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ЧЛАНЦИ 



СУВРЕМЕНА - БУРЖУАЗНА - ДРЖАВА. 

у чланцима "о раденичком питању"l ми смо показали економ
ски строј друштва у западној Европи. Показали смо како сам тај 
строј чини, те целе класе људи у једном народу и једној држави стоје 
као непријатељи један против другога. Али ако оћемо да видимо у 
каквој свези стоји ова економска борба са државним превратима и 
бунама, што се једнако свршавају пред нашим очима, треба нам да 
проучимо сам строј данашње државе и њен одношај спрам друштва. 

у данашњој европској држави огледа се она иста подела на 
класе, што постоји у економским одношајима појединаца. Једна 
класа - буржуазија - која има богатство и образовање у својој вла
сти, та има и власт политичку. "Државни поредак" ниј е шта друго 
већ: уреЬена влаgа буржуазuје Hag осШалu.М HapogoM. Но ово није 
ништа ново, што држава своим установама ујамчава владу једне 
класе људи над другом. Док је трајала спахијска система2 у народној 
привреди, дотле је држава јамчила спахијама њиово йраво да над 
народом имају политичку и економску власт. Сељак је морао да даје 
своме спахији део своих производа и да му кулучи. Ако је тео да се 
ослободи, морао је да се откупи. Сељак је морао да плаhа "царске 
друмове", које је он сам градио; морао је да плаhа ђумручину при 
уласку у варош и Т.д., ко није дао десетак, или није кулучио, или је 
побегао од спахије без откупа или је провезао своју робу без ђумру
ка и Т.д., такав је сваки кажњен као преступник или злочинац према 
величини кривице. Таква је била upaBga оног времена. Тако је исто 
било с еснафима. У то доба нико није смео радити неку радњу, ако 
није био члан еснафа од те радње. Еснафи су одређивали број годи
на колико мора шегрт кулучити мајстору, док сам не постане мајс

тор; закони су често одређивали највепу плату коју мајстор сме дати 
своме калфи да се неби цена најамници повишавала (али није никад 
у то доба законом одређивана најмања цена, коју мора мајстор 
давати) и Т.д. Таки су били йравни йојмови оног доба у оним одно
шајима, који се данас обично зову "грађански." Али такви су били 
сви други нарочито политички и административни одношаји и уре
ђења. Владар је негде био наследни господар државе и по праву и у 
самој ствари, сматрао се као власник жuвОLuа U uмaњa свију uoga-
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ника. Народи су често морали да воде крваве ратове због приватне 
свађе или: због насле[д]ства својих владара. Негде је опет владар 
делио СВО]У власт са другим спахијама (спахијски "парламенат") али 
~прам "простог народа" они су опет били потпуни господари. Спахи
]е су били и управљачи и судије и војсковође а често и војници (као 
код нас Ту~ци) и Т.д. У свима тим струкама они су управљали једи
но по СВО]О] hуди и памети. У току историје, изображењем, углађи
вањем сурови појмова и одношаја, а нарочито побунама и претњом 
потчињене класе, поникли су неки "закони", који су ђоја одређивали 

одношаје између власника и потчињених. Али сви ови закони изла
зили су o~г~ - од самих власника, зато су сви ишли да осигурају оно 

стање, ко) е ]е било у њи:овом интересу. Правда, што је у њйма изре
чен~, то ]е права .спахи]ска правда. Оно је "право", што осигурава 
тра]ашност спахи]ске системе, кулука, еснафа и Т.д., а оно је "кри

во", што иде против овог "законитог поретка." Ако су се десиле не
ке неуредности н. пр. да је спахија узео од потчињеног више, но што 
му је припадало, или да овај није испунио своје обавезе спахији и 
Т.д., то су биле ситне злоупотребе, које су се исправљале или судом 
или песницом, али против самих ових одношаја нико није смео уста

јати јер то је било "злочинство", нарушење јавног реда, издајство 
отаџбине и т .д. 

Од свију правних појмова пређашњих и данашњих за нашу цељ 
нарочито су ва:ж.ни појмови о својини, јер је својина основ целог на
шег грађанског и политичког поретка. Зато се ми морамо задржати 
мало, да кажемо разлику између сйахијске и буржуазне својине. 
Спахијска својина основана је на "привилегијама", које су имале 
извесне фамилије "племените крви." Т.ј. тако се то каже, а у ствари 
те су привилегије задобијене или на сабљи или понижавањем и слу
жењем. Кад су народи и племена водили међу собом ратове, па су 
једни остали победиоци а други побеђени, онда су поједине победи
лачке породице (обично вође) а често и сви победиоци присвојили 
право да побеђени за њи раде. Ови су остали спахије. На други на
чин постајале су спахије, што су поједине спахије или владари (који 
у почетку "феудалне системе" не беху ништа друго већ силније и 
богатије спахије) давали своим љубимцима своје или туђе спахилуке 
или су "силом државне власти" слободне људе преобраhали у спахи
јске робове. У самој ствари правни извор својине у једном и другом 
случају један је исти. Тај је извор проста, груба сила - "право јачега" 
- тако веле сви правници од заната. Ова својина постоји још у Енг

леској, Немачкој, Русији, у Аустрији и другим земљама, и управо 
срушена је са свим само у Француској, знаменитом йрвом францу
ском револуцијом. Но покрај ње већ у велико постоји и надмаша је 
далеко, величином, буржуазна својина. 

Буржуазна својина основана је на слобоgи куйовине и Upogaje. 
у данашњем веку сваки је "слободан" да купи све што му се нуди на 
продају - пошто се погоди, а тако исто слободан је да прода. Један 
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трговац може продати ствар од 1 граша за 5, 10 или колико му дра
го, само ако Оће ко да је купи; тако исто слободан је да купи ствар 
која кошта 100 гр. за 1 гр., само ако Оће ко да је прода. Може бити 
да онај што даје за неку ствар више, но што обично "вреди" (у "вред
ност" ми рачунамо и обичну добит трговачку, која му је нужна за 
издржавање), чини с тога што не зна цену он се вара, али трговац 
зато није ни у колико одговоран пред судом и законом. Он продаје 
своју својину пошто Оће, и оно што добије постаје тако исто његова 
закониiIiа својина. Тако исто, може бити, онај који продаје своју 
ствар у бесцење (или коме се продаје ствар у бесцење Н. пр. на лици
тацији) мора да чини то из нужgе. То је његова "слободна воља" и 
нико није дужан да му плати ствар онолико колико она одиста вре·· 
gu. Тако исто може неко продавати појединцима или држави ствари 
или своје услуге, које нису ником од вајде већ су још од штете, само 

ако Оће ко да му плати Н. пр. предузимач који направи рђаву грађе
вину; трговац који продаје кваран еспап; шпијон који продаје своју 
савест; адвокат који даје рђаве савете; судија који суди рђаво било 
из незнања или из других узрока; женска која продаје своју лепоту и 
своју љубав; и Т.Д., и Т.Д., сви ови могу стеhи и обогатити се закони
шим начином, као год и они који продају ствари и услуге заиста по 
вредности. Све што је ко стекао "слободно" купујуhи и продајуhи на 
светској пијаци - све је законита, буржуазна, својина онога који је 
стекао. Ми наводимо ове примере да подсетимо само читаоце на 
безбројне начине, како се може стеhи својина у данашње време, и то 
не "каишарлуцима" и преступима, које закон казни већ просто на 
основу слобоgе шрговине, слободе куповине и продаје. 

у петом броју овог листа3 показали смо основну разлику изме
ђу спаијске и буржуазне* својине. Казали смо да је основа спаијске 
својине проста, груба сила, а основ буржуазне својине "слобода" 
куповине и продаје без разбора да ли се сви предмети трговине -
производи или услуге у друштву купују и продају по њиовој вред
ности или не. 

Овде смо дужни да се оградимо од пребацивања које би нам се 
могло учинити. Ми не велимо да су ово jeguHu основи својине у 
буржуазном друштву. У времену hифтинском велики део људи оди
ста зараDује све што има. Па таквих људи има и за време спаија па 
чак и у оно време кад су се људи продавали као стока. Али ми Оћемо 
само да кажемо, да ни у спаијском ни у hифтинском правном поре
тку није нужно да је човек зараguо оно што има, већ је gовољно да 
је "присвојио" ма којим начином, који се друштвеним законима доз
вољава. Уз то још примеhавамо да ми називљемо својину зарађеном 

'" "Буржуа" је реч француска и означава грађанина, који живи само за своје 
себичне интересе; од прилике оно што се код нас зове "hифта". Од речи "буржуа" ми 
смо начинили придев "буржуазни" - значи "hифтински". 
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онда, кад Је човек све што има створио својим умним и физичним ра
дом ил~ Д?БИО У размену за свој умни и физични рад (или за произ
воде КОЈе Је радом произвео) од други људи који СУ с њиме У равним 
условима и који СУ Kagpu ga оцене вреgносiП и свога и ШУDег paga. 

Може се учинити коме да тако нешто и постоји данас у дру
штву. Ово се чини нарочито код нас, где је сиротиња општа а бога
ство изузетак. Али то не стоји вазда ни код нас а камо ли на западу. 
Ми подсеhамо читаоца на оно што смо казали у чланку о "Радни
чком питању". Онде, где је каuиiТiал створен и нагомилан, постоји 
закон економски, да се људима који page и йроизвоgе - оgузимље 
својина. Богаташи који веома мало или нимало не раде, товаре 
иљаде на иљад~, .милијоне на милијоне. Једноме је остала фабрика у 
наслество у КОЈОЈ раде неколико стотина радника. Он их цеди коли
ко год може. Нека њихов рад вреди сто пута више - то се капитали
ста не тиче. Он им плаhа само толико колико да )кивотаре. Ако им 
се то не допада могу лепо оставити посао, па јести камење. Радник 

је "слободан" човек и нико га не може натерати да ради кад неће. 
Капиталиста је тако исто слободан човек и нико га не може натера
ти да плати вишу надницу, кад неће. Да ли је овакав одношај мора
лан? По hифтинским појмовима, то је управо савршенство морала. 
Али најважније је то што је тај одношај закониш, што га држава 
ујемчава законом и оgржава силом. Овакви одношаји нису изузетак 

у цивилизованом друштву. Напротив они су правило. Акционарске 
кумпаније за жељезнице и државни зајмови - једном речи: све уста
нове и све радње у данашњем друштву, у којима се уйраво гомилају 

мuлuјони подигнути су на таком моралном темељу. Да ли се купу

је услуга (т.ј. личност човека) или ствар, да ли је она за бадава куп
љена и папрено продана или не, да ли ће ко остати без леба, ако 
један згрне милијоне - о томе се hифта не брине. Његов је морал: 
"радње су слободне, ја ни од кога не оiПuмљем и не KpageM, а сваки 
нека гледа свој интерес." 

Ми смо до сада говорили о онима који одиста "законито" теку 
милијоне, овамо још долазе они који одиста "краду" н. пр. у лифе
рацијама, грађевинама јавним и приватним, који каишаре јавно на 
берзи и т.д. 'Iiифтинске моралисте ужасавају се кад чују да је неки 
несреhник обио дућан и покрао што је било, а никад и не помишљају 
да се сваког дана краду иљаде и милијони и то јавно на белом дану, 
и они који то раде веhином су људи "образовани", "поштени", па че
сто и "патријоте." 

Неко се уортачио за извесну набавку и неколико иљада суви

шних "поделио" с ортаком; неко је добио каку "државну концесију" 
или "државну гаранцију" за неко предузеhе и опет с неким "поде
лио"; један је примио неко мито да учини некоме олакшицу, или да 

учини некоме "на руку" да нешто добије или да нешто не изгуби или 
тако што и зато је добио "јабуку" и т.Д. На западу где су државне 
потребе огромне, а државна машина веома сложена оваке тековине 
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су свакиgања Йојава. Може се управо казати да скоро нема ниједног 
великог предузеhа у коме се поједине личности на тај начин не бога
те. Али као што рекосмо: та је тековина и по сувременим "закони
тим" појмовима неправедна. Ми о њој и не говоримо. Ми имамо у 
виду поглавито оне правне појмове који данас владају у друштву и 
који се садрже више или мање у параграфима свију грађанских и 
кривичних законика У данашњем образованом свету. 

у "Радничком питању" ми смо доказали цифрама како велики 
капитал гута мањи. Како оруђа за производњу - капитал или упра
во својина прелази непрестано у руке мање власника; како ишчеза
ва онај ред људи који сам ради са својим капиталом, а намножава се 
ред људи пролетаријат - који ради с LUYDUM капиталом - ради за 
другога. Ми смо то изнели просто као закон економски не обзируhи 
се на моралност - правичност и неправичност тога закона. Па и ов
де ми нећемо да говоримо да ли је ово или оно поштено или непо
штено по нашим појмовима; ми оћемо просто да покажемо шта се 

" " h.l;rф сматра за "право", и т.Д. а шта за "неправо и "непоштено у П_П -

тинском свету. Оћемо да покажемо језгро шога морала на коме по
чива сва државна зграда образоване Европе. Ј ер као што смо рекли: 
сви закони друштвени нису ништа друго већ морал, који gРУUlшво 
званuчно uризнаје за uсiПину. 

Излажуhи појам о hифтинској својини видели смо како европ
ска буржуазија сматра као савршено право и законито да за неколи
ко пара исцеди из раденика сву његову радну снагу, ако само може 
да из његове радне снаге исцеди и присвоји "колаче" и "шампа~ере" 
или палате, фабрике, каруце, свилу и кадифу и т.Д. Буржуази]а не 
увиђа, да ако ко год силом у мраку принуди неоружана човека да му 
уступи своју кесу, и ако капиталиста глађу принуди радник~ да му 
овај уступи своју снагу а често и свој живот - да у та два случаЈа нема 
никакве моралне разлике . . Њен је морал кратак и jaC~H. "Ко Heћ~ д~ 
ради (разуме се за цену КОЈа подноси кап~т~~исти) таЈ нека ГЛ~ДУЈе. 
Ко нема места да живи на земљи (у КОЈОЈ Је све заузето) таЈ нека 
~Mpe." "Ко не може да издржава породицу нек се не жени." Она j~ 
ова морална начела у Економици развила У читаву научну систему.* 
у држави она је тај морал осигурала силом. 

у 5-том бр. "Раденика" казали смо да у данашњој европској др
жави "државни поредак није н_ишта друг.о, .већ уређена влада бур
жуазије над осталим народом.") Наука КОЈа Је поникла на земљишту 
ћифтинском а под платом hифтинства, ваздаI:I се распиње да 
покаже, како је данашња, hифтинска држава "заЈедница људи, рад 
лакшег подмиривања оних потреба, које појединац не би могао сам 
себи набавити". Али кад се погледа само овлаш на постанак и склоп 

* Позната је у "Економици" "теорија Maltllsova", која је пропо4ведала радници
ма да се не жене - како би сиротиња мюъе досађивала богаташима. 



8 СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ: v 

државе, види се одма да је то лажно. У ропској држави (као што су 
биле н. пр. Грчка и Римска) господари робова су у исто време госпо
дари државе; у спаијској држави, спаије су власници; у буржуазној 
држави власт је у рукама буржуазије. Сваки пут у сваком друштву, 
које је йоgељено на класе, она класа која има власт, гледа да целоку
пном друштвеном снагом одржи онај поредак који је йо њeHUМ йој
мовима правичан и законит т.ј. који је њој у интересу. Дуго време 
борила се је буржуазија са племством и поповима док им је преоте
ла власт или их барем принудила да власт поделе, а од тог доба цела 
државна зграда служи на то да сачува правни и економски hифтин
ски напредак. 

у образованом друштву одношаји су међу појединцима веома 
сложени, а како међу њима сваки исповеда морал: "присвој све што 
мож.еш законитим начином"!, то разуме се по себи међу њима мора
ју бити непрестани спорови, свађе, и т.Д. а зато је потребна многоб
ројна војска, полиција и т.Д. Па и то није довољно. Да се "необразо
вана маса" одржи у покорности, нужна је не само "строгост закона" 
и груба сила већ је још потребно поштовање ауторитета власти. 
Зато је и буржуазија помагала владу "по божијој милости", давала 
јој милијоне на расположење, облачила је у сјајност величанство и 
поврх свега преко свете цркве дарила је божанственим благосло
вом. у самој Француској где је у три пута револуцијом народном 
срушена влада по божијој милости, У три пута је буржуазија успела 
да поврати опет исту владу са истом силом (до душе са много мањим 
поштовањем) и истим правима.6 

Цела маи{инерија БУРЈ!супзне gржаве основана је на борби uзме
ЬУ uojeguHux чланова и {jojeguHUx класа У gpYUluiBY. Кад не би било 
ове борбе, не би било ни садањих односа у друштву, који су израђе

ни услед те борбе, него би друштво било У другом облику, који није 
ни мало налик на овај садањи. Ово опет није МОГУће док се не проме
ну правни и економни одношаји међу људима а још пре правни и 
економни појмови. Али у оним земљама где је друштво подељено на 
класе, владајуhе класе вазда су се противиле томе свом државном 
силом. Зато су оне на просвету и друге народне потребе трошиле 

само толико колико је потребно да се народ "задовољи", да се "при
добије уз владу", да се влаgа укреЙu. а нису народна средства никад 

употребљавале у толикој мери и с том цељи, да униште унутрашњу 
борбу у друштву, а тим и свој господареhи положај. Разуме се, нијед
на владајуhа класа није хтела да упропасти саму себе. За доказ да 

наведемо само буџет Француске за време Наполеонове царевине.? 

1868 г. износио је редовни буџет Француске 1673 милијона 
франака.'" (Франк 5 гроша од прилике) од те суме трошило се: 

'" КоЉ. Vегg)еiС)1епсlе Statistik, сТр. 269.Н 
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на интер. државног дуга, годшