Пелагиh (АС, ПО; 
к-25, бр. 209. 
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144 Овде је Пера Тодоровић у стражи додао следећу напомену: "И г. Ристић 
је исто овако човек 'без предрасуда'. Кад је на влади љеговим људима је кнез 

Милан 'дични огранак славне народне династије Обреновића', а кад изгуби власт, 

онда се 'дични огранак' на једанпут претвори у 'балавца', а Ристићеви људи одмах 

почињу претити, како Срби имају и другу династију,"дичне црногорске соколове 
Петровиће', много достојнију да седи на престолу Србије." (Сшража, Ј, 1878, стр. 
368). 

145 Мисли се, наравно, на Светозара Милетића, уредника ЗаС1Тшве, присног 
у односима са Јевремом (као што смо већ поменули, по свему судеhи ово Јеврем 
није послао Милетићу). 

146 Видети белешку 135. 

Уз све..већ речено наново ћемо подсетити на оно што смо изнели у белешци 
73, да свежина и концентрација Светозара Марковића у овом писму, као и чланку 
Канgиgаш за скуйшшинара и минисШар, неспорно говори да је он још увек у веома 
доброј кондицији и да је погрешно сматрати, како је то Пера Тодоровић писао у 
Раиу и Јавору, да су му последљи написани реци највероватније они у чланку Још 
јеина реч о .. Ослобо!Јењу" (видети и нашу белешку 101). Уосталом, Тодоровић 
даје наслов који не постоји: Ойеш .. Ослобо!Јење", јер постоје два наслова која у 
овој кљизи доносимо: горе поменути изашао је у броју 7, од 15. I 1875, а у броју 8, 
од 18. 1 1875. године, изашао је чланак са насловом: .. ИсШок" је ойеш уонео 
белешку о .. Ослобо!Јењ у" и .. КОМУНЦll.Alа ". Свеједно што се може са сигурношћу 
претпоставити да Тодоровић мисли на овај други чланак, извесно је да је љегово 
тврђеље непоуздано, што је, како смо већ и споменули, на неки начин и разумљиво 

јер је он био у Београду а не у Крагујевцу где излази лист ОсJiобо!Јење, којег 

уређује Срета Анђелковић. 

147 Подвлачеље у Скерлића. 

148 У претходним кљигама, посебно у писмима сестрама Нинковић, као и у 
додатку овој књизи, има доста Марковићевих осврта на питаље просвете и.обра

зоваља (овде, у овој XIV кљизи, посебно видети чланак О васuuiГшњ у, у поглављу 
Прuлози). Сам Марковић се осврће на отвараље ове Више женске школе у 

Крагујевцу када пише о новцима које му је оставио пријатељ Пера Ђорђевиh и 

како ће их распоредити (видети текст који прати белешка 32 у овој кљизи), из ових 
разлога одлучили смо се да на ово место уврстимо ових неколико докумената о 

тој школи, а не, рецимо, у хт, где је то могло, строго хронолошки гледано, да се 

унесе и одштампа. 

149 Овде се конкретно мисли на љихов одлазак у Швајцарску и оно што је 
пратило тај напор за eмaHl(Uilal(ltjy женскиња и у нас како се то тада говорило. 

Сестре Нинковиh ће, међутим, наиhи и на отпор за отвараље ове школе у Кра
гујевцу. Као један од главних разлога за одбијаље молбе био је изговор што су оне 

из Аустро-Угарске, дакле, иако Српкиље формално-правно нису могле отварати 
школу у Србији. Да би овом доскочиле сестре Нинковић су се "намах" удале, 
старија Милица за Перу Тодоровића (овај брак се сматрао више формалним), а 
млађа сестра Анка за Срету Анljелковића. Ма колико да је писано о овим двема 
женама у нашој историји комплетнију обраду тек би требало урадити; овде ћемо 

указати на неке библиографске јединице: [Пера Тодоровић] Мuлuца Нинковllћ, 
Самоуйрава, 26. XI 1881, Јанковић Милица, Госйо!Ја Анljелковuh, Венац, бр. 9 и 
10,1934, стр. 627-646; Др Коста Милутиновић, Свешозар Марковuћ у Новом Сауу, 
Исшражllвања, Нови Сад, 1975, стр. 87-91; Смиљана Стојановић, Рукойuс МиЛlще 
Јанковић, госйоljа Анка Ан!Јелковllhка, Зборник ИМС, бр. 13-14, 1997, стр. 149-
-161; Јован Вулевић, СесШре Нllнковllћ у Крагујевцу, Кораци, бр. 7-8, 1983; 
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Жив.:'мир Спасић, Нови ЙрlLЛОЗU за бuоzрафију А1l1се НШt1Совиh-Ан&еЛ1Совиh и 
СвеUlOзара МаР1Совила, у зборнику радова Светозар МаР1Совић. уанас, Епоха, 
Београд, 1992, стр. 163-167. 

~M . 
инистар просвете у тренутку слања молбе био Је Филип Христић. 

151 . . 
Параф СТОЈана Новаковића, Као што се види план је одобрен али уз 

обаве;зу ~a се уведе и предмет наУ1Се ХРИШћаНС1Се, и то ,још у Йрво.м.е разреgу". 
Певање J~ факултативни предмет. Видети дефинитивно УТВРђен план за ову 
школу оБЈављен у листу Ослобо&ење (Прилози ове књиге). 

152 По~одом 100-годишњице Црвеноz барја1Са у Крагујевцу, поред осталог, 
припремана Је и изложба. По наруџбини из Историјског музеја Србије сликарка 
Оља Ивањицки урад~ла је ову скицу, а потом и велику слику. Фактографија 
збива~а поштована Је од сликарке у целини. Основу платна чини панорама 
Крагујевца из тог времена (у врху скице се види црквени торањ, када је сликарки 
скренута п~жња да је та црква тек била у градњи она је то на платну ревидирала 
- подроБНИЈе за :ве мотиве на платну у књизи Ћ. Митровић - С. Андрић, СвеiIiозар 
МаР1СОВIlћ. и ~e20BO gоба; Београд, Рад, 1978). ~оле лево је ентеријер из Топо
~нице где Је била СОЦ~lJална база покрета; наЈутицајнији, бивши управник те 
ВОЈне фабрике, Сава ГРУЈић, препознатљив је по униформи (о њему више видети 
'! хп књизи); испред фабричког ентеријера је лик Светозара Марковића према 
Једном снимку на обали Неве у Петрограду (видети стр. 36, У 1 књизи), мада није 
више био жив OBД~ је унет због нагласка ко је, заправо, све ово инспирисао; човек 
са брадом, ћелав, Је Пера Велимировић, један од сарадника Марковића и актер 
збивања "1 Bl?eMe Црвеног барјака, до њега је млађи Пера Тодоровић (портрет 
према КОЈем Је урађен лик налази се у хт кљизи, стр. 93); нешто иза њега је Павле 
Вуковић, кмет крагујевачки, марковићевац (ХП кљига, стр. 128), иза њега је 
свештеник Милоје Барјактаревић у чијој кући је припреман црвени барјак са 
написом "Самоуправа"; иза свештеника су сестре Нинковић (према слици Уроша 
Предића, репродукција дата у овој књизи); буре није случајно на слици. Наиме, 
свештеник Барјактаревић изнео је једно буре испред своје куће, точио бесплатно 
вино и наздрављао са речима: "Дабогда се таки иљадили!" Човек који стоји сасвим 
лево од бурета је Илија Тодорић, уредник СiГшроz Ослобо&ења у време демон
страција. зграда иза "Аце барјактара" је конак Обреновића у Крагујевцу. 

153 О .. . 
документаЦИЈИ КОЈУ овде даЈемо У вези са смрћу, преносом тела и 

сахраном Светозара Марковића писано је релативно подробно, најпотпуније од 
Љубомира Дурковића Јакшића, Борава1С u с.м.рт Светозара МаР1Совила у трсту, 
Зборни1С рауова о СвеiIlозару МаР1СОВИћу, Универзитетска библиотека, Београд, 
1975, стр. 157-198, и: О борав1СУ u с.лtртu СвеiIlозара Map1CoBuha у Трацу, Право
~лавље, година XIV, бр. 326, од 15. Х 1980, стр. 6 и 7; професор Дурковић уступио 
Је обиман снимљени материјал Историјском музеју Србије, одакле смо преузели 
добар део материјала за овај том). Видети и рад А. Ивића, који је први скренуо 
пажњу на ове документе: Нови йоуаци о с.лlрти Светозара МаР1Совила, Време, 
година 8, бр. 2191, од 31. 1 1928, и рад Adriane Janezic, Gli ultimi giorni di SI'etozar 
Ma/"ko\lic, у зборнику радова са научног скупа СвеiIiозар МаР1Совић., живот и gело, 
САНУ, научни скупови књ. У, Одељење друштвених наука, књ. 3, 1977, стр. 
590-596. 

~Y . .. . случаЈУ када не наводимо сигнатуру - као што Је овде СЛ)"raЈ - значи 
да Је преузет из тршћанског архива, као код првог документа. . 

155 К Ф . 
о ер у КОЈем су се налазиле Марковићеве ствари чува се и данас у 

породици (код Браниславе Живковић, унуке Светозареве млађе сестре Христине, 
видети стр. 68 ове књиге и генеалогију, 1 књига, стр. 432-433). У папирима Николе 
Пашића у Ар}ашу САНУ налази се више нотеса. Архивиста који је обрађивао ту 
грађу написао је на коверти у којој се чува 6 нотеса да се зна да сви нису Пашићеви. 
Један од тих нотеса старији је по настанку и исписи у њему могли би бити од 
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Светозара Марковића. Ово се, међутим, не може са сигурношћу тврдити све док 
се не би од посебних експерата идентификовао рукопис. Пашић је, наравно, у 
време доласка на власт, могао затражити да се тај фамозни Марковићев нотес од 
полиције њему донесе и да се он потом затекао у његовој оставини (видети А 
САНУ, 11721). . 

156 Овде се каже да Светозар Марковић није никога познавао нити се са ким 
другим сусретао у Трсту до са ђаконом (дакле, не свештеник ом) Топонарским, 
што је по свему судећи потпуно тачно. Јован Скерлић наводи низ детаља о којима 
ми данас немамо податке. Тако он, поред осталог, каже да је Светозар писмом 
замолио Православну српску црквену општину у Трсту да га неко посети (Ј. 
Скерлић, Светозар МаР1Совић, њеzов жuвоiIl, рау U lIуеје, 1922, стр. 106-107), па 
су они одредили Топонарског. Да ли су се они познавали? Није искључено, а ако 
и нису, у разговору су морали поменути и Миливоја Топонарског који је био 
секретар омладинских скynштина и 1867, и 1868 (видети О.м.лаgll1lС1СУ зајеgllllЦУ за 
1867, стр. 114 и 141, Зайuснuци са скупштине у Београду, 1868, стр. 2-58). Но, 
независно од свега ми ћемо овде навести мало познато устројство ове српске 
црквене општине у Трсту. Она је, наиме, у свом Статуту, из 1793. године имала 
следеће одредбе када се ради о помоћи придошлим Србима: . 

" Члан 54 
Ако ма који од законитих чланова нашег братства, или ма који Србин, 

тешко оболи, биће брига управитеља и прокуратора совјетовати га преко капе
лана (пароха), да уреди све своје ствари, јер, ако би случајно умро, да се не би 
изгубило што његово, на штету душе његове, или за нашљеднике или ближе 

његове. А властито лично] ће управитељ и прокуратори имати бригу, да би 
речени наши капелани (пароси) пружили болесницима помоћ, а нарочито у по
шљедњим часовима живота њихова, да буду привођени светим тајнама. Боле
снике, пак, који би били сиромашни, пријавиће управитељу и прокураторима 
Одбора, да им се помогне најпотребнијим, и да не би лишени били вишеречене 
помоћи духовне." 

Извоg gела члана 76 
,,[ ... ] Исти ће свештеници, по реду, присуствовати и бити у цркви или својим 

домовима, ради марљивог вршења потреба духовних, а особито у давању светих 

тајни и посјећивању болесника, нарочито оних који су·на умору, и то на: начин 

изречен у чл. 54-0М. 

Болеснике за које дознаду да су оскудни, пријавиће дотични свештеници 
управитељу и прокураторима, да им се даде помоћ." (Љубомир Дурковић-Јак
шић, О борав1СУ u с.лtрiIlи Светозара Марковића у трсту, Православље, бр. 326, 
од 15. Х 1980). У оба члана помиње се "ПРИВОђење светим тајнама". У књизи 
умрлих стоји да је тај чин обављен. Љубомир Дурковић-Јакшић из тога изводи 
потврдан закључак. Скерлић каже да га је Топонарски затекао мртвог када је 
други дан дошао код њега. "Издахнуо је у самоћи, без игде икога уза се" -
прецизира Скерлић. Брат Светозара, Јеврем, у писму Топонарском, које смо OBД~ 
донели, не помиње трошкове у ту сврху (тешко да би се то могло наtiИ у ОНОЈ 
ставци: Молим вас обрачунајте и своје трошкове). Уколико се Светозар испо
ведио и причестио, како то стоји у књизи умрлих, то је могло бити само дан раније, 
25. фебруара 1875. године (по старом календару). Сумњиво би било тумачење да 
је Топонарски унео у књигу умрлих нетачне податке, но Јевремово наглашавање 
да "Ваше пријатељство нећу заборавити", могло би се свакој ако протумачити, ми 
мислимо, наравно, да се то односи на веома приљежно и савесно опхођеље 

Топонарског. Не видимо зашто се не би веровало податку у књизи умрлих. :
Застави, одакле и Скерлић преузима податке (видети XVI књигу, стр. 110), СТОЈИ 
да је свештеник долазио "да га на хришћанску дужност опомене". Сумњу би једино 
могла изазвати тамо изнета констатација да Светозар није хтео да изјави ништа 
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ни Топо~арском ни свештенику док му не дође брат Јеврем. "До последљег дана 
пок~ао је велику одважност и као да није предвиђао краЈ' .. .'" - каже дописник 
Засшави. у 

157 
Видети белешку 155. 

158 
. У XVI кљизи дали смо већи избор написа о смрти Светозара Марковића 

У БРОЈУ 32 Ослобоljења, од 14.ПI 1875. године, дата је белешка о томе да је парасто . 
држан 9. марта. Извештач ~аже да је било више света него када је сахрањива~ 
намесник Блазнавац. У БРОј.У 36, од 22. т изашао је деманти да је парастос био 
?пштински. Наиме, настала је збрка због про~еста листу што је тобож, писано да 
је па~астос био општински, I!a лист демаНТУЈе да је тако нешто уопште писало 
(ово је био и последљи БРОЈ овог листа, јер је под Принудом власти престао 
излазити). 

159 
У ОСЛО~Оljењу бр. 32 од ~4. марта 1875. године изашла је информација о 

узапhењу 10. БРОЈа Рауа и 26. БРОЈа БуgуfiНОСШIL За Рау кажу да је због написа о 
смрти Марковиtiа, а за ~уgу~носШ кажу да се не зна: "Бог ће га знати зашто ... " 
вла~ зна шта ради, додаЈУ ~аједљиво. У Народној библиотеци Србије постоји 10. 
БРОЈ Рауа. Ми смо текст KOj~ овде 7уд узима као разлог за забрану чаСОnиса дали 
у XVI кљизи, стр. 80-81. Тај текст је у оном делу где Рау доноси избор из написа 
поводом с~рти Светозара Марковиtiа, па уз напис из листа ЗаСUlllве дају и ко
ментар КОЈИ се у овом акту дословно преноси. 

160 Ни' . 
. Је нам познато да ли је негде очуван примерак 11. броја Рауа. У 

НаРОДНОЈ библиотеци Србије очуван је 12. број, од 24. марта 1875. године. У 
уво~нику (Оу уреg~lI111шва) Пера ТОДОРОВИћ поред осталог пише: "Узапfiен је 10. 
БРОЈ због чланка: Оgзиви о смрШи СвеШозара Мар/Совим', а 11-ти због изјаве 
читаоцима поводом. узапfiаваља 1О-0Г броја." - како то стоји и у овом акту. 
Тодоровиti заКЉУЧУје да не може друго ни очекивати од власти па привремено 
обуставља издаваље овог часописа. Но, то привремено се претворило у трајно 
(видети белешку 125 у хт кљизи где се о овом часоnису више говори па и о 
забранама у претходној, 1874. години). ' 

161 Ни . 
. смо нашли податке када је овај парастос у Новом Саду одржан. Алекса 

СтаН~јевиti не би требало да је "из места", јер је то МаРКОВИћев рођак из Зајечара, 
каСНИЈе истакнути радикал. 

162 
У првим белешкама ове кљиге давали смо напомене у вези најаве: 

:rpoгpaMa и почетка излажеља листа Ослобоljење. Овде придодајемо у вези са тим 
~ош само два ПRило:а, како би показали одјек на који наилази овај лист у ондашњој 
јавности. Застава је пратила рад Марковиhа, она је најавила и љегов излазак из 
затвора (видети хт кљигу, стр. 258). " 

163 К' ь· . . ада је реч о прапељу ПОЈаве и излажеља листа Ослобоljење, најпри-
љеЖНИјИ је .у извештаваљу, наравно, био часопис Рау. Они су веli у следеliем, 

др~ом,_БРОју :асописа наново дали податке о претплати, у поглављу: КРlllии/Са /l 
биОЛllО2рафща, уз напомену: "Изашла су већ три броја 'Ослобоljења' под ypeд~ 
ништвом г. Светозара Марковиliа. Правац листа је веliпознат па за то нек нико 
~e пос~љ~ да liе тај лист икад од свог правца, који је изнеше~ још у 'Рауни/Су' и 
Јавн.ОСllШ одступити. За то читаоци a~o осеliају потребу тога листа, нека по
хитају да га са претплатом потпомогну". Да је ово пропагираље, а и углед Мар

KOB~~, H~aBHO, и;-rало одјека види се ~з Марковићевих порука у рубрикама 
ПР~lllILЛащнш!uJtlа Ослобоlj~ња' и ЈаВНОЈ /СоресЙоуенцији. Тако, он, на пример, у 
БРОЈУ 3, од 5. 1 1875. године јавља: "уреу. 'Рауа '. Послато је 60 бројева, а не 48. 
Тражите ресто од поште београдске. Послаliемо још 50, више немамо"; под
влачеље Марковићево. Истовремено у рубрици Оу уреgНUlllШва даје се и општа 

БЕЛЕШКЕ ПРИРЕЋИВА ЧА 315 

напомена: "Који од уписника' Ослобоljења' доцне добију 2 број, нека не криве нас. 
Кривица је од овд. поште, која је примила лист у петак после подне, али млађи г. 
поштар који врши експедицију, имао је доброту изиhи у 4 сата из поште. Те тако 
је 2 број преноliио у пошти, па је тек у суботу експедиран. Добро би било, кад би 
г. надлежни министар наредио да ово нареljеље љегово, за пошту београдску, 

важи и за ову пошту"; овај апел на министра био је само добра жеља, јер се -
видимо из претходне поруке редакцији Рауа- већ почело са ометањем Марковиtiа 
у раду, па и са поштарским сметљама. У броју 5, од 10. јануара 1875. године, 
уредништво посебно наглашено обавештава претплатнике "Који су се уоцне 
јаВILЛlI, нис.мо Jtlогли йослаши 1 II 2 број, IШUО их више" HeJtlll". У истом броју 
опомиљу се скупљачи претплате да пожуре са скупљањем новаца од оних који су 

код љих на списку·, јер "по уговору са овд. штампаријом, морамо сваке недеље 
полагати у напред 16 дук. ћес. за штампа ље листа ..... У истом броју објављен је 
списак скупљача претплате. Како је он нешто комплетнији од онога који је дат 

већ у првом броју, дали смо овде фотокопију истог (видети стр. 133). 

164 Као што је у предлогу програма ове школе Министарству просвете и 
црквених дела Кнежевине Србије први пут у нас био изостављен предмет веро

науке, па на интервенцију министарства накнадно уврштен, тако је у овој школи 
први пут унет у програм овај предмет: ИсШорија југословена (видети текст уз 
белешку 151). 

165 Видети Марковићев став у чланцима О HaUle.J.I за/Сону о йечашњи и 
Слобоgна щШамйа lt жанgаРJtlерuја, ХЈ кљига, стр. 46-55 и 70-72. Колебали смо 
се да ли овај текст уврстити у Марковићеве радове. Сем што има, рекли бисмо, 
маса места који су стилски и језички ыарковиliевски, начин како је третирао овај 
текст др Андрија Радениli могло би се разумети и да га сматра Марковиhевим 
(видети љегово дело Сoz!ијалисШиЧ/Сll листови и часойиси у Србији (187 Z -1918), 
Рад, Београд, 1977, стр. 239-240). Наиме, коментаришyliи га између два Марко
виliева текста без посебне напомене о ауторству (Друга за/Соноgавна с/Суйшшина 
и Извештај .министра финаНСllја за 1874. гоуину) могло.би се разумети да и овај 
текст Слобоgна llliiillJtlaa сматра да је од истог аутора. Но, како о томе нема 
посебне назнаке трагали смо и даље. Редакција Сабранzlx сйиса Светозара Мар
ковића, Култура, Београд, 1963, није га уврстила у љегове радове, иако се налазио 
у списку код Слободана Комадиниfiа као Марковићев текст (ово се десило нај
вероватније отуда што је Комадиниli изостао после 1 кљиге из састава редакције 
која је припремала ове списе). На крају смо закључили да је ипак произашао из 
пера неког од Марковићевих сарадника (можда Стевана Милићевиliа). Но, због 
велике сличности са Марковићевим радовима и закључака које изводи на крају, 
а који тешко да би били одштампани да није уредничке, тј. Марковићеве са
гласности, одлучили смо се да овај текст дамо у овим ПР1LЛОЗILМа. У даљим 
напоменама указаhемо на неке сличности и разлике са Марковиhевим тексто
вима. 

166 Типичну Марковиliеву терминологију, неудесан, таки, оће ... , потпуно 
поништавају термини за које бисмо са сигурношliу могли реliи да их он сигурно 
не би употребљивао: ваљада (овај термин је скоро редовно користио у својим 
текстовима С. Милићевић), бива, дао бог, на крато, русвај, прост народ, ВУЦИ
батине без занимаља! ... 

167 Изун - турцизам, дозвола, допуштеље, пристанак. 
168 О овоме више у белешци 134, ХЈ кљиге. 
169 У поменутом чланку О наше.А1 за/Сону о йечатЊll Марковиh слично пише: 

"Штампар је прост занатлија или предузимач, који обично не зна никакву науку ... " 
(видети стр. кљигу XI стр. 74.). 

17() Упоредити стр. 60, ХЈ кљиге и белешку 83. 
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" 171 Исто, стр. 46-55. 
172 п . М 
173 о том члану Је арковић осуђен, видети хп кљигу, стр. 179-183. 

Видети белешку 166. 
174 Исто. 

175 Исто. 

176 Исто. 
177 

Видети XI кљигу, стр. 63, Марковићев рад. 
178 

Мисли се на претходне наставке овог текста. 
179 ел " 

ободна интерпретација Марковиhевог текста (видети стр. 49 и даље у 
XI !љи:и~ доиста доводи у недоумицу кадаје у питаљу ауторство текста Слобоgна 
UlUlaмua,Jep тако слободно, може се реliи, чак произвољно, преношељетогтекста 
вероватно би могао учинити само он као аутор оног текста у XI кљизи. Но, као 
што смо веli рекли, н~з других пасажа у овом тексту потпуно искључују такву 
могуЋност. Ми .смо оваЈ текст и дали као пример на којем се Може веома уверљиво 
видети колико Је т~шко питаљ.е код аутентизације текстова. У сваком случају овај 
текст сведочи и о Јаком утицаЈУ Марковиhа на своје сараднике. 

180 у ХЈ' 
оном тексту у кљизи Је и реч йрm71ив под наводима, остало је тачно 

дато; упоредити стр. 50 те кљиге. 
181 О . 

вде Је изостављена реч .Ашнисz7lри. 
182 П . 

ретхо~ни део Је углавном тачно дат, а даљи део је слободно интер-
претиран. ПОСТОЈИ могуЋност, наравно, да је овај чланак Марковиh као уредник 
знатно редиговао па отуда и слободе у интерпретацији љеговог ранијег написа а 
и ~азлике у неким деловима написа, јер је то остало аутентично, пишчево (;е
РУЈемо, према стилу да је то Милиhевиhево). 

11130 . "А"_"""""" . во указу~е на !Vlllшшевиhа као аутора. Наиме, он је у тексту због којег 
Је Cyђ~H, Са КОС.АЩја, имао и овакву реченицу: "Ето како је у народу око Космаја, 
у краЈУ где се родио Јан ко Катић ... ", кажемо само указује, јер је потпуно трећи 
аутор могао користити и Марковиliеве текстове и текстове Милиliевиhа. Но 
рекли смо веli, неки термини највише упуl1ују на Милиliевића као аутора. ' 

184 З " . 
акључци КОЈИ сл~де, наравно, да имају сагласност Марковиhа,јер он као 

уредник ово "ставља у СВОЈ лист". 

185 Видети белешку 166. 

186 У белешкама 50 и 91 поменули смо да овај Ои20вор идентификује Свето
зара Марковиhа као писца чланка Извешшај минисШра финансија за 1874. 20и. У 
свом тексту Јован Жујовић каже даје Марковић и са Стеваном Поповићем водио 
полемику (видети XVI кљигу, стр. 24). Како је та полемика само у овом случају 
идентификована онда се то овим и разрешава. 

187 • 
!<ако Је Марковић б~о. у иностранству до овог одговора није ни дошло. 

У 13. бро~у О~лобођења дата Је Једна опаска на коју је Поповиh дао следећи, нови 
осврт, КОЈИ даЈемо у целини: 

.. Ои20вор 'ОслобоlJењ у' 

У своме 13. броју ~онело ј.е 'Ослобођеље' још једну измишљотину која се 
мене ти.че. Оно ~ели: ЧУЈемо да Је г. Стева Поповиh, професор на великој школи, 
заВРШУЈ)?Ш СВОЈа предаваља из економије, напао наше МИШљеље о заштити.ђу-
МРУЧКОЈ· - " 
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За тим се спрда над мојом изреком, иа Србија са заиlШиШО.А1 ђУ.АIРУЧКО.м 
заЙО'lllње своје иРУ20 ослобођење, па вели: 'Верујемо да г. Стева искрено мисли и 
говори. Само Србија се неliе да усрећи тим ослобађаљем,јер ето, г. Каљевиh, који 
је започео то ослобођеље није више на министарској столици. Међер, Србији се 
баш никако не да да напредује!' 

Што се првога тиче, то одговарам, да је то пука измишљотина и лаж, да сам 
ја заврmyјући своја предаваља напао на мишц.еље 'Ослобођеља' о заштити ђу
мручкој. Ја незнам мишљеље 'Ослобођеља' о заштити ђумручкој; и оно гајошт 
није јавности предало, него је тек обећало да liе га изнети на јавност, па по томе 
о љему нисам ни имао узрока ни повода говорити, него о сасвим другој ствари. 

Што се тиче онога спрдаља, на то одговарам, да такви изрази о једној 
озбиљној и важној ствари приличе само 'ОслоБОђељу' и дечурлији. 

Жељно очекујyliи увереље о заштити ђумручкој од 'ОслоБОђеља' 

Сm. Пойовиh 

проф. вел. школе." 

(Буgуhносili, бр. 14, од 5. П 1875). И на ово је одговорило уредниmтво 
Ослобођења (бр. 18, од 9. П 1875). наводеliи да су им цитиране речи са предаваља 
послали студенти - највероватније управо Јован Жујовиh. 

188 Колико смо за претходни текст (Слобоgна lllшамйа) уверени да није 
Марковићев, толико смо за овај, О вacйиz71aњy, да јесте, па и поред тога нисмо 
били толико сигурно да би га уврстили у љегове радове. (У даљим белешкама 
даћемо подробније коментаре). 

189 У белешци 57 споменули смо да је Светозар Марковиh највероватније 
по изласку из затвора у Пожаревцу прво отишао у Београд. О овоме има, поред 
тамо наведених детаља, и других индиција. Мислимо да је он тада постигао 
начелну сагласност и са Пером Тодоровивем око штампаља својих кљига Начела 
нароине економије (прва кљига и носи у насловној страни 1874. годину; повез и 
оно што је унето на корице, са 1875. годином, очито је урађено посмртно, када су 
Тодоровић и остали пријатељи сабрали довољно средстава да остваре идеју дату 
на неким посмртним скуповима да се штампају целокуiiна gела Марковића). 
Чиљеница да Тодоровић касније штампа и делове из друге кљиге тог дела ишла 
би такође овоме у прилог (има назнака да је неке делове Тодоровиli објављивао 
из треве кљиге Начела ... Светозара Марковиhа; часопис Јавор - видети у Прu
ЛОЗll.ALa - наговестио је излажеље све три кљиге са укупно 40 табака). Стоји 
чиљеница, неспорно, да је ове рукописе Тодоровиh могао добити и од заједничких 
пријатеља из Крагујевца, посмртно, но посебно с обзиром на датираље наслова 
прве кљиге би ве пре да је управо по изласку Марковиliа из пожаревачког затвора 
обављен сусрет и договор измеђУ Марковиhа и Тодоровића у Београду. Одлазак 
из Пожаревца у Београд ПОТВРђује, уосталом, и Пера Тодоровић (видети XVI 
кљигу, стр. 70). Марковив је у љега могао имати пуно повереље. Онје прештампао 
у посебној кљижици у Београду текст Нароина СКУЙlllйlина, прекинут у листу Глас 
Јавносши, а штампао је у часопису Раи и тако важне текстове Марковиhа као што 
је Социјализам lLЛll иРУlllШвено йишање, па и Вера и наука - II вacЙийlaњe у 
нароином йравцу, за који је и законски одговарао, итд., о чему је било више 
информација у VП, ХI и XIП кљизи. Све ово наводимо да би указали на важне 
разлоге због којих се Марковиh могао дуже задржати у Београду. При том, 
наравно, не мислимо ништа маље важним и оне разлоге које смо већ споменули 
а који се односе на избор љеговог брата за посланика. Покушали смо да докучимо 
нешто више из ондашње дневне штампе о предаваљу које је одржано на поселу 
великошколског удружеља "Побратимство" 7. децембра 1874. године. И лист 
Буgуhносl7l. који је најиздашнији у информацијама о овоме "(видети бр. 99 и 105, 
од 4. и 22. ХП 1874. године) и Вuиовиан, који такође даје о овоме информацију, не 
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бележ! ко је држ~о ~eдaBaњa (само ~ најављивано да ће бити два предавања О 
gрушшв;: и О васиишањ.у). БуgуhНОСltt то не наводи ни у извештају (бр. 105) где 
иначе даЈе низ других ПОЈе~о~. Можда управо то преhуткивање предавача иде 
у прилог претпоставци да Је таЈ предавач био Светозар Марковиh. Ми смо у 
белешци 29 указали да он на овај текст мисли када најављује, на неки начин доста 
де~дирано, да ће "оделито гов.орити о просвети'". У даљим белешкама указаhемо 
на ЈОШ неке подударности КОЈе иду у прилог мишљењу да је ово његов текст 
(видети посебно белешке 98 и 192). Још ћемо овде споменути да стил,језик, фразе, 
тема и ставови у овом тексту извесно су његови (ујамчава, поглавито, оће, главна 
начела, таким друштвима, до скота унижен ... ). Уз све речено, он у ПИСМИМа 
сестрама Нинковиh, па и Јовану Жујовиhу и Николи Марковиhу, када се о садр
жини ради, износи идентичне ставове о васпитању, као и овде, покаткад и истим 
терминима и, чак, и у истом следу. . 

189 О "М ..... . во "унижење до скота аРКОВI1П употребљава у неколико наврата (у 
ОВОЈ кљизи видети у писму од 1. новембра 1872, у Доgашку овој кљизи). 

II)(J О ~ М ..... . . , 
во поре~ење арко~"п Је упо~ребио и раНИЈе, чак је свом чланку 

Париска комуна дао другу ваРИЈанту: Пишање о лебу и самоуйрави (видети IV 
кљигу, стр. 83). И овде, ма колико сматрао важним питање васпитања он истиче 
да z7.иШање о лебу ... има йрева'iу (видети текст који прати ова белешка). 

191 
Ово нисмо нашли у BugoegaHY. 

192 
Видети белешку 190. 

193 С М ...... 
. ветозар арковnn Је уживо видео Лудвига Бихнера (Ludwig Вiiсlшег), 
на Конгресу Лиге за мир и слободу (видети стр. 20, П књиге), а највише користи 
његове текстове у свом делу Реални йравац у науци II Жllвошу (видети IП кљигу 
посебно стр. 37, 39 и 40). Јован Жујовиli у свом осврту на рад Светозара Марковиh~ 
(видети ХУЈ кљигу, стр. 23-24) и~е да им је Марковиh поред осталих препо
ручивао и овог писца (члана сеКЦИЈе 1 интернационале у Дармштату, како је то 
MapKOB~ наглашавао пишyhи о њему). Када је Жујовиh о томе писао најве
роваТНИЈе се присеhао овог предавања. Ми смо помишљали да би писац овог 
текста О васйишању могао бити сам Јован Жујовиh који је тада био на Великој 
школи, био члан управе ,,побратимства" и писац оног Прошесша великошколаца 
поводом рас?иса ~инистра просвете (видети хт књигу, стр. 251-253). Сматрамо, 
међутим, да Је оваЈ текст превазилазио његове могyhности у то време (имао је 18 
година). Ми смо нагласили уз текст Прошесша, који се сматра Жујовиhевим, даје 
и њега редиговао М~рковиh (видети белешку 126 у хт књизи), па и поред тога 
када се он .чита, уз Јасно препознатљиве Марковиhеве терМИНолошке пасаже, 
види се даЈе то друга синтакса (посебно је уочљива дуга реченица, неретко је 
чинила цео пасус, итд.). Дакле, како је Светозар Марковиh био присутан на овом 
поселу "Побратимства", како су ставови у овом тексту О васйишању неспорно 
MapKoвићeвcкu, а и с обзиром на значајну преписку у то време са сестрама 
Нинковиh, Н~колом Марковиh и самим Јованом Жујовиhем, управо о васпитању, 
сма:грамо да Је ово производ његовог пера, отуд ако га је чак и прочитан од 
ЖУЈовиhа на поселу, он се може сматрати Марковиhевим. Међутим, с обзиром да 
за то немамо неспорну потврду ми га ипак стављамо у поглављу Прило'iа. 

194 • 
. Вероватно наЈ ближе погледима о идеалном васпитању које су соци-
Ja~c:rn у нас икада написали налази се у писму Марковиhа сестрама Нинковиh, а 
КОЈе Је делом и овде у чланку О васйшuању "пласирано" (видети писмо Анки и 
милици Нинковиh од 20. новембра 1872., које дајемо у овој кљизи). 

195 O~aj пасус показује једну од најтипичнијих Марковиhевих реченичких 
КОНСТРУКЦИЈа. 

196 п . 
осле искуства са оним што Је доживео у Новом Саду, видети више у VII 

књизи, произилази природно да настане овај пасус у тексту. 

'.:: , 

,~~ . 
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197 Опет једна типично Марковићева терминолошка конструкција. 
198 Исто. 

199 Исто. 

200 Исто. 
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2()1 Оба текста који следе узрок су Марковиhевог осврта (видети белешке 
~m . 

2()2 Из Исшока, број 5, од 14. јануара 1875, дајемо њихов коментар о писању 
Марковиhа: ,,*Кад смо ономадно констатовали ЧУДНовату солидарност наше ре
акције и наших комунаца, нисмо ни знали, да ће 5-ти број 'Ослобођења' донети 
уводни чланак против 'Исшока', и то такав, који није ништа друго него 'iола 
койија 'Виgов-gанових' резона. Розен и Светозар Марковиh! Што онај брани 
Мариновиhа а подсмева се 'народној политици' неће никога задивити; још мање 
је чудно што се њоме не заносе комунци. Г. Комунци биhе боље да се потрудите 
одговорити на 'Политикин' чланак: 'СРUСЮl КО.мунци и Маџарска влаgа', који смо 
ми прештампали, него што показу јете храброст а lа 'B-gан' да ударате на све оно 
што је ире било, а за садашњу владу hутите као да вас се ништа не тиче. Што не 
поставите то питање: какву политику води Чyмиh-Пироћанчева влада? Пет бро
јева 'Ослобођења' посвеhено је ирошлосшu; а то није баш - каваљерски. Јесте ли 
то научили од виртуоза у томе 'В-дана'? Међутим кад нам је 'Ослобођење' 
поставило нека nитања, нека буде уверено да ћемо му одговорити, но не верујемо, 
да ће му наш одговор бити ио вољи." 

2~3 ми смо У белешци поменули да је због посебног занимања за питање 
регуларности поништавања посланичких мандата од стране власти Светозар 
Марковић могући аутор и овог прилога, у даљем тексту о овоме ћемо рећи нешто 
више. 

204 Цитат из Усшава ItЗ 1869. године је дослован. 
205 Ово је из члана 17 Изборно'i закона. 
206 у Изборном закону стоји ,,1. лутајyhи Цигани!" 
207 Уз додатак "ако се судским докаже". 
208 Последња тачка 48. члана Усшава из 1869. године односи се на лица која 

нису могла бити бирана за посланика нити су имали бирачко право. 

209 Било у броју 6 Ослобођења. 
210 Највероватније да грешимо што овај чланаккоји коментаришемо и онај 

Ja'ioguHcKU ItЗбор apeg скуuшшuном (који такође овде дајемо у Прилозима) Н1!СМО 
уврстили У Марковиhеве радове. Јер управо и ова последња реченица укаЗУЈе на 
типичан његов манир да разоткрива своје радове. У чланку Промена мини
сuшрсmва (видети део текста уз белешку 105), после напомене да ће се дати 
посебан текст о Чyмиhу у Ослобођењу (мисли се на Марковиhев чланак Кан
gugаш за скуйшшuнара II Ј,lинuсшар) каже се и следеhе: ,,после тога гоњење у 
Лозници, а притисак у Јадру и притисак у ЗвижДУ приликом избора ... " - као да се 
тим најављује и овај чланак о изборима у Звижду. Уз то, чланакЈа'iоguнскu избор 
Upeg. скуz7.шmuном завршава се пасусом са почетном реченицом: ,,најзад ево у 
чланку .'Кандидат за скупштинара и министар' објашњења о очајничкој борби 
Чyмиhевој и његове полиције против Јеврема Марковиhа". Ми смо већ поменули 
да је Марковиh по паду Чумиhа највероватније одлучио да се тај његов TeK~ 
(Канgugаш за скуйшшuнара и Ашнисшар) не задржава већ "пусти" у лист и o~ Је 
изашао истовремено са текстом Ja'ioguHcKU избор apeg скуйшшином (о КОЈем 
ћемо писати када га будемо коментарисали). Moгyhe је, дакле, да је цела ова група 
написа проистекла из пера Светозара Марковића и да је то његов последњи 
покушај да још понещто учини за свог брата (видети претпоследњи пасус чланка 
Ja'ioguHcКll ItЗбор ... ). 
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211 Коментаришући текст Про.мена Ј.шнuсillарсillва навели смо да сматрамо 
да Светозар Марковић једноставно није одолео а да не прокоментарише изне
надни пад Чумићеве владе (видети текст и белешке 102.,..113). Поменули смо тамо 
"и разлог извесног кашњења са објављивањем тог текста, па и овог Јагоуина 18 
Јануара. Оправдана је претпоставка да овај текст пише Таса Ћикић. МеђУТИМ, 
чиње!fИЦа да је Ћикић ухапшен, и да се можда још налазио у затвору, то доводи у 
питање. Марковиti не би могао бити писац овог чланка јер он највероватније тек 
20, ако !Је тај дан, одлази у Ј агодину (о хапшењу Ћукића било је већ речи; видети 
о томе и Исток, бр. 3, 8. 1 1875: Накнауни избори за нароуну стсуйшillину, где се 
таКОђе писало о владиним интервенцијама код поновљених избора, па и о хап
шењу Т. Ћикиhа). Но откуда ова конструкција прве реченице, где се ево налази и 
за Марковиhа типичан израз: ђоја. Можемо то само претпоставити. Једна од 
реалних претпостаВЮI је да он стиже у Јагодину, где му је поред осталог показан 
и овај до тада још увек непослати допис о изборима у Јагодини. Како је за ово био 
веома заинтересован могао је текст редиговати - на шта указују и неке друге 
његове особености - и послати заједно са својим текстом Промена минисшар
ciuaa, па отуда и бивају објављени у истом, 12. броју Йслобођења. Према овоме, 
произилази да овај текст пише Таса Ћикиh а редигује и шаље у Крагујевац да се 
објави сам Светозар Марковиti. Уреднику Анђелковиhу само је могло ИМПо-
новати да објављује још понешто што шаље Марковиh... . 

212 О пресији власти пред изборе у Јагодини видети у овој књизи теКстове: 
Новосши lIЗ ЈагОУllне и Избор йосланика у Јагоуини. У белешци 58 напоменули 
смо да ћемо у ПРlLЛОЗZLAta дати и телеграм којим мајка Тасе Ћикића обавештава 
о хапшењу њеног сина. Ево тог телеграма: 

"ТЕЛЕГРАМ 'ОСЛОБОЋЕЊУ'. 

4. јануара 1875. ЈагОУllна * 

У 9 сати и 20 минута пре подне предато, а у 9 сати и 50 минута примљено. 
Јануара 2. 

Полиција затвори Тасу Ћикића трг. и осуди га на 30 дана затвора. Узрок: 
као да је Таса у своме дyliaнy казао, да је полиција незаконо по ћефу уапсила Стеву 
Миленковиhа адвоката. Да није ово казао има 4 сведока. - Јануара 3. мати Тасина 
жалила се министру, но одговора још није добила, синоћ и данас молила је 
полицију, да види сина, али недоби gозволу. - Полицијско поступање са Тасом, 
његова осуда и остало писмом. 

* Данас је избор посланика за вар. Јагодину; а ова затвараља отпочела су 
баш пред избор. 

УРЕДНИШТВО 

Телеграм је објављен у бр. 3, Ослобођења, од 5. 1 1875. године. ПИсмо које 
се у овом телеграму помиње штампали смо у тексту који сматрамо Марковиhевим 
(видети Избор йослаНllка у Јагоуини, белешка 58). Овде потписано уредништво, 
је наравно оличено у самом Марковићу. Наиме, како је он за све оно што се дешава 
са избором његовог брата Јеврема за посланика био посебно заинтересован, то је 
извесно и ова белешка испод телеграма његова. Подсеhамо да је овај телеграм 
објављен на првој страни Ослобођења, посебно графички наглашен, и да су и 
други листови ту вест о хапшењима пренели управо из овог листа. 
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213 Ова дуга реченица, као и она у дРугом пасусу, као и неки т~рмини 
нетипични за Марковиhа (осем, овакове ... ), уз већ поменут податак да 18. Јануара 
Марковиli и није био у Јагодини, искључују љега као писца овог прилога. Но и 
поред тога, наравно, власт је нашла да уредника треба позвати н? одговорност. У 
чланку Кра'iујевачке новосши (у бр. 23, од 22. П 1875. године) СТОЈИ да ;,начелство 
јагодинско тужи заступника због дописа из Јагодине у 12. бр .... ", па наводе делове 
из овог текста (почетак другог пасуса), заједн~ са деловима из текста Промена 
минисzТzaрсшва, што смо већ коментарисали (НИЈе искључено, наравно, да Је власт 
однекуд дознала да је и онај и овај текст који коментаришемо доставио листу 
Светозар Марковић; видети белешку 104). 

214 Уколико је Марковиh овај текст редиговао, како смо то већ поменули у 
белешци 111, онда бии почетак овогпасуса могао имати нешто од тогреДИГоваља. 
Наиме, Марковиli се просто као поштапалицом користио примером слеIЩа Је
ремије (видети белешку 221 и стр. 120 У 1 кљизи, и белешку 51 и стр. 102 У VП 
кљизи). 

215 О овој расправи видети више у Проillоколzz.м.а, стр. 127 и даље. 
216 Поменули смо већ да је реч о новом председнику владе који је заменио 

Аliима Чумиliа. 

217 О оптужници Ћоке Стефановиhа против Светозара Марковиliа видети 
више у XII књизи, стр. 179-183. 

218 Овај члан је цитиран само са мањим изменам.а реда речи кој7 не мењају 
смисао, али је изостављена реченица која, истина, НИЈе у овом случаЈУ. ~ б~а 
(,,но оваково сагласје вреди само за тај из'рик~м определени СЛУЧ~ , Усшав 
Књажесшва Србије са Изборн.zz.м. законом скуиш~uнс1Clz.м. и Законом о иословном 
реуу у нароуној скуйшшини, Државна штампарИЈа, Београд, 1869, стр. 43, Закона 
о йословном реуу). 

219 Видети белешку 210. . 

220 Типична Марковиhева опаска када пише своје текстове и најављује нове; 
о ауторству смо доста писали видети белешке уз чланке Промена миниС!!1арсшва 
у поглављуЧланци, и у овом поглављу Избор йосланuка у Звuжgу и Ја20уина 18 
Јануара. Уколико би усвојили претпоставку да су овде наведени чланци Марко

виhеви, овај Јагоуински избор йреу стсуйшшuном б~о би после~и ~e~B довр
шени рад (овај који следи - Преgлозu војеног MllHucUlpa нароунОј скуиUlшuни или 
није био у потпуности довршен, или га је Срета Анђелковиh делом мењао и 
скраliивао или пак допуњавао, о чему ће тек бити речи). 

221 Највише нерешених питања и највише времена у припреми ове по
следње, XIV књиге, у којој су Марковиhеви радови, узело Је питање ау!орства 
његових последњих радова. У претходној беле~ци споменули CM~ ~a Је текст 
Јагоуинсю! ltзбор йреу скуйшilluном највероваТНИЈе последњи рад ~ОЈИ Је написао. 
Аргументе за ово изнели смо у коментарима те групе написа КОЈИ се односе на 

избор његовог брата за посланика. Када се узму у анализу, стилску и лексичку, 
пре свега, сви каснији УВОДНИЦИ у листу Ослобођење, тек тада се уочава разли~а 
измеђУ ових написа и оних који су уследили по Марковиhевом одласку из СрБИЈе. 
Нешто доцније, највероватније Срета АНђе:'lковиli покушава и употребом Мар
ковиhевог термина ђоја који је у одређеНОЈ мери постао знак распознаваља за 
његове написе, да га опонаша, но, то наравно није доприносило I!и в~шем ~oy 
написа, ни већем успеху код публике. Овај текст Пр.еgлози вОјеНО2 минисшра 
нароун()ј скуйшшинu који коментаришемо необичан Је и посеб~О занимљив за 
анализу Марковиhевих текстова. Наиме, претпостављамо да г~ Је он написао -
сходно својој жељи да анализира извештаЈ е поднете .Hap~ДНOJ скупштини, по: 
чевши од онога Извешшаја минисшарсillва финансща, КОЈИ смо донели у. ОВОЈ 
књизи И оставио да га у листу дају када то питање буде решавано у скупштинсЮIМ 
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седницама. Међутим, десило се, наравно, низ околности које указују на то да је 
уредник увидео да мора или интервенисати или изостављати неке делове. Стил

ски, језички, резонски овај текст показује у већем делу сву Марковиhеву осо
беност у састављању текстова. Ми ћемо у даљем тексту бележака уз овај прилог 
указати на те особености и интервенције уредника у неким случајевима. 

222 Министри су своје предлоге саопmтили на седници скyпmтине од 16. 
јаНуара 1875. године, потом су они прослеђени надлежним одборима на мишљење, 
а затим узимани у расправу. Извештаји су се, додуше не увек штампали, те је и на 
овој скупштини затражено од посланика Сретена Поповиhа да се то учини, па је 
и Светозар Марковиh највероватније могао доhи до тих извештаја. 

223 Расправа о овом предлогу била је на дневном реду 29. 1 1875, али је на 
захтев др М. Крcтиhа одложена јер није у целини био припремљен предлог. Дуга 
ра- справа о овоме била је 31. јануара и 2. фебруара 1875. 

224 Ово је расправљено 28. и 31. 11875, Проillоколu, стр. 188 и 232. 

225 У Проillоколu.м.а и СillеllоZрафСКll.м. белешка.ма наводи се и члан 31. 
Редослед у ПроillОКОЛll.м.а и код Марковиhа није исти, што наравно не мења 
. суштину, али указује на одсутност писца у моменту збивања. 

226 Као што смо поменули у белешци 223, ово је било одлагано па наново 
стављано на седнице,јер се радило о веома важном питању - року служења војске. 
Постојао је и предлог мањине (дао га Милош Глишиh, марковиhевац, или бар 
близак њима), и даје Марковиh био у Србији када је ова расправа вођена, извесно 
да ово не би пропустио да коментарише, напротив; исто тако, наравно, не би то 

про- пустио ни било ко други од сарадника листа да је он овај прилог писао. (Про-
illоколu, стр. 227 и 233-268). . 

227 Из истог пасуса, као и неких других делова текста, види се више начелни 
став када се о војсци уопште ради, него актуелиост тока расправа овог питања у 

скупштини, што је, наравно, како смо то и нагласили, резултат настанка текста 
пре седница и расправа. 

228 И овај, више економски него ,,војени" приступ целом проблему указује 
на писца коме војска није струка. У белешци 98 ми смо указали да савременици 
бележе како је Марковиh желео да пише о вojeHu.м. ЙUUlйњu.м.а, на то ни случајно 
не треба повезивати са овим текстом који коментаришемо. Тај рад, који је на
јављивао као и онај о школсillву и Ilајвuшu.м. gржавllu.м. llllсilluillуцuја.м.а, требао је 
да има сасвим другу намеру. Наиме, тим написима Марковиh је хтео да да своје 
виђење институционализовања и функционисаља истих, са теоријског и практи
чиог гледишта и потреба Србије, као што је он то чннио и када се радило о 
питаљима локалних власти, финансија и др., о чему је стигао да пише. Но, Moгyhe 
је да је управо у разговорима са сарадницима о овом остављеном тексту који 
коментаришемо (Извешillaј Atullucillpa војеног ... ), то био повод да се више разго
вара и о тој његовој најави, што је остало у сеhањима сарадника те су и то 
споменули у својим написима поводом његове смрти. 

229 Један од тих официра који је био на специјализацији у Немачкој, био је 
и Марковиhев брат Јеврем, као и његов блиски сарадник Сава Грујиh (видети рад 
Љубомира Дурковиhа-Јакшиhа, Учешnе Јеврема Марковиnа u иругllХ Срба у 
Йољско.м. YCillallKY 1863. zogzlIle, зборник радова са научног скупа Свеillозар Мар
ковић, жuвоill u gело, САНУ, научни скупови књ. У, Одељење друштвених наука 
кљ. 3, 1977, стр. 607-649). 

230 Овај пасус најбоље оцртава ону тежљу Светозара Марковиhа у то време 
да се учини оно што се може и "што се не сме одлагати", како се то овде каже. И 
претходни пасус указује на његово указивање да се "несме крпарити", како је то 
у више наврата напомињао. Овим текстом, као да је вршио припреме за свој 
најављени рад о војсци у целини. Терминолошки (оnе, уз.м.u.м.о у рачун, раиеНUЦll, 
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кајuшарu, hUфillе, ващшрање, итд.) неспорно се, рекли бисмо, помаља Марко
виhево перо. Терминолошки, такође: ваљаиа, gобuвеll, речемо, и др. пре указују 
на редакцију текста од стране Стевана МилиЬ.евиhа него од Срете Aнljелковиhа, 
што је наравно сасвим прихватљиво, јер је он један од најбољих сарадника овог 
листа и, подсеhамо, уредник Раиlllека и JaBllocillu,_ о чему је било речи у прет
ходним кљигама. 

231 Било на седницама ХХ, ХХЈ и XXII скупштине. 
232 Било на седници XXXIII. 
233 У . б 

казивање на оно што Је ило, више него на оно шта се заправо дешава 

у скупштини, у овом раду, објашњиво је само претпоставком да је припреман и 
остављен да се одштампа а не да га неко од сарадника саставља док расправе теку 

у скупш !Ини. 

234 Чешhе указивање на примере из Крагујевца такође указује на аутора 
којем је познатије оно што се ту дешава, а Марковиh је то могао знати. 

235 Било на седници скyпmтини 31. 1 1875. 

236 Нисмо нашли ове речи ни у Проillоколu.м.а ни у СillеноZрафскu.м. беле
иека.ма, Moгyhe да су се оне налазиле у министарском извештају. Адам Бого
сављевиh тражио је да се овај предлог министра Протиhа у потпуности одбаци па 
је расправа одложена, што дописник ОслобоЬења, када би 9Н био аутор овог 
написа, ово никако не би пропустио да на овом месту напише. 

237 Претходни пасусџ могло би се реhи марковиhевски су и по садржини и 
по начину излагања у свему. О овоме да се даје "у пола цене" исправљено је у 
следеhем наставку у ОслобоЬењу - што је вероватно ~eHO од уредника - јер 
је ово, Moгyhe био првобитни предлог; наравно да је Moгyha и омашка. 

то .. . 
ваЈ предлог наишао Је на тако жесток отпор да Је скинут са дневног 

реда. Изостанак коментара, објашњив је,.наравно, само чиљеницом да Марковиh 
није био у земљи када су ови текстови излазили у ОслобоЬењу те отуда и нема 
коментара, већ само унапред осуда тог предлога који је он имаQ пред собом. 

239 . 
Предлог о вежбалиштима и збориmтима расправљан је 28, а о лекарима 

дан раније, 27. јануара. И та збрка да се пише мимо збивања у скупштини говори 
да је текст настајао према предлогу којије најављен од министра војног а не онако 
како се то дешавало у скупштини. Увиђајyhи апсурдност и застарелост, уредник 
највероватније и даје ову опаску и не пише, тј. не даје текст који је очито постојао 
али, више није био актуелан, што такође потврђује нашу претпоставку да је 
Марковиh написао овај текст а делом редиговали и скрahивали сарадници у 
ОслобоЬењу. 

240 Ово је било на седници скупштине 7. П 1875, али се у тексту, као и у 
ранијим случајевима, не пише шта је било у скупштинивеh само изражава начелни 
став. 

241 Министар војни "трго је предлог назад" на седници од 27. јануара. Уко
лико је Марковиh овај део текста писао, ако га је уопште он писао, то је могло 
бити у Јагодини и он је могао дознати за ово па и исписати ове редове (видети 
Проillоколе, стр. 163). 

242 Расправа о овоме била је 7. фебруара, вид~ти белешку 237. 

243 Претходно 7, и ово 8. поглавље најмање је марковиhевско. Као што смо 
споменули, највероватније да неке пасажеисписује Стеван МилиЬ.евиh, јер осо
бености ових пасажа највише указују на његов стил. 

244 Овај пасус пак потпуно одаје Марковиhев манир најаве да ће о нечем 
писа:ги. 
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245 Било на седници 7. П 1875. године. Да ли је, и ~a, у овом поглављу 
Марковиhево тешко је реliи, оно у установљењу школа, можда јесте, као и 

подвучени део (сложен курзивом). 

246 Овај текст испод црте, највероватније је уреднички, Марковиhев је манир 
да текстове завршава као што је то пример последњег пасуса изнад црте. Ми, пак, 

завршавамо са подсећањем да смо овај чланак дали у ПРШlOзи.м.а као дубиозу. 
Идентификација која би била потпуно тачна по свему судеliи неће се моliи оства

рити, а прилог може да послужи за пример у коликој је мери тешко утврђивати 

ауторство за поједине непотписане текстове. Разлика између овог текста и ка

снијих приказа у истом листу о раду разних министарстава понајбоље може да 
увери истраживача о другој руци која их пише. Приступ, стил, језик, фразе одају 
истог аутора у основи текстова и за извештај о раду министарства финансија и 

мини- старства војног, док за остале, који касније следе, већ се види да потичу од 
другог аутора. 

247 Низ тачака које указују на ауторску опомену да није све рекао што мисли 
стоје у оригиналу. Уврежено је мишљење у науци даје ове редове исписао Јован 
Ристиh лично. Претходни, 22. број истока изашао је на сам дан смрти Светозара 
Марковиhа, 26. П 1875, што зцачи да су ову вест у лист ,,истоковци" дали у првом 
броју који је изашао након сазнања за смрт Марковиhа. 

248 Лист Вииовиан је тумачио ставове владе, па је отуда и критички приступ 
уочљиво режимски (видети рад ъ. Игњатовиhа, белешка 289). Ми смо у три кљиге 
распоредили разне написе из домаће и стране штампе о смрти Светозара Марко

виhа. Ово није урађено по одређеном плану али је, стицајем околности на неки 

начин "све дошло на своје место". Наиме, када је професор Витомир Вулетиh 
припремио XVI књигу овог издања Савременици о Светозару Марковипу, сачи
нио је избор према свом критеријуму, тј. са намером да се да једна панорама 
написа, како је то насловљено: Наи Йалu.м. иру20.м. (видети XVI књ. која је штам
пана 1996. године, стр. 55-126). Потом је приређивач Емилија Тешиh-Насковски, 
при припреми xv кљиге: ЕвРОЙС1Си извори о Светозару Марковипу и срЙскu.м. 
СOl!ијалисти.м.а, дала нов избор текстова, како то стоји, из европских извора (стр. 
87 и даље); наравно не уносеliи оно што је већ било унето у XVI кљигу и "из 
европских извора". Комплетно истраживање свих написа у оновременој штампи 

о смрти Светозара Марковиhа није обављено, али је већина написа у овим кљи

гама дата. Ми смо у ову, XIV кљигу унели неке од изостављених написа из 
претходних двеју кљига, и они се изузетно складно уклапају уз остале изворе о 
Марковиliевој смрти који су овде дати. Као што се може видети, овде дајемо 

написе и из листова ненаклоњених Марковиliу, али и оних који су, као што је 

случај са написом из Заставе из 1885. године, ,,наклоњени" али писани са једне 
дистанце која је унеколико омогyliавала непристраснији приступ. Но при свем 

овом не треба заборавити да су Светозара Марковића његови саборци у толикој 

мери ценили да ми сличног примера тешко да можемо наћи. И то подједнако они 

који су заступали социјалистичку линију, и при том су за утемељивача покрета 
узимали Марковиhа, и они који су основали радикалну партију, и то не само и 

идејном позивању на њега већ и у сентименталном односу (Михаиловиh Павле, 
на пример, није се растајао од Марковићевог зуба који је однекуд имао; Владимир 
Љотић је до краја живота говорио да му је успомена на Марковића једина остала 

непомуЈ;ена, итд.) Не знамо за такав пример опште жалости и када се говори о 
одржаним парастосима и написима у ондашњој домаћој и страној штампи. Ово је 
посебно занимљиво и отуда што је све то проистекло спонтано а не по налогу 
какве организоване институције, државног апарата посебно, јер он их је управо 

спречавао да се то чини. 
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249 Л Б 1. - • 
ист уgуnносщ донео Је шири текст поводом смрти Светозара Марко-

виliа у броју 24, од 2. Ш 1875. године (видети XVI кљигу, стр. 75-76), а овде дате 
три вести доносимо илустрације ради, да се види, у којој мери су и други а не C~MO 
марковиhевски листови пратили збивања о његовој смрти, преносу тела у Србију 
и сахрани. 

250 Изненађује необавештеност листа. Марковиli је, наиме, пренет 16. марта 
1875. године у Ј агодину и исти дан сахрањен. 

251 Ово је прејака критика великошколаца, па и нетачна. Ми смо, опет у XVI 
књизи, штампали један текст преузет из написа О.Аfлаgина и Лllберали. Са Велике 
иlколе, објављен у старо.А! Ослобо!Јењу, од бр. 56, од 19. ХП до бр. 60. од З1. ХП 
1875. године (омашком на стр. 121, XVI књиге стоји Ослобо!Јење), који је заправо 
"llЗјава" дружине "Побратимство", како се то тамо каже. 

252 Видети белешку 158 и текстове поводом ње. 
2530 Ф .. 

ва ин ормаЦИЈа Је тачна, када се говори о датуму сахране. У истом броју 

Ослобо!Јења, међутим, изашло је још неколико вести из Јагодине у рубрици 
Дневне новости. Прва је о забрани ђака из полугимназије да присуствују сахрани 
Марковића, иако је био нерадни дан за школу, друга jt7 о саслушању Паје Тодо
ровића који је говорио на пијаци и захтева да преда свој говор полицији, што је·он 
и учинио, а трећа вест је о саслушању Саве Живковића, са питањем да ли је он 
"експедитирао тело" Марковића из Беча за Јагодину! (више видети на страни 101, 
XVI књиге). 

254 . 
Како се низ делова овог текста подудара са оним што је објављено у 

часопису Раи, највероватније да су подаци отуда и преузети (видети стр. 67 -71, У 
ХУI књизи, као и белешку 7З, у овој ХIУ), но није искључено да и овај текст у 
Јавору пише исти писац (Пера Тодоровић). 

255 _. • 
У поглављу Доку.м.ениlll, у ОВОЈ књизи, штампали смо низ аката КОЈИ 

потврђују оно писање Ослобо!Јења које смо штампали у ХVIкњизи. 
256 

Неке реченице у овом тексту потпуно су пренете из Граничара, па је 
писац и овог текста највероватније Јован Павловић (видети XVI књигу, стр. 
72-74). 

257 Није довољно скретана пажња на чиљеницу која стоји, да је Светозар 
Марковић морао отићи из Србије због књижице, али не Неколико чланака, како 
то овде пише Јован Павловић, Послеgњих скуйщlТtинских избора у Србији, 
штампаним као "пашквила", истина у његовом Панчевцу, тј. отуд прештампано 
(видети белешку 141 у овој књизи И полицијску доставу Јовану Ристиliу, од 29. 
јануара 1872. године у УП књизи, стр. 218). 

258 Низ детаља које познаје о збивањима у Војводини, па нараВН0 и ових у 
Новом Саду, такође указују да је писац "из прека", што опет упућује на Јована 
Павловића. Како се ми овим написима о смрти Светозара Марковиhа нећемо 
више освртати у белешкама, неопходно је да овде подсетимо на полемику између 
ЗасlТtаве и ГраНllчара а поводом написа о смрти Марковића и процене његовог 
дела. На ово подсећамо да би скренули пажњу на одговор, највероватније Све
тозара Милетића који смо пропустили да саопштимо у овим делима, а он без 
обзира на краткоћу ипак расветљава те односе двеју "зараћених страна". Наиме, 
на напис у ЗаСlТшвll, бр. 26 из 1875. године (видети XVI кљигу, стр. 80-81), упутило 
је уредништво ГраНllчара веома оштар прекор (видети стране 118-119 у XVI 
књизи). Но, као да је Милетићу све то изгледало претерано, па смирује полемику 
сводећи одговор на мањи коментар у рубрици Нови Сад, 16. Марта (Застава бр. 
З1, од 14/26. III 1875); ево дела тог текста: 

"Нови Сад, 16. Марта. 

[ ... ] 
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- Помишљамо на то, да рекнемо коју о томе, што пријатељи Свет. Марко
виhа пишуЋи некрологе, тако рећи на још отвореном гробу, ударају на 'Либерале', 
на љине листове и љин рад, и без основног повода праве распру, но пратећи друге 
појаве и ствари оДГоДИсмо то. Но сад нам баш до руке дође број 'Граничара' у 
којем неки социјалиста отвара читаву полемику са 'Заставом" због две речи о 
љеном некрологу и Свет. Марковиhу, о 'идеалном реализму'. Писац залази бог 
зна куда, да нађе смисла речима, и смисао јим је прост да је Св. Марковић тежио, 
да оствари мисао, који су предмет најреалније потребе људске, али која мисао -
идеја - није, бар у замишљеном облику није остварљива - наравно по нашем 
мишлењу. Што се то мишљеље социјалистима не допада, то је узгредна ствар. 

Шта је у науци реализам, то и ми добро не знамо, и не треба у томе поуке од 
они, који су са науком од јуче готови. Но, пустиЋемо писца нека сврши своје 
истраживаље: ког је степена братство 'Заставе' према Светозару Марковићу." 

259 у белешци 73 навели смо, поред осталог, да се из текста писма брату 
Ј еврему од 20. јануара 1875. године - и прилога уз љега - најбоље види у коликој 
мери је Светозар Марковић још увек концентрисан и способан за интелектуални 
напор, без обзира на сву и физичку и психичку исцрпљено ст, о томе је писао и 
Скерлић (видети и белешку 101). Овде упозоравамо на ово сеnаље Нанчића да 
Марковиh по доласку у Беч у почетку излази и пешке долази у гостионицу, а да 

духом није клонуо ни када се више није могао кретати. сем возилом (ово наше 
указиваље неопходно је због претходних напомена о питаљима ауторства о неким 

текстовима о чему је било речи и у овде поменутим белешкама). 

260 Видети текст ПријаzТtељима у поглављу Чланци. 
261 Ово ~pђeљe о жељи Јеврема да се испИта да ли је љегов брат Светозар 

трован и одбијаље локалних власти да се то дозволи, не би могло доћи У сумљу; 
Нанчић, види се то понајбоље и из свежине сећаља и након десет година, не би 
измишљао. Но, видели смо, у поглављу Докуменши о томе није било помена у 
размени порука између министарства Београда и Беча (сем ако то није било у 
неком од шифрованих телеграма до којих нисмо дошли, или нису ни чувани). 

262 Видети белешку 253. . 

263 Овај рад требало је да буде штампан у vп кљизи по хронолошком следу 
којег смо се држали при приређиваљу ових дела, међутим како је то већ поменуто 
у уводном тексту за ову кљигу, ми нисмо сматрали да је овај текст Марковићев. 
Накнадно, на сугестију једног дела приређивача одлучили смо се .да га овде 
прештампамо. Пре свега ми немамо егзактан податак да ово није Марковиhев 
рад. Приређивачи СабранiL"t сйиса унели су га у Марковиhеве радове и то смо 
поштовали свуда тамо где нисмо дошли до податка који би оповргавао такав став. 
(видети m кљигу, стр. 321, Сабраних сйиса Светозара Марковиhа, Београд, 1965). 
Садржајно гледано, приређивачи Сабраних сйиса су у праву, стилски и језички 
теже да би се овај рад могао приписати Марковиhу. Но, како су те језичко-стилске 
неравнине толико фрагментарне и непоуздане приклонили смо се ставу при

ређивача Сабраних сЙиса. Ово тим пре што овако сажет социјалдемократски 
поглед на развој друштва т~шко да би ко од других сарадника Рауника могао у то 

време дати сем Марковиhа. 

264 Мисли се на Париску комуну. 
265 Wyrouboff-a (Virubova, Vironbofa - како га покаткад пише) Марковиh 

помиње у вези са конгресом Лиге за мир и слободу, видети П кљигу, стр. 15 и 18. 
266 Овај рад је у Марковиhеву библиографију унео Божидар Ковачевић 

(видети Наша књижевносzТt, књига т, 1964, стр. 156), како су се, међутим, љегове 
процене показале непрецизuе (видети нашу белешку 13 у овој кљизи), ми га нисмо 
штампали у хт књизи где би хронолошки припадао. Но, како мислимо да ћемо 
се можда огрешити,јер су и неки други аутори овај рад ~еЛ1f у Марковиnеве списе 
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(Писарек, например), одлучили смо се да га и ми унесемо (мада, терминолошки 
гледано тешко да би се ово могло прихватити: лежи крвав нож, gе.мбели, и сл.). С 
обзиром да рад настаје у време док је Марковић био на робији, није ни чудно ако 
је понеки такав термин и ушао у његове текстове јер, с друге стране, ту је више 
типично његових израза: све gубље и gубље BaiilaiЏu корена, gрушшвени сшрој, 

. реални йравац, оgношаји, и др. 
2670 б' б П' во писмо тре ало Је да уде штампано у кљизи, Јер се садржински 

надовезује на оно што је тамо дато у вези текстова Срйске обмане и Ошворено 
йисмо 2. МаШиhу. Да Марковић није био у повољнијој ситуацији од других сту_ 
дената, када се о стипендији ради, најбоље се види из писма Николе Пашића Ћури 
Љочиhу, које такође штампамо у овој кљизи. Ми ово писмо нисмо имали на 
располагаљу када смо П кљигу штампали, јер је оно и сада у приватном поседу 
(више видети у раду Љубомира Никића, одакле смо га преузели). 

268 Није ова Марковиhева ургенција преко Антонија Хaџиhа помогла. Све
тозар Милетиn није никако хтео да дозволи да српска влада ,,3aciilaBUHe уойu
снике лови", па није штампао Марковићев одговор ни после два нова дописа 
Марковића љему личноупућена (видети П кљигу, стр. 50-51). Но, кадаје министар 
Матић наново затражио изјашњеље од Марковиhа, и како је Марковић изричито 
затражио од Милетиhа да се то једном већ одmтампа, тек тада је ОУ20вор ,,пустио" 
у лист (3асшава, бр. 8 и 9, од 21. и 23. 1 1870. године). Последице су познате, 
Светозар Марковић је изгубио стипендију и морао је да се врати у земљу (о свему 
више у П књизи ових дела). - -Сва ова даља писма преузета су из часоnиса Сшража. У уводу за ову 
књигу споменули смо да су она изостала техничком омашком, једноставно су 

прескочена код прекуцавања, а сва су требала да уђу у vп књигу. 

270 Никола Пашић Светозаревог брата Јеврема ословљава са надимком 
Јеша; видети белешку 267. У другом писму Љочиhу од 2. јула исте године (налази 
се исто у Архиву Србије), Пашић већ тражи да се пошаље одмах новац ако су га 
сакупили за помоћ Светозару Марковићу. То друго. писмо је интересантно за 
биографе који пишу о Николи Пашићу. У њему се, наиме, веn тада оцртава веома 
јасна карактерна црта издавања задатака 11 то са таквом јасноnом и прецизношћу 
у процени политичке ситуације и тренутка да то доиста изненађује с обзиром на 
Пашићеве године. Ми то писмо нисмо овде штампали само отуда што је немогуЋе 
било да се рашчита. 

271 Ka~o се ради о веома важној достави ово ословљаваље са Куме, очито је 
шифровани синоним. 

272 У оригиналу је тако. Писац ове доставе као да намерно поједине речи 
пише неправилно како би што боље замео траг. Када он не би знао српски језик 
у томе би било више доследности. Као што се може покаткад видети љегове су 
реченице јасно препознатљиве, фонд речи веома богат и одаје човека коме је тај 
језик матерњи. Реченице су препознатљиве, места за интерпункције такође пре
познатљиве, али их он не ставља. Када достављач неку реч напише неисправно 
назире се да је то смишљено учиљено а не из непознаваља ... ми текст дајемо у 
потпуности према извору. Како је у писму цитиран део на француском а део на 
немачком језику, ми смо то дали преведено, наравно са назнаком, али ипак 
сложено курзивом како би се разликовао тај део од оног основног дела текста. 
Сем тих пасажа из писама, који су на француском и немачком, све остало је писано 
ћирилицом, са уочљиво извежбаним рукописом. Чињеница да писац тако добро 
познаје српски језик, да има рутинерски рукопис и када пише и на српском и на 
немачком и француском одаје особу и веома образовану и високе интелигенције. 

273 Реч је тако написана у оригиналу, очито треба клањаzТtu. 
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274 
Реч пере пише малим словом, очито намерно, мада се ради о имену кнеза 

Петра Карађорђевиhа каснијег краља. 
275 т· 

Ј. препоручен. 

276 
Порука ове, нама анонимне доставе, Јовану Ристићу, тада министра 

~пољних. послове у влади Кнежевине Србије (до августа те године намесника), 
Једва да Је докучива. Ћор!Је, с обзиром на горњи текст, требало би да је брат већ 
поменутог кнеза Петра Караljорђевиhа, који је водио финансије љиховог дома. 
Ако би ':0 било т?ко, достава је веома важна јер говори о финансијској подрmци 
?ПОЗИЦИЈИ у СрБИЈИ I!a и покрета браће Марковиhа. Наравно да ово није ново, али 
Је до сада ретко к~Ји докумет: ГОВОI?ИО о директној финансијској подрmци (о 
односу ове две СТРУЈе у тадаШЉОЈ СрБИЈИ карађорђевиhеваца и социјалиста видети 
више у раду Ђ. Митровиhа. Н еICолиlCО речи о оgНОСШlа СРЙСIC!lХ социјал!lста Йре.ма 
Кара!ЈоР!Јевићима и ICара!Јор!Јевићевцима u раgUICалима у зборнику радова са 
научног скупа одржаног у САНУ, 8. и 9. априла 1993: СоцијалgеАlOlCратсlCО на
сле!Је у Србllји - Димитрије Ценић, Завод за уџбенике и наставна средства, 
Београд, 1995, стр. 245-251). Да достављач информацију сматра веома важном 
види се и отуда што отворено тражи награду, па чак и пензију ,,АICо му ои 
аzитовања zplCЉaH оболи"! Ово, наравно, треба схватити да достављач страхује 
од последица ако би био откривен за дате информације - па је то чак исписао 
готицом, на немачком језику. Но, било је тада достава и самом Ристићу (видети и 
овде ону доставу Д. Јоксиhа - Ј. Туцаковићу од 27. IX 1873) како кнез Милан, па и 
сам Ристиh, ради на томе да "макне" што већу суму од склапаља уговора за градљу 
железнице у Србији. Уколико би се о овоме радило у овој достави онда је све што 
се спомиље о Карађорђевиhима само добра маска за достављача, па и самог 
Ристића уколико би достава доспела у руке мимо упућених. И у овом случају, 

. наравно, доставља: има право што тражи ваљану накнаду за miформације које 
даЈе. ~ислимо да Је у питаљу ипак она прва претпоставка, јер у овом другом 
случаЈУ Ристић би извесно поруку уништио (мада ништа није искључено). Енигма 
ове важне поруке ипак остаје за нас у овом тренутку нерешива. 

277 У . Ј ОВОЈ, као и у осталим доставама овану Ристићу, задржали смо аутен-
тичност текста у целини. 

278 Највероватније Милорад Медаковић, публициста, службовао у руском 
конзулату, па су информације од њега добијене могле посебно занимати Ристића, 
поготово ако су спонтане изречене а не по захтеву званичника из српске владе. 

Ко је фратар који се спомиље нисмо трагали." 

m У" 21· " прошлом писму - мисли се на доставу од . истог месеца КОЈе 
претходи овом које коментаришемо. Ковачевић се не именује, слично као у 
ДневниICУ БењаAlllНа Калаја, па се очито ради о истој личности. Био је то, наиме, 
један.пребегли граничарски официр, Србин, за којег је више ЊИХ утицало код 
Калаја да за љега издејствује амнестију у Аустро-Угарској што је одбегао и ступио 
у српску восјку (ДневниIC БеЊйМllна Калаја, приредио др Андрија Раденић, стр. 
313,391 и 393). 

280 В .. \,. М А . ероваТНИЈе да Је у питању а'.lутант кнеза илана НТОНИЈе Богиhевиh 
јер је мајор, него Милан Богићевић који је био 1872. године секретар кнеза па у 
време Чумића ушао у владу као министар правде, а у Стефановиhевој влади 
министар иностраних дела (онај исти што је потписивао ургенције око прегледа 
оставине и преноса тела Светозара Марковиhа у документима које смо штампали 
у првом делу ове књиге). 

281 Када се помиље Љочић, то је, наравно, Ђура Љочић, уредник РаиениICа, 
а Љотић је Влада Љотић, одбегли Смедеревац, којег смо доста помиљали у 
ранијим књигама, тада оба веома блиски и искрени сарадници Марковиhа. 

} 
'1 , 

l' 
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282 Ово се све односило на ванбрачног сина кнеза Михаила Велимира 
Теодоровиhа. Још и следеће, 1874., године, изгледа даје и свргнута струја ристи
ћеваца рачунала да треба склонити са престола кнеза Милана и довести Велимира 
(видетиДневНll1С Б. Калаја стр. 596 и 607). 

, 283 У неколико наврата скренули смо пажљу о а,верзији кнеза Милана према 
, браћи Марковиh. Подсетили смо и на чињеницу бруталног уклаљаља Јеврема 
иако је био у том тренутку херој, ослободилац Пирота, са руским орденом Свете 
Ане (према некима, тај орден му је и додељен да би и на таЈ начин био зamтићен 
од кнежевог гнева, али, очито, ни то није помогло). 

284 Председник суда У Јагодини био је Димитрије Каракостић. 
285 Ко им је кум Џуфа немамо податке, Филип Христић био је посланик У 

Цариграду, па министар просвете и црквених дела од 22. Х 1873. године; Христиhи 
су били познати по својој безграничној оданости Обреновићима. 

286 ОВО се односи на пад владе Јована Риcтиhа од 22. октобра 1873. године; 
нову владу формирао је Јован Мариновиh у коју улази и бивши capa~ Јеврема 
Марковиhа, Аћим Чyмиh, као министар унутрашњих дела, о чему Је доста било 
речи. 

287 Према шематизму за 1873. годину стајало је упражљено Mecr:o директора 
П београдске (теразијске) полугимназије, а у 1874. години директор Је био Коста 
Црногорац. 

288 Није јасно на кога се односи ова иронична алузија, али је очигледно 
уперена против новосаДСКИХ либерала који су долазили у Београд ради преговора 
с намесничком владом У вези с припремама Уједиљене омладине српске током 
1871. и 1872. године за организоваље устанка за ослобођеље и уједиљеље У 
српским и јужнословенским областима . 

289 ... Отворено писмо, које се овде помиље у ствари је штампана пас~~~а 
а коју су добили поштом неКИ посланици Народне скyпmтине 1871. и у КОЈОЈ Је 
критикована политика намесништва, односно двеју владајућих фамилија "баба 
Дудине" и "Хаџи Томине". Аутор па.сквиле је Светозар MapKOB~, али и поред 
дугогодишљих истраживаља она НИЈе п~онађена. (Види о томе. Ђорђе Игња
товић, Још јеиан нейознати ч.ланаIC Свеlllозара МаРICовића, зборник радова Све: 
тозар МаРICовић ианас, Београд, 1992, стр. 120-130). Смисао ове ХУМОl?исти.ч~е 
примедбе је да се скине сумња са Светозара Марковиhа и доведе ПОЛИЦИЈа, КОЈа Је 
интензивно трагала за аутором пасквиле, у заблуду. . 

290 ОВО је алузија на узапћиваље Враzолана и прогаљаља љеговог уредника 
Михаила Никетића (о љему видети више у већ поменутом раду ~p Ђ~ђa и.:~а
товића, Хумор и сатира - убојито оружје Светозаревоz СОЦUjалиСШllЧICО2 110-
ICрета у ЙОЛllтиЧlCој борбu, Живот и gело СвеzТtозара МаРICовића, зб~рник радова 
са научног скупа У САНУ (16. и 17. октобра, Београд, 18. октобра, ЗаЈечар), Зав~Д 
за уџбенике и наставна средства, Београд, 1997, стр. 327-338. Наглашавамо да Је 
овај део текстова из Враzолана у целин~ требало да буде одштампан у VII кљизи, 
па га у контекству оних материјала тамо штампаних ваља посматрати и 

вредновати. 

291 Ово је алузија на поменуте припреме Уједињене омладине српске. Зма-
јева Жuжа осудила је ову непромишљену и неумесну "ш~' (Жuжа, бр. 19 и.20, 
од 10. маја 1872). О односима ова два л~ста види: ЈереМИЈ~ Д. Мич:овиh,.~МйЈ-=-ва 
"Жuжа" йpeAIй социјалистиЧlCllМ ЛllСlllOвима "РаиеНlllC и "Вра20лан ИсиLO
РllјСlCll чаСОЙllС, 1975, ХХП, стр. 239-250. 

292 Ово је први наговештај расцепа у српском социјалистичком покрету до 

кога ће доћи после угушиваља РаиНlllCа. 
293 Алузија на јавну тајну да је др Владан Ђорђевиh добио новац из тајних 

фондова намесничКОГ режима за написе против Светозара Марковића и љегових 
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следбеника. Милан Ћ. Милиhевиh наводи у свом дневнику разговор са Николом 
Ј. Петровиhем, братом Вукашина Ј. Петровиhа, уредника полузваничног Јеиин
ства, који се изразио у том смислу; на другом месту Милиhевиh пише да је 
Ћорђевиh добио од намесничке владе 200 дуката за своје написе. (Види: АСАНУ, 
бр. 9327/4). И У другим хуморескама то се наговештава наводима да је доктор 
купио за кратко време кућу, да је почео да се вози каруцама и да је претплатио 
ложу у Народном позоришту. 

294 У овом тексту извргава се руглу др ВладанЋорђевиh посебно цитирањем 
његовог става из отвореног йисма Светозару Мартсовић.у (види стр. 279, хп 
кљиге). . 

295 . 
Ово је, наравно, пакосни одговор др Владану Ћорђевиhу на његово 

писаље да су идеје Светозара Марковиhа плод "болесног мозга", о чему доноси 
суд без непосредног прегледа, односно заснованог доказа. 

296 И ова белеmка је уперена против Ћорђевиhа и представља пародију на 
његов израз да су Светозар и његови истомиmљеници ,,mипарци". 

297 Иако нису нађени документални извори о томе, може се прихватиТи да 
је полиција извршила претрес у уредништву Раинитса кад је почела њена акција 
да хапшењем уредника Стеве Милиhевиhа иизнyljеним "кајањем" yгymилисткоји 
је постао веома неугодан намесничком режиму, посебно великим тиражем са око 
1200 примерака, бројним сарадницима, одјеком у земљи и иностранству и утицајем 
на јавни живот Србије (види: Ћорђе Игњатовиh, Сараини!{и и иойисници Раиника 
Светозара Мартсовим, Зборник МС за историју, 1982, 26, стр. 63 -100). 

298 Ова иронична примедба односи се на чињеницу да је Сретен Aнljелковиh 
успео да умакне полицији и да, као и Светозар Марковиh, емигрира у Аустро
-Угарску. 

299 После очекивања да ће Раиник наставити излажеље у Новом Саду, 
Светозар Марковиh и Ћока Мијатовиh успели су да издају само угледни број 

Јеинакостll за који су заједно написали програмски уводник (види стр. 316 vп 
књиге). 

300 Реч је о раду Школске комисије о чему је писао и Светозар Марковиh. 
301 В . Д' М -->. Т' рховни мандарин Је министар просвете имитрИЈе Зпш, а Јен-кара-

мар-хоп мандарин - Мата Карамарковиh, секретар Министарства просвете и 
народни посланик. 

302 Милован Ћ. Глиu:rиh је имао у првом социјалистичком листу "за шалу и 
сатиру" два имена којима је потписивао своје радове - Он и MexegeiIlaj КОРЧllН 
Ухеључки. Други псеудоним је личност из романа О. И. Сенковског (Барон 
Брамбеус) ДОЖllвљаји јеине gуше; код нас га је превео Милан Ћ. Милиhевиh, а 
Љубен. Каравелов га је оценио као "будалаштину". (Види о томе: Ћорђе Игња
товиh, Светозар Марковић. и његови исiIlомииuьеНllци у Враголану (1872), Збор
НllК Историјског музеја Србије, 23, Београд 1986, стр. 45-75.) 

303 Из овог писма види се јасно ондашње политичко опредељење Милована 
Ћ. Глиmиhа, а односи се на либералну кампању у штампи против Светозара и 
његових истомишљеника. 

304 Глишиh овде прави алузије на писање Ђоке Мијатовиhа у Раиенитсу даје 
Христос био први комуниста, што је изазвало реаговање цркве. 

305 Ово се односи на "кајање" Стеве Милићевиhа што је тај став, поред 
осталог, пустио у РаиНllК. 

306 Овај напис садржи алузије на Владана Ћорђевиhа и Панту Среhковиhа 
и њихове написе у JegllHciIlBY против Светозара и његових сарадника у Раинику. 
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, 307 Фактор Државне штампарије био је Стева Раичевиh. Он је ~o За~ону о 
штампи такође био одговоран за садржај сваког листа.ш.~ампаног у ЉОЈ· То Је била 
двострука цензура - полицијска и штампарска - о КОЈОЈ Је писао Св.етозар. 

308 Алузија да је некада Ћорђевиh био републиканац, што се огледа и у 

поменутој љеговој драми. ' 
309 ,,Јединац мајстор Лексин син", K~KO г.а је назвао Ћура Јакu:rиh, је Милан 

М. Максимовиh, аутор низа чланака у КОЈима Је нападао напредне људе. 

310 Алузија да је аутор Нових аi10стола Владимир Јовановиh, што није 
тачно, јер је и сам Светозар писао да је то Панта Среhковиh. 

311 У тренутку најжеmliе полемике Светозара Марковиhа.и Влада~а Ћорђе
виhа, овај је покушао да заврбује Милована Ћ. Глишиhа, наЈватреНИЈУ Свето
зареву присталицу међу савременим српским кљижевницима, да напусти capa~y 
у Враголану и да пређе у лист који је Владан намеравао да покрене. Глишиh Је 
објаснио настанак овог Манифеста у писму Љубомиру - Љуби Ковачевиhу од 5. 
јуна 1872 (види: Политщса, 25. хп 1954, 25584, стр. 17: Мома павков~, Cвeyo~ 
чанства из Йиса.АШ; Прилози за КЈИФ, 1983-1984, кљ. 49-50, св. 1 4, 5~ 62. 
Живојин Боmков. Неi10знаiIlо йисмо Милована Глиишha; Зборник Машице 
срйске за историју, 29, 159-165: Јагода Војводиfi, Писмо Милована Глишиha 
Љубомиру Ковачевић.у). . 

312 Ауторитет који Глишиh више пута помиње представља алУЗИЈУ на крила
тицу намесничкоГ режима да треба поштов~ти "ауторитет власти". Пошто се 
Ћорђевиh придружио носиоцима власти и он Је постао ауторитет. . 

313 Наведени су сви с којима Враголан бије битку на хумористичком б<:>ЈНОМ 
пољу: полиција, Жuжа, др Михаило Розен - Pyжиh, сарадник Пресбироа, МиЈаило 
Ћелешевиh, уредник Руже, Матија Бан, шеф Пресбироа. 

314 Караконџула Пампуловиh - Добра Рyжиh. .' . 
315 Наслов потиче од ЗасiIlавине рубрике Разгл~голсiIlвU]а, KOJ~ Је писао 

Илија Огњановиh под псеудонимом Абу Казем. ОваЈ напис уперен Је против 
либерала у Новом Саду. 

316 Овај део текста спретна је парафраза закључног пасуса Марковиhеве 
Србије на И CiIlOKY (видети VIП кљигу, стр. 97). Ова чињеница, потом навод текста 
из истог дела у следеhем пасусу, навело је Ђорђа Митровиhа на помисао да би ~eo 
текст шта иа paиu.мo? могао бити .Мар~виhев ~иде:и Ћорђа Митровиh, СвеиlO
зар Марковuћ. и йрви срйстси соцщалиСUlи У ЛllсlltУ У]еиињење, зборник радова са 
научног скупа СвеiIlозар Марковић., омлаgина и марксизам, одржаног у САНУ 
21-22. П 1977, научни скупови књ. XIV, Одељење дрymтвених наука кљ. 4, Београд, 
1982, стр. 164). Међутим, ЧИНИ нам се да је то пресмело тврдити. Уредник Нике~ 
највероватније сам пише овај уводник у свом листу, а текст инкорпорира подр -
ђујуhи га својој идеји за обраду постављене теме. То што цитира Марковиhа без 
навођења извора потпуно је разумљиво јер се Марковиh тада налазио У еми
грацији а његове присталице хапшене у Србији уколико би се код њих нашао He~ 
од Марковићевих штампаних текстова, о чему ј.е већ било доста речи. Никетиh J~ 
тако пренео и напис из VolkswiI1-а, изостављаЈyyhи монограм S. М. (видети бе 
леш~у 119 У овој XIV књизи). Текстолошка анализа, па и пр~ступ и ширина у 
обради постављене теме У овом чланку шта иа paиu.мo? укаЗУЈе пре на Михаила 
Никетиhа као аутора а не Светозара Марковиhа (са овим се слаже и Ћ. Митровиli. 
_ У овом случају суприређивач ове ХIУ књиге). ._ 

317 Навод је из првог пасуса завршног поглавља Србlljе на Исuюку (видети 
стр. 95 у VIП књизи). 

318 Док У претходноМ делу овог текста срећемо и термине које Марко~ић 
тешко да би употребио (солдати, намислили) овај завршни део по~о Је у 
његовом стилу, но ово би се, ипак, требало протумачити као његов утицаЈ· 
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319 Јасан је утицај деловања Светозара Марковића и сарадника; овај део је 
очито писан под утицајем Манифеста Ко.мунисйlичке йapйlиje (видети књигу IV, 
стр. 226-250). У поменутом раду Ђ. Митровића и овај текст је стављен у групу 
радова који би могли бити Марковићеви. Међутим, тешко је то прихватити без 
јаче аргументације, као и друга два која тамо наводи, а такође изашла у Ујеии
њењу. Уосталом, овде се то види и из почетног дела текста: "Ко је иоле пратио 
наше погледе по свету ... " - те погледе није писао Марковић, већ, највероватније 
уредник Никетић. Терминолошки је теже изводити закључке јер ту налазимо за 
Марковића нетипичне речи: zgu, .махине ... , али и типичне марковићевске: ту 
йровалу, /јоја ... Ђорђе Игњатовић, међутим, упозорава да је термин !Јоја (који је 
често био цитиран код Марковића), чест и у Никетићевом Враzолану, па сматра 
да тај термин најверованије и он користи (Марковиhеве прилоге у Враzолану 
нисмо могли идентификовати, па за сада не можемо о свему овоме ни дати 
коначни суд; видети више у раду Ђорђа Игњатовиhа у помињаном зборнику 
радова са научног скупа ЖивоiIi U gело Светозара Марковиliа, стр. 335, напомена 
8). 

320 О овом тексту било је доста помена у хт и овој кљизи па се нећемо 
посебно освртати (видети белешке 19-23 у овој књизи). 

321 Нажалост нема ове напомене уредништва Буgуliностu на нашој копији. 
Када смо припремали хт књигу нисмо располагали са овим текстом (видети у 
тој књизи белешку 203), у међувремену, међутим, нашли смо његов препис али 
без напомене одакле је, када и ко од приређивача ово обавио. Но, важно је да смо 
до њега дошли ими га ево дајемо у овој последњој кљизи. Овде је као куриозитет 
интересантно навести сличну подударност која се догодила и редакцији листа 
Буgуliност. Они су, наиме, у броју 2, од 3. јануара 1875. године, дали и следеhе 
обавештење: ,,'Објашњење' Ст. Милићевића б. уредника 'Гл. Јавности' у 105. 
броју нашег листа, било је забачено и стога нисмо могли пре доспети да га 
штампамо. И кад смо већ држали да га је сасвим нестало, нашли смо случајно и 
одштампали га без знања г. Милићевиhа, држеhи по његовим ранијим позивима 
да то треба једном учинити. УреиниlIlтво." (Подвлачења су у оригиналу.) 
Произилази да је Стеван Милиhевиh доиста "малерозан". Када се о судбини 
листова које уређује говори, ваља имати у виду да се њему слично десило и при 
полицијском растурању уредништва листа Раиник 1872. године о чему је било речи 
у VI књизи. (Овај марљиви сарадник Светозара Марковиће, касније Николе 
Пашиhа, свакако да заслужује посебан рад неког од историчара.) Ми ћемо овде 
још указати на полемику и узајамна оптуживања између њега и Мите Ценића у 
листовима Раиник и Са.моуЙрава 1881. године (били смо припремили и те текстове 
али смо их на крају ипак изоставили јер би то за ову прилику било преопширно, 
па само указујемо на њих: Ст. Милићевић, Сшюуйрава - Раиник, Са.моуЙрава бр. 
43, од 9. IV 1881; На изјаву стеве Мuлuliевиliа u gpyzux, Раиник, бр. 10, од 12. IV 
1881; РаиНllК Са.моуЙрава, Раиник, бр. 12, од 17. IV 1881 - могуће да су оба од 
Димитрија Мите Ценића; Залуg се љуте, Сшюуйрава, бр. 52, од 2. V 1881, и Ђуре 
Љочиh, Изјава, Раиник, бр. 25, од 5. V 1881). У поменутом делу А. Радениhа има 
више података о судбини Гласа Јавности, како смо већ наглашавали у ХIП књизи. 
Овде ћемо још навести највероватније Марковићев текст из Ослобо/јења, објав
љен у рубрици Краzујевачке новости: 

"Касацијони суд решењем својим од 30. Децембра оснажио је решење кра
гујевачког окружног суда, којим се по други пут ставља под суд и у притвор Стева 
Милиhевиh* бив. уредник 'Гласа Јавности'. - Стева Милиhевић стављен је по 
други пут под суд за оптужење једнога дописа са Космаја - у њему је нашао суд 
'клевету и омаловажавање власти', и друго, по тужби Јове Ристића, бив. пред
седника министарства, за 'увреду и клевету' саме персоне г. Ристиhеве. 
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Касацијони суд У своме решењу, којим оснажава решење краг. окр. суда вели: 
'због поступ- љења штампарских против власти, увреде и нападања званичника 
државних'. - Да ли је ово једно исто са оним у решењу овокр. суда? -

*Стева је пуштен да се из слободе брани кад је полож~на кауција од 30 
дуката, поред пређашње од 25 дук." 

Како смо о овоме већ доста писали упутиhемо још на белешку 199 у ~ 
књизи Тамо се говори о 15 кривица Милићевића, ако се узме и допис Са Космща, 
то би била 16. грешка наведена од суда (видети у овој XIV кљизи и текст: Јеино 
старо Йийlaњe; сасвим је могуће да је и ово дешавање са Милићевићем могло бити 
разлог да се Светозар Марковић врати том питању). 

Независно од свега што је у Прuлозu.маДоgайlка у OB~M тому прештампано 
и коментарисано, изнеhемо овде на крају једну генеалоГИЈУ· ~и смо У I~њизи 
штампали генеологију потомака Радоја и Стане - po~eљa ветозара арко
вића (стр. 432-433, 1 кљиге). Сада дајемо генеалОГИЈУ потомака Марковића у 
Д . Сабанти. Наиме иза смрти Светозара Марковиhа много се, наравно, о 
њ~ЊОЈписало Међу тим'разним написима било је св_цкојакихподатака па, разуме 
се i нетачн~сти. Међу њима изношени су и подаци да Марковићи у Саба::и 
~њa· п езимена у страху од власти или због неслага~а са ТJn:f сроДНИКом, д У 

~зум~~и ри слично. Генеалогија коју овде штампамо извуче~а Је из текста Косте 
М Мар~овића потпуковника у пензији. Имајyhи у виду да Је пореклом из исто (г 
p~дa и његов ранг у ондашњој јавности, не би у ове податке требало сумњ~ти о 
ово· генеалогији консултована је и Бранислава Живковић, потомак од вето: 
зар~ве сестре христине; видети генеалогију У 1 кљизи). Овде ћемо цитирати краЈ 
поменутоГ написа потпуковника Марковића: _ _ 

. окле год се у кyhи Марковиlia пали и гори свећа у славу Свеше Пешк~ 
пара~~ве она иста свећа, коју ми је преко својих потомака оставио ~ аманет = 
прадед, а Светозарев дед Марко, не сме нико рећи д~ смо изумр:. I ок сам 
ја и моји синови није се угасила кућа Марковића - НИЈе и не дао ог. 

.zз јула 1933 године Београд 

Правgа, од 5. августа 1933, стр. 8. 

Косша М. Марковић 
потпуковник у пензији". 
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Храм св. Ђорђа на српском православном гробљу у Трсту где је 
стајао ковчег са телом Светозара Марковиhа после опела, па до 
одвожења у Беч. ............................ ., 115 
Михаило Спиридоновиh, У средини стоји - у цивилном оделу (седи 
Велимир Тодоровиh, ванбрачни .син кнеза Михаила ... ) ....... , 116 
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Карлова црква у Бечу где је смештен ковчег Светозара Маркови-
ћа по доношењу из Трста, 11/23. Ш 1875. . . . . . . . . . . . . . . .. 116 
Један од бројева Марковиhевог Ослобо!Јења, посмртно изашлог 
са "белинама" и Опоменом министра унутрашњих дела. .. . .. : 117 
Обавештење у 33. броју Ослобо!Јења, од 16. марта 1875. године о 
преносу и сахрани Светозара Марковиhа у Јагодини 16. Ш 1875. 
године. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 119 
Душан Николиh, Светозар Марковиh, бронза, постављена у дво-
ришту библиотеке "Светозар Марковиh" у Зајечару. . . . . . . .. 119 
Надгробни спомеIШК Светозару Марковиhу на јагодинском гро-
бљу, подигнут 1946. године . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 126 
Надгробни споменик Јефрему и Светозару Марковиhу на јаго
динском гробљу, који је подигла Јефремова супруга Јелена а об-
новила "Социјална демократија 1910". . . . . . . . . . .. . . . . .. 126 
Четврта, огласна страница листа Ослобо!Јење, са прегледом ску-
пљача претплате, бр. 4, од 5. I 1875. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 133 
Насловна страна часописа Раи, бр. 9, од 1. Ш 1875. године са тек-
стом Пере Тодоровиhа о смрти Светозара Марковиhа. . . . . . .. 188 
Светозар Марковиh, рад Стевана Боднарова, постављен испред 
Универзитетске библиотеке "Светозар Марковиh" у Београду 
1946. године. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 191 
Последња страница из часописа Раи, бр. 12, од 24. iп 1875. године 
са Позивом на uрешйлашу за Целокуuна gела Свешозара Марко-
вића. ..................................... 192 
Александар Зарин, Светозар Марковиh, споменик испред Дома 
културе у Јагодини (оштеhен 90-тих година хх века). . . . . . . .. 196 
Светозарево коло, компоновао Божидар Јоксимовиh 1888. године. 202 
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РЕГИСТАР ЛИЧНИХ ИМЕНА 

А 

Абуказем, видети Огњановић 
Илија 

Аксаков, Иван Сергејевич, 258 
Аксентије, видети Ћорђевић 

Аксентије 
Алавантић, видети Милинко

вИh Алавантић 
Александар из Пожаревца, ви

дети Николајевић Алексан
дар 

Алексов,258 
Allen, 293 
Ана света, 329 
Анастасијевић Миша, Капе

тан-Миша, 275 
Андраши Ћула (Andrassy Gyu-

la),94,101,103,157 
Андрија Првозвани свети, 292 
Андрић СаВО,,312 
Анђелковић Сретен Срета,3, 

58,129,130,262,300;302,303, 
308,311,320,321,322,330 

Аноним, 249, 253,254,257,258 
Аранђеловић Анта, 166 
Арача, 255 
Арса епископ 
Аца барјактар, 312 

Б 

Бакуљин, Михаил Алексан
дрович,236,300 

Бан Матија, 275 
Банковић Андра, 308 

Барјактаровић, срески писар у 
Јагодини, 31 

Барјактаревић (Б арјактаро
вић), свештеник у Крагујев
цу,46,78,312 

Барре,296 
Бели-Марковић Јован, 76, 176, 

248,251,256 
Белимарковић, окружни на

челник у Смедереву, 118 
Берн~ Лудвиг, 275 
Бизмарк Ото (Вismагk-Sсhбп

hausen, Otto von, Fiirst), 161 
Бихнер 'Лудвиг (Buchner 

Ludwig), 151, 276, 318 
Бјелетић др Добросав, IП, VI, 

VII 
Бјелопавлићи,334 
Блазнавац, видети Петровић 

Блазнавац Миливоје 
Блан(к) Луј (Blanc Louis), 

(лит.),275 
Богдановић Јова, 47 
Богићевић Антоније, мајор, 

253,328 
Богићевић М. Милан, 92, 93, 

328 
Богосављевић Адам, 25, 60, 

169,184,304,305,309,323 
Боднаров Стеван, вајар, 191 
Бошковић Јово Јован, посла

ник из Ј адра, 47, 60, 301, 304 
Бошковић, из Лознице, 31 
Бремон, 296 
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В 

Вагнер Адолф (Wagner Adolf), 
281 

ВелиМировић Пера, 293, 312 
Величковић Живојин, 118, 120 . 
Weskancoot, 293 
Видаковић Светозар, студент 

у Цириху, 248 
Виктор Емануило (Vittorio' 

Еmannиеlе, П,1820-1878), 5 
Вирубов (Wyrouboff), францу'; 

скИ филозоф - позитивист, 
212 

Витурели Ћовани (VittureШ Gi
ovanni), 104, 105 

Вла~, видети Јовановић 
Вл~ 

Влајковић Ћока Ћорђе, 311 
Вуковић Ј. Павле Паја, 46, 73, 
'0 71,308,312 
ВуловИћ Јован, 297, 311 
Вулетић др Вито~, 324 
Вучић-Периmић Тома, 42, 73, 

75 

Г 

Гавриловић, 251 
Гамбета (лит.), 275 
Гарamанин Илија, 251, 257 
Гарamанин Перо, 258 
Гарибалди Ћузепе (Gariba1di 

Giuseppe), 5 . 
Гати де Гамон, госпођа, 232 
Гледстон Вилијам Еварт 

(Gladstone, WilliamEwart),22, 
23 

ГЈIИIIIИЬ Ћ. Милован, 60, 263, 
266,269,272-274,330,331 

ГJIИmић Милоm, 169, 322 
Гојковић Живко, 275 . 
Голубовић Алекса, бивши 

кмет у Јагодини, 32, 34,165 
Грба мр Милан, 293 . 
Грковић из Г. Милановца, 31 
Грујић Сава, 63, 169, 312, 322 

Д 

Дамјановић др Перо, т, VI 
. Дарвин Чарлс (Darwin Charles 

Robert),236 
Дизрајели Бенџамин (Disraeli . 

Вепјamin), 22, 23 
Димитријевић др Сергије, т 

димић Митко из Јагодине, 166 
До бривојевић из Београда, 258 
Доброљубов Николај Алек-' 

сандрОВИЧ,197 

Дон-Жуан (лит.), 232 
Донић Димитрије, ћурчија у 

Јагодини, 166 . 
Драгојевић Раденко из Зви-
~a,162 . 

Драгутин, син Цветка, поmтар 

у Јагодини, видети Јездић 

др Жац, видети симић Живо

јин 

Дубовац др Јован, т, 306 
Дуда ("баба Дуда"), фамилија 

Дудића у Београду, 239 
Дурковић Јакmиh др Љубо
~,312,313,322 

Душан Немањић цар, 209 

Ћ 

Ћекић Коста трговац у Јаго
дини,32,33 

Ћикић Катарина, 33, 52, 296, 
297,320 

Ћикић Таса трговац у Ј агоди
ни,32,33, 52,296,297,320 

)Эорђе, брат Петра 1 Карађор
ђевића, 250, 378' 

Ћорђе свети, 115 
Ћорђевић др Владан, 194, 261, 

271,276,306~329,330,331 
Ћорђевић Пера, 21, 203, 295, 

311 

о', 
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Ж 

Живковић Бранислава, 312, 
333 

Живановић Живан, 294, 295, 
299,300,304,305 

Живковић Петар, проф., 47 
Живковић Paдo~, vп 
Живковић Сава трговац у Ја-

години,32,325 

Живојиновић Бр~, vп 
Живoрад, 258 
Жујовић Живојин, Х 
Жујовић Јован, академик, 316, 

317,318 

З 

Зарија ("чича Зарија"), 206 
Зарин Александар, вајар, 195 
Здравковић Коста, 47 
Змај, видети Јован Јовановић 

Змај . 

и 

Ивањицки Оља, CJIИI<;ар, 89, 
312 

Щвић др Алекса, 312 
Игњатовић др Ћорђе, VI, Х, 

293,329,330,332 
Илић Ћурђе, 46 

Ј 

Ј aкmић Ћура, песник, 331- ~ 
Ј анежић (JaneziC) Адриана, 312 
Јанко Катић, војвода, 144, 184, 

316 
Ј анковић Обрен, 46 . 
Ј ањић Илија, беспос,личар, 118 
Јездић Драгутин, поmтар у Ја-

години,166,170 
Јездић.Цветко, 166 
Јеремија Слепац видети Кара

џић-Обрадовић Јеремија 
Јеша, видети Марковиii Јев

рем 

339 

Јован "златоуст", 258 
Јовановић Вла~, 198,248, 

275,300,331 
Јовановић Добривоје, 294 
Јовановић др Јован Змај, 329 
Јозеф, шифра доymника, 250 
Јоксимовић Божидар, судија, 

202 
Јоксимовић Милан, судија, 166 
Јоксић Димитрије; 255, 256, 328 
Јоцић Тодор, 20, 32 

К 

Калај Бенјамин' (Kallay Вепја
min),92,93,94,103,113,300, 
328,329 ~ 

Каљевић Љубо~ Љуба, 28, 
139,292,295,296,317 

Капетан-Миша, видети Ана
стасијевић ~a 

Каравелов Љубен, 330 . 
, Карађорђе Петровић, вожд; 

Карађорђевићи, 41, 42, 49, 
71,75,76,249,251,309,328 

Карађорђевић Петар, кНез, 
касније краљ Петар 1, 73, 
309,328 

Караконџула (лит.), видети 
Пампуловић 

Каракостић Димитрије, 256, 
329 

Карамарковић Мата, 330 
Караџић Стефановић Вук, 206 
Караџић-Обрадовић Ј еремија 

(Слепац Јеремија), 321 
Карло(ва црква) у Бечу, 116, 

205 
Кауцки Карл (Kautsky Karl) , 

306 . 
Кери Чарлс (Carey Неnry Char

les), 29, 53, 147, 29б 
Кнежевић Урош, 39, 258, 298, 

301 
Кнез-Аранђеловић Мата, тр

говац у Јагодини, 32, 34 
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Ковачевић Божидар, књижев
ник, 293, 326 

Ковачевић, поручник, 251, 253, 
328,329 

Ковачевић Љубомир, профе;.. 
сор,46,299 

Колунџић Велимир, VII 
Комадиниh Слободан, 315 
Конфучије, 270 
Костић Мијајло, 46 
Кочовиh Милан, бакалин у Ја-

години, 32 
Кречи, лекар у Бечу, 203, 204 
Крстиh Мика, трговац, 118, 189 
Крстиh др Никола, 322 
Кудин, полицајац у Трсту, 99, 

100 
Кујунџић Милан Абердар, 311 
Кукић Р., 169 
Куриловац М. Љубомир, адво

кат,47,50,301 

Л 

Лавров Петар Алексејевич, 
300 

Лаксим мајстор (лит.), 271 
Ланци доктор (Dr Lanzy), 105 
Лапчевић Дрaгиmа, Х 
Ласал Фердинанд (Lassalle Fer-

dinand),300 
Ласер (Lasser) барон, 101 
Лекса (лит.), 331 
Лера Коста, 307 
Лујис Џорџ Хенри (Lewes, Ge-

orge, Неnry), 276 . 
Лукачевиh Стефан, VII 
Лукић Д. др Радомир, т, IV, V, 

VI 

Љ 

Љотиh Владимир, 324, 328 
Љочиh Ђура, 293, 310, 327, 328, 

332 
Љочић Љуба, 247,251, 253 

Љуб. М., адвокад у Крагујевцу, 
видети Куриловић М. Љуб. 

Љуба, кочијаm у Јагодини, 32 

М 

М., студенткиња у Цириху, 241 
Мајурац Мијајло, 20, 31 
Мак-Махон Патрис (Мас-Ма-

Ьоп, Patris de), 212 
Максимовић Јован, судија уЈ а

години, 167 
Максимовић М. Милан, 330 
Маленовиh Стева, адвокат у 

Јагодини,20,31,33 

Маринковић Љуба, 256, 257 
Мариновић Јован, 22, 23, 24, 25, 

28, 31, 35, 48, 49, 59, 63, 64, 
157, 257, 295, 296, 298, 299, 
300,304,319,329 

Марковиh Јелена Илка, 74,126 
Марковић Јеврем (Јефрем, Је

ша), 20, 31, 34, 38, 59, 60, 63, 
68, 72, 74, 75, 76, 91, 102, 104,. 
109,111,126,169;170,171, 
205, 206, 247, 251, 254, 255, 
256, 257, 258, 292, 294, 295, 
296, 297, 299, 301, 303, 305, 
307, 308, 309, 310, 313, 319, 
320,322,326,327,328,329 

Марковић М. Коста, 333 
МаРКОВИћ П.Марко, трговац, 

83,131 
Марковиh Марко, деда Свето

зара и Јеврема Марковића, 
333 

Марковиh Никола, 221, 223, 
239,318 

Марковић Радоје, отац Свето
зара и Јеврема Марковића, 
68,333 

Марковиh Светозар, I, IV, V, 
VI,IX,X,XI,3,19,21,45,49, 
68,71,72,73,74,76,78,79,90, 
91, 92, 93, 94, 95, . .96, 97, 99, 
100, 103, 104, 105, 106, 107, 
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108, 109, 111, 113, 114, 118, 
119, 121, 122, 125, 126, 185, 
187, 188, 1~9, 190, 191, 192, 
193, 194, 196, 197, 198, 199, 
200, 202, 203, 204, 205, 206, 

. 219, 220, 221, 223, 225, 229, 
230, 234, 239, 241, 244, 247, 
248, 249, 251, 253, 256, 261, 
291, 292, 293, 294, 297, 298, 
299, 300, 301, 302, 303, 304, 
305, 306, 307, 308, 309, 310, . 
311, 31~ 313, 31~ 315, 31~ 
317, 318, 319, 320, 321, 322, 
323, 324, 325, 320, 327, 328, 
329,330,331,332,333 

Марковић Светозар, војни 
практикант, 297 

Марковић Светозар из Лозни
це, касније професор Вели
ке mколе, 297 

Марковиh Стана, мајка Свето
зара и Јеврема Марковића, 
333 

Марковиhи, преци и потомци 
Светозара Марковића, 334 

Маркс Карл (Marx Karl), 292, 
293,302 

Масщiија,256 
МатеG)ић Сава, трговац у Ја

години, 32,34 
Матић др Димитрије, 219, 326, 

327,330 
Матић Душан, књижевник, т 

Мацини Ђузепе (Mazzini Giuze-
рре),5 

Маџаревиh,258 

Мевеласи (лит.), 232 
Медаковиh Милорад, 251, 253, 

328 
Мехедетај (лит.), псеудоним 

Милована Ђ. Глиmића 

Мијаило, видети Михаило 
Обреновиh, кнез 

Мијалко из Јагодине, видети 
Раденковић Мијалко 

Мијатовиh Ђока, 200, 330 
Мијатовић Чедомиљ, 296 
Мијymковић, 258 

341 

Милан· Обреновић, кнез и 
краљ, 94, 96, 249, 250, 251, 
252,256,311,328,329 

Миленковић Стева, адвокат, 
320 •. 

Милетић др Светозар, 77, 129, 
219, 251, 297, 309, 311, 325, 
327 

Милинковић Алавантић Јован 
Јова, адвокат, 76, 282,294 

Милиhевић Ђ. Милан, 330 
Милиhевиh Милентије, трго

вац у Јагодини, 32 
.Милићевић Стева, Стеван, 

286, 287, 293, 299, 301, 315, 
316,323,330,332,333 

МиловановиhМилија, 169 
Милојевиh Радивоје, 22, 295 
Милојковиh Радивоје, 22, 23 
Милоmевиh Светлана, VII 
Милутиновиh др Коста, 94, 

101,103,311 
Миљков, социјалист у Цириху, 

248 
Мартов, видети Лавров 
Митиh Мирослав, VII 
Митриh Небојmа, вајар, XI 
Митровиh Ђорђе, VI, VП, Х, 

293,302,306,312,328 
Митровиh Д. Јеремија, 311, 329 
Митровиh Петар, јагодинац, 

. -3.4,ЈЈј9L167, 168, 169 
Михаило Обреновић, кнез, 22, 

35, 36, 44, 50, 182, 249, 251, 
254, 

Михаило Арханђел Свети, 125 
Михаиловиh Павле Паја, 308, 

311,324 
Мијајловиh Стевча, 251, 255, 

256 
Михајловски, 250 
Михајлофски, 249 
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~аденовић Коста, јагодинац, 
32 

~одсли Хенри (Maudsley Не
nry),238 

~олеровић Т. из Крагујевца, 
47 

~рцајиловић Тома, 258 
~утап Лазар, војвода рудни

ЧКИ,144 

~yxaMeд, 221 

II 

IIанчић Лаза(р), 203, 299, 306, 
.307,326 

IIедељковић др Душан, Ш 
. IIемања Стефан 1, 211 
IIемањићи, 46 
IIесторовић Симо, 169 
IIешковић ~eнкo из Крагу-

јевца,46 
IIикетић Михајло, 293, 306, 329 
IIикић Љубомир, 220, 327 
IIиколајевић Александар, 163 
IIиколац, mифра доymника, 

250 
IIиколић Виса, Цинцарин, 166 
IIиколић Димитрије, 73, 308 
IIиколић Душан, вајар, 119 
IIиколић Петар из Јагодине, 

32 
IIиколић Сима, трговац у Ј аго
дmm,32 

IIиколић Светозар, 298 . 
IIиколић Тодор, циглар уЈ аго

ДИНИ,32 
IIинковић Ана, Анка, удата 

Анђелковић, 83, 84, 87, 88, 
132, 226, 229, 230, 234, 241, 
244,295,311,312,318 

IIинковић ~ица, 83, 84, 87, 
88,132,226,229,230,234,244, 
295,306,311,312,318. 

IIинчић Арон, адвокат, 166, 
168,256 

Ниmлић Паја, 166 
IIоваковић Стојан, 310,312 

Њ 

Његош, Петар П Петровић, 
206 

О 

Обреновићи, династија, 42, 73, 
292,311,312,329 

Овен Роберт (Owen Robert), 227 
Огњановић Илија Абуказем, 

277 
Омер-паша Цатас Јањински, 

284 
Он, псеудоним ~OBaнa Ђ. 
Глиmиhа 

Остојић IIикола, адвокат, 287 

П 

Павлићевић, начелник Среза 
звИЖДског, 162 

Павловић Ђорђе Ђока, 73, 75, 
309 

Павловић Јован, 291, 310, 325 
Павловић ~ишiвоје, 307 
п. Ђ., 244 
Паја, видети Вујовић Павле 

Паја 
. Пајевић Ареа, 195 
Пампуловић Караконџула 

(лит.),276 
Пашић IIикола, Х, 225, 247, 

292,312,'Ј27,332 
Пеић Сава, 293 
Пелагић Васо, 49,159, 160,311 
Перовиh Радослав, 310 
Петар из Јагодине, видети~

тровић Петар 
Петка Параскева Света, 330 
Петковић Димитрије ~a, 20, 

31 
Петровић Блазнавац ~o

је,314 , 

., 

"ј 

.·L·.·"-~ -~ " 

:Ј; . 
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Петровић Ј. Вукamин, 328 
Петровић Ј. IIикола, 330 
Петровићи, црногорска дина-

стија,311 
Пијановић др Петар, VП 
Пилић-РакићдрВера, VI 
Пироhанац ~aн, 48, 49, 255, 

256, 300, 319 . 
Пироhанац ~aн, 48, 49, 255, 

256,300,319 . 
Пироhанац ~ош, 166 
Писуњук мр Михаило, VI 
Писарек др хаб. Хенрик, 300, 

319 
Пицек доктор, 254 
Попов др Чедомир, академик, 
Ш,IV,V,VI 

Поповић Пера, јагодинац, 167 
Поповић Петар, академик, Ш 
Поповић Сретен Срета, 322 
Поповић Стеван Црни, 53,147, 

296,301,316-317 
Поцерац ~ош, 144, 316-317 
Протић Коста, министар вој

ни, 172-173, 174, 175, 176, 
177,182,323 

Прудон Пјер Жозеф (Proudhon, 
Pierre Joseph), 26, 209 

Р 

Радениh др Андрија, 92, 93,294, 
296,298,300,315,328,332 

Раденковић Коста, јагодинац, 
166 

Радивоје, видети ~илојковић 
Радивоје 

Радивојевић п. Добро, 118 
Радичевић Бранко, песник, 206 
Радониh др Јован, 292 
Раичевић Стева, 331 
Рајевић,258 
Ракић Васа из Јагодине, 165 
Ракић ~Ta, 248, 276 
Ранђеловић Илија, јагодинац, 

32 
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РаниБща (Цирих), 248 
Ранковић Драгутин, vп 
Ранковић Лаза Лазар, 166 
Ристић др Јован, 20, 23, 24, 25 

26,35,36,48,76,249,251,253, 
254, 257, 258,.292, 294, 295, 
296, 297, 298, 300, 311, 324, 
325,328,329,332 

Розен, Рyжиh Розен Михајло 
Р}'ЖIЩ Розен Михајло, 275, 299, 

319 ' 
Реџепагић др Ј ашар, акаде-

мик,Ш, VI 
Рошфор (лит.), 275 

С 

С.232 
Сава IIемањић - Свети Сава, 

46,203,299,302,304 
Савић, заступник уредника 

"Бyдyhности", 298 
Сарамaндиh Владимир, 46 
Сенковски о. и., 330 
Сечански, 248 
Симеуновић др Драган, VI 
симић Живојин, 277 
симић Јован, 282, 293 
симић Јованча, касапин из Ја

године, 32 
Симоновићева, 227 
Скерлић др Јован, 79, 299, 311, 

313,326 
Смит Адам (Smith Adam), 65 
Спасиh Алекса, 73, 75, 309 
Спасић др Живомир, 311 
Спасић IIикола, 309 
Спира (лит.), 277 
Спиридон:Св~ти, 115 
Спиридоновић Михаило, 91, 

103, 104, 105, 106, 109, 111, 
116 

Среhковић Панта, 258, 330, 331 
Станојевић Алекса из IIoBor 

Сада, 125, 314 
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Стевча, видети Михајловић 
Стевча 

Степановић Милош из Ми
mљeHoBцa, 163 

Степић Илија, 46 
Стефановић Данило ("чика 

Данило"), министар, 117, 
169,303,328 

Стефановић Ђока, државни 
т~лац,170,321 

Стефановић М., "застyImик 
фактора", 303 

Стефановић Н., штампар у 
БеограДУ,73,193,298,308 

Стојановић Димитрије, 166 
Стојанчевић др Владимир, 

академик, т, VI 
Стојковић др Андрија, т, VI, 

VII 
Стојковић Димитрије, 293 
Стоукс Гејл (Stokes Gale), 292 

Т 

Тајсић Ранко, 60 
Таса, видети Банковић Таса 

Тасић Живко, општински пи-
сар у Јагодини, 31 

Теодоровић (Тодоровић) Ве
лимир, син кнеза Михаила, 
116,324,329 

Теша, псеудоним доymника, 
251 

Тешић-Насковски Емилија, 
292,293,324 

Тихомир, мајор, 253 
Тјан-карамар-Чјан, (лит.), 264, 

330 
Тодорић Илија, 312 
Тодоровић др Драгоје, VI 
Тодоровић Коста из Јагодине, 

166,167 
Тодоровић Паја, 190, 325 

Тодоровић Пера Петар, 71, 76, 
78,121,122,123,188;293,299, 
301, 305, 307, 308, 309, 310, 
311,312,314,317,325 

Топонарски Богољуб, ђакон у 
Трсту, 91, 99, 100, 102, 103, 
109,110,111,112,313 

Топонарски Миливоје, 313 
Туцаковић Димитрије, 46 
Туцаковић п. Јаков, 253, 255, 

328 
Туцаковић Тодор, 47 

Ћ 

Ћелеш, видети Ћелешевић 
Ћелешевић Ђ. Михајло, 275 
Ћира (лит.), 277 

У 

Урош, члан УОС, 200 

Ф 

Фавро (лит.), 275 
Фурије Шарл (Fourier Charles), 

232 

Х 

Хаџи Воштац (лит.), 275 
Хаџи Тома, 329 
Хаџић Антоније, 219, 327 
Хофман (Hofmann), 113, 114 
Христина, сестра Светозара и 

Јеврема Марковића, 312, 
333 

Христић Никола, 248 
Христић Филип, 255, 312, 329 
Христос Исус, 221, 330 
Хуберт, 249, 250 

Ц 

Цветковић Јованча, 166, 167 
Ценић Димитрије Мита Мит-

ке,76,293,300,328,332 
Црногорац Коста, 329 

РЕГИСТАР ЛИЧНИХ ИМЕНА 

Ч 

Чернишевски Николај Гаври
ловић,156,193,197,200,230, 
231,306 

Чкребић дипл. инж. Душан, т, 
VI 

Чумић Aliим, 23, 31, 48, 49, 59, 
60, 62, 63, 64, 72, 73, 75, 76, 
166, 167, 1~9, 171, 200, 257, 

џ 
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287, 288, 295, 296, 300, 303, 
304, 305, 308, 309, 310, 319, 
320,321,328,329. 

Џефа, Џуфа, 255, 256, 329. 

Ш 

IIIкорић Софија, Х 



f 
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. . 

А Беч, 36, 67,78, 91, 98, 99, 100, 
5' .. 

Азија, 211,303 101, '103; 104, 105, 106, 109, 
" ~J 

.-; Албанија, 309 111, 113, 114, 115, 116, 157, 

,t; 
Америка, 210 

201, 203, 204, 205, 206, 251, 

Аустрија, 3, 43, 130, 200, 204, 
299,303,306,325,326 

205,248,262,267,281,303 
Бока Которска, 71, 308 

Аустро-Угарска, 4, 35, 49,92, Босна, 261, 275, 284 

93,96,97,98,99,100,101,103, Босна и Херцеговина, 4, 42, 43, 

109, 111, 113, 129, 159, 203, 240,279,292,295 
262,281,291,311,328,330 Британија, видети Енглеска 

Африка,303 Брњица, 184 

Б 

- Бугарска,35,36,42,43,44,45 
258 ' 

Базјam, 72, 206 БyдiIм,249 

Балканско полуострво, 36 
Банат,239,240, 267 В 

Н Бачка, 240 Ваљево, 192 
Б елгиј а, 303 
Белица, 167 

Видно (кварт у Бечу), 205 

Београд, IV, У, VП, Х, 3, 6, 35, 
Винернојштат, 306 

39,47,54,61,63,72,73,79,88, 
Војводина, 84, 325 

91, 92, 93, 94, 103, 105, 109, 
Вршац, Х, 200 

111, 113, 118, 120, 121, 122, 
123, 124, 129, 135, 157, 160, Г 

166, 170, 191, 193, 197, 200, Германија, видети Немачка. 
220, 248, 251, 253, 254, 255, 
257, 261, 262, 277, 292, 293, Голубац, 184 

294, 295, 296, 297, 298, 299, Горњи Милановац, 31 

I 
301, 304, 306, 308, 311, 312, Градно, 249 

i 
f 313, 315, 317, 321, 326, 328, Граница (Војна Крајина), 240 

Ј 
329,330,333 Грац, 203 

Берлин, 281 Гужа, 75 
Берн,212 Грчка, 46, 49, 152, 153, 
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Д 

Далмација, 201, 240, 307 
Дармпrrат,318 
Доња Сабанта, 333, 334 
Дубровник, 193,204 
Дунав,206 

Е 

Европа (Запад), Х, 86, 198,210, 
211, 214, 225, 230, 239, 240, 
269,270,271,280,324 

Енглеска,86,131,210,238,242, 
249,250,281,292,293,295 

ж 

Женева, 248 

З 

Загреб,213 
Зајечар, 118, 193, 197,314,329 
Запад, видети: Европа 
ЗвИ).КД,31,60,162,164,300,303, 

319,321 
Земун,160,201,249,300 

И 

Израиљ, 157 
Инглеска, видети Енглеска 
Ирска,210· 
Италија, 5,43,71,307 

Ј 

Јавор,311,317,325 
Јагодина, ЈХ, 20, 31, .33,34,52, 

54, 59, 72, 73, 119, 126, 164, 
165, 166, 169, 170, 171, 189, 
190, 196, 197, 206, 2~5, 256, 
294, 297, 301, 303, 304, 305, 
319, 320, 321, 323, 324 325 
329 ' , 

Јадар,31,60,319 
Јасеница, 75, 120 

Јевропа, видети Европа 
Југославија, 43, 85, 131, 267 

315,329 ' 

К 

Карановац, видети Краљево 
Карловци сремски;241, 244 
Кина, 263, 264, 265,269,270 
Кња).Кевац,166 
Космај, 54, 301,316, 332 . 
Kpaг~eBaц,3,4, 19,21,32,35 

45,46,50,58,71,72,75,7883' 
85,89,118, 129,130,131, iЗ2: 
134, 170, 174, 176, 179, 182, 
197, 286, 288, 291, 296, 297, 
298, 299, 300, 304, 308, 311, 
312,317,321,323,332 

Крајина, 16, 293 
Краљево, 40 
Kpyru~Baц,16,18, 72,162,305 

Л 

Левач, 334 
Лозница, 31, 60, 170,319 
Лондон,280 

М 

Мађарска,49,157, 160, 166,200 
203,319 ' 

Мачва,185,283 
Млава,16 

н 

Нева, 312 
Немачка,43,49,86,87,131,158, . 

210, 215, 248, 301, 304 306 
327 ' , 

Нови Сад, 49, 84,92,93,125,160, 
199, 200, 221, 222, 223, 224, 
225, 228, 229, 230, 233, 234, 
238, 239, 240, 243, 244, 249, 
251, 253, 261, 262, 277, 302, 
309,311,314,318,325,330 

( 
.0 

РЕГИСТАРГЕОГРАФСЈ(ИХИМЕНА 

о 

Опариh,334 

П 

Планка,118,189 
Панчево, Х, 75, 160, 194, 197, 

198,309,310,325 
Париз, Х, 210, 212, 248, 249, 254, 

255,276,296,318,326 
Петроград, 197,230 
Пепrrа, 36, 157, 158,219,307 
ПИјемонт, 43, 44 
Пирот,329 
По).Каревац, 16,31,76,203,205, 

271,317 
Поцерина, 283 
Праг, 159, 280 
Пруска,43,44, 174,239,281 
Пореч,16 

Р 

Равањ, 185 
Река, 16 
Рековац, 197 
РиМ,152,153,209,269 
Русија, 86, 131, 197, 198, 250, 

258,303,328,329 

С 

Сабанта, 256, 333 
Сава река, 251 
Сахара, 277 
Свилајинац, 83, 87 
Сењак,309 
Смедерево,16,75,118,120,189, 

206,300 
Србија, т, IV, V, VI, Х, ХЈ, 3, 4, 

5,6,7,12,16,17,18,22,24,25, 
28,31,35,41,42,43,44,48,49, 
56, 71, 75, 86, 89, 90, 94, 101, 
104, 121, 129, 130, 131, 146, 
157, 158, 159, 160, 161, 162, 
165, 173, 175, 184, 186, 189, 
194, 198, 199, 206, 211, 219, 
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225, 239, 240, 242, 247, 249, 
250, 253, 254, 256, 262, 267, 
275, 278, 279, 282, 284, 291, 
292, 294, 295, 297, 300, 301, 
302, 303, 304, 306, 308, 310, 
311, 312, 313, 314, 315, 316, 
320, 321, 322, 325, 327, 328, 
329,330 

Срем,240 

Стара Србиј~ 279 

Т 

Топола, 309 
Троједница, 215 
TpcТ;IX,90, 91,92,93,94,96,97, 

98,99,100,101,103,104,105, 
106, 107, 108, 109, 111, 115, 
121, 122, 186, 187, 189, 193, 
201, 203, 204, 205, 306, 309, 
312,313 

Турска, 4, 24,36, 43,48,49, 158, 
166,267,279 

У 

Угарска, видети: Мађарска 
У).КИЦе, 16, 18 

Ф 

Француска, 43,86,131,198,239, 
242,271,276,303,327 

Х 

Хрватска, 36, 43, 44, 213, 214, 
215 

Ц 

Цариград,22,158,295,329 
Цетиње,6 
Ц., видети: Цирих 
Цирих, Х, 49, 83, 198, 219, 220, 

247,306 
Црна Гора, 35, 36, 43, 48, 167, 

279,311 
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ч 

ЧеIIIКа, 214 

ш 

Шабац,75,76,282 
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IIIвajцapcKa, 15, 198, 212, 300 
311 ' 

-IIIвапска, видети Аустрија 
Шведска,303 
Шкотландија (Шкотска), 210 
DIп~а,240,303 -
ШумаДEdа, 28, 258 

-, 
• 

REsuмE 

Се volume, lе XIV е, est lе dernier de l' edition оп nous retrou~ons les textes de 
Svetozar Markovic. А savoir, deja dans [' A\'ant-Propos du premier v01ume (traduit 
еп fraщ:ais, voir 1es рр. 449-460), оп mentionne que tous 1es autographes de Markovic 
seront pub1ies chron010giquement, se10n qu'ils ont vu 1е jour, dans 1es 14 premiers 
v01umes; et les trois autres sont des supplements de ces ouvrages (1е xv е - Les 
sources еиrорбеппеs sur Svetozar Markovic, lе XVIe - Les contemporains et les 
collaborateurs sur Svetozar Markovic, le xvп/l - La bib1iographie (les ouvrages de 
Markovic et les travaux qui lиј sont consacres) lе XVП/2 - Les registres (de notions, 
-de noms, geographiques). 

Dans lа Note conjointe de се livre, ses redacteurs informent que c'est јсј lе 
materiel se rapportant аих textes de Markovic бсrits depuis sa sortie de prison, 1е 28. _ 
ХЈ. 1874,asamort, lе 10.Ш. 1875. Lamateriel aetereparti,commedans lesvolumes 
anterieurs, еп IV chapitres. -

1 Articles. Соmmе Markovic, а sa sortie deprison, avait lanсе ип nouveau 
јоиrnаl аи titre symbolique Oslobotlenje (Liberation), presque tous les textes dans се 
chapitre sont tires de се јоurnа! (се fut lа la premier јоurnа! рarп qui fut redige рзr 
lui et sous son inflиепсе). Le contenu, que nous donnons еgalеmепt еп traduction 
fraщ:aisе, permet de voir de quels travaux il s'agit. Nous rappelons que Svetozar 
Markovic avait publie unе serie de textes qui, а premiere vue, пе donnent pas 
l'impression de contenir des information d'importance (tels, рзr ехеmр1е, les бdi
toriaux), et pourtant c'est lе contraire, соmmе c'est souventle cas - ces textes 
comportent d'importantes informations et deS prises de position theoriques essen
tiel\es. Mais соmmе lе Comite de redaction de ces oeuvres а adopte lе point de vue 
qu 'П fal\ait composer specialement lа registre de notions (соmmе nous venons de lе 
dire, ils feront 1'0bjet du volume XVII12), nous пе nous у attarderons pas plus 
longtemps. ':'Ј 

Le chapitre П, Les lettres, contient seulement trois textes. La letre аи :frere de 
Markovic. Jevrem, datee du 20. 1. 1875., est d'une importance particuliere. Svetozar 
у annonce son depart а l' etranger (pour consulter, а Vienne, 1es medecins specia1istes 
de sa maladie, - lа tuberculose de l' estomac, - ensuite, рзrсе que le gouvernement 
serbe avait deja dresse contre lui ип nouveau requisitoire "pour delits de 
pubIi-саtiопs"). Оп retrouve dans cette lettre lе texte de I'article Les partis еn Serble 
et М. Сumјс (се dernier etait president du conseil et il venait d'etre releve de ses -
fonctions lе jour mеmе оп Svetozar Markovic avait ecrit cette lettre), celIe-сi devant 
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etre риЫјее Iorsqu'i1 aurait деја quitte Iа Serbie; сеlа пе fut pas fait, n'etant plus 
d'actuaIite, mais I'article presente quelque interet pour Ies chercheurs ратсе qu'iI 
permet де suivre Ies prises де position де Markovi6. 

Le chapitre т, Les documents, est tres precieux parce qu'une foule де donnees 
sur Iа mort де Svetozar Markovi6 nous est livree dans 1а сопеsропdапсе qui s 'ensuivit 
entre 1е gouvemement serbe et 1е gouvemement austro-hongrois (Је gouvernement 
де Be1grade avait детапде 1а perquisition des effets personne1s де Markovi6 apres 
sa mort а Trieste, е! cette perquisition fut faite). 

Le chapitre IV, Les contributions, contient d'interessantes donnees, сотте 
dans 1es 1ivres prec6dents, qui se r6ferent а 1а vie е! аих activites де Svetozar 
Markovi6. Les textes qui se rapportent а sa mort et а son епtепеmепt а Jagodina, Iе 
28 mars 1875., sont, де тете, interessants. 

Се XIV е vol ите, а Iа difference des precedents, contient aussi ип Ve chapitre: 
Le suppIement - оu se trouve, range dans Iе тете ordre que dans Iа premiere partie 
ди volume, tout се qui avait ete omis аи cours де l'impression де сеlиј-сј е! des 
vo1umes qui l' оп! precede. 

Le chapitre V/l contient seu1ement деих artic1es qu'on suppose etre сеих де 
Markovi6. 

Le chapitre V/2 contient 11 Iettres де Markovi6. Une seule де ces Iettres vient 
d'etre decouverte, les autres, par omission 10rs де son impression, manquent dans 1е 
vo1ume VП. Le contenu де ces 1ettres est tres important; entre autres, Markovic у 
expose ses vues sur 1е communisme, 1е socia1isme, etc. 

Le chapitre V/З, Les documellts, contient principaIement Ies rapports anо
nymes ди de1ateur personne1 ди regent Jovan Risti6 et д' autres. Оп у trouve ипе 1ettre 
де Niko1a Ршј6 datee де Zurich 1е 9. V. 1870., qui permet де voir dans quelles 
difficu1tes materielles Markovi6 etait empetre apres s'etre vu prive де sa bourse рат 
'е gouvernement d'avoir critique 1а Constitution apporteee еп Serbie еп 1869. 

Le chapitre V/4, Les contributions, contient 1е p1us grand nombre де textes ди 
premier јоиmа1 socialiste satyrique et humoristique VragoZan et де Ujedinjenje (Jes 
деих јоиmаих avaient, еи роиг redacteur МЉај10 Niketi6, lе collaborateur де 
Markovic; 1es donnees foumies раг lе comite де redaction де 'а presente edition, еп 
се qui сопсеmе 1а difficu1te а etablir l'exactitude des faits sur Iа coIIaboration де 
Markovi6 lиЈ-тете а се joumal, п' оп! pas ри епсоге etre elucidees). Оп trouve aussi 
dans се chapitre L' explication доппее рат St. MiIi6evi6 et parue dans Iе јоиrnа! 
Buducnost, оu Ј1 reve1e les raisons де l'апеt де sa collaboration аи јоиrnаl Glas 
lavnosti (се texte пе fut pas а lа disposition des redacteurs lors де lа preparation ди 
volume XПI). 

Font suite 8. ces textes Les notes des геdасtеш'S qui у exposent, сотте dans 
Ies autres volumes, Ies faits qui relevant де l'autorisation des textes де Svetozar 
Markovi6, е! ils donnent d'autres renseignements importants sur 1es textes contenus 
dans се volume. Viennent а Iа fin 1es Registres е! Iа Liste des illustJ·ations. 
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Јагодински избор пред скyпmтином, Ослобоfjење бр. 14 
од 31. 1. 1875. . . . . . . ....... ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Предлози војеног министра Народној скyпmтини, Ослобоfjење, 
13. и 14, од 29. и 31. Ј, и бр. 15-19, од 2, 5, 7, 9. и 12. П.1875. . ... -. 
Лист Исillок О смрти Светозара Марковиhа, Исillок, бр. 23, од 
3. Ш.1875 .................................. . 

Лист Виоовоан о смрти Светозара Марковиhа, Виоовоан, бр. 53, 
од 6:Ш. 1875 ....................... ~ ......... . 
Три текста из листа Буgуhносill о смрти Светозара Марковиhа, 
Буgуhносш, бр. 28, од 16. Ш 1875 . . . . . . . . . . . . • . . ..... . 

Телеграфска вест у" Ослобоfjењу о сахрани Светозара Марковиhа, 
у Јагодини 16. Ш. 1875, Ослобоfjење, бр. 34, од 19. Ш. 1875 ..... . 

Часопис Јавор о Светозару Марковиhу (поводом изласка из штам
пе прве књиге његових Целокуйнux gела и његове CМPЏl), Јавор" 
бр. 16, од 1. VI. 1875. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Светозар Марковиh, Срйкиња, календар за 'народ за просту 1876. 
годину .......... -......................... . 
Лаза Нанчиli, Последњи дневи, смрт и мртво тело Светозара Мар
ковиhа, Засillава, 13(25) 1 1885 . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 

у Дооашак 

Тексшови који су изосillали у већ оgшillамйанuм књигама овог 
изgања 

УЈ1 Чланци 

Куда иде друштво? .. 
,,Раднички пријатељ" . 

V/2 Писма . 
. Светозар Марковиh - Антонију Хаџиhу, Цирих, 23. XI 1869 ... 

Светозiр Марковиh - Николи Марковиhу, Нови Сад, јуна 1872. . 

Светозар Марковиh - Николи Марковиhу, Нови Сад, 6. IX 1872. . 

Светозар Марковиh - Николи Пaшиhу;Нов~ Сад, 2. Х 1872. 
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Светозар Марковиh - Анки ои о Милици Нинковиh, Нови Сад, 
14. Х 1872 .................... о • о • О • О О О О О • ОО • О 
Светозар Марковиh -' Анки и Милици Нинковиh, Нови Сад, 
21. Х 1872. .. о. о' . . . . . . . . . . . : . . о' . . . . . . . . о. . . . . . . 
Светозар Марковиh - Анки и Милици Нинковиh, Нови Сад, 
1. XI 1872 ............ 0 •••••••••••••••••••••••• 

Светозар Марковиh - Анки и Милици Нинковиh, Нови Сад, 
20. XI 1872 ................................... . 
Све,!озар Марковиh - Николи Марковиhу, Нови Сад, 18. П 1873 .. 
Светозар Марковиh - Анки Нинковиh, Карловци 1873.. . . . ... 
Светозар Марковиh - Анки и Милици Нинковиh, Карловци 1873. 

V/3 Докумен.Ши 
Никола Пашиh - Ћури Љочиhу, 9. V 1870. . . . . . . . . . . . . .. . 
Аноним - ~OBaнy Риcтиliу, З/9, 1872 .... 0 ••••• о ... о ........ ' 

о Аноним - Јовану Риcтиliу, 21. VП 187З ................. . 
Аноним - Јовану Ристиhу, 24. vп 1873 ... : ............. . 
Аноним - Јовану Ристиhу, З. vш 1873 ................. . 
Димитрије Јоксиh - Јакову Туцаковиhу, 27.ЈХ 187З ......... . 

Аноним - Јовану Ристиhу, 25. Х 1873. . . . . . . . О • • • • • • • • • • 

Аноним - Јовану РистИhу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

V/4 Прилози 
Изабрани текстови из Враголан.ове рубрике: Чујем, Враголан., бр. 
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5,6,7,8 и 15, од?, 12. и 24. ЈУ, 2. V и 18. VI 1872. . . . . . . . . . . .. 261 
Неотесана писма, П, Ш и IV, Враголан., бр. 6, од 12. IV, бр. 11 - 12, 
од 26. У, и бр. 15, од 18.

o
VI 1872. . .... 0................ 26З 

Погледи - изгледи, Враголан., бр. 8, од 2. V 1872. . . . . . . . . . .. 271 
Манифест, Враголан., бр. 9, од 10. V 1872 .... :........... 272 
Затворено писмо, Враголан., бр. 1З, од 2. VI 1872. . . . . . . . . . .. 275 
Абуказемијада. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 277 
Шта да радимо, Ујеиињење, бр. 10-11, од 26. Х 1872. . ... О • • •• 278 
Раднички покрети, Ујеиињење, бр. 29, од 10. XII 1872. . . . . . . .. 280 
Јован Милинковиh АлавантиЋ, Велика општина, Јавн.осШ, бр. 1З, 
од ЗО. XI 187З. . . : . . . . . . . . о. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 282 
Стеван Милиhевиh, Објашњење, Буgуhн.осш, бр. 105, од 
22. XII 1875. . ......................... о. . . . . .. 286 

VI Белеzuке йрuреljllвача . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . .. 289 
Списак илустршw:ја .. .... 0...................... ЗЗ5 

Регистар личних имена .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ЗЗ7 

Регистар географских имена . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .- . .. 346 
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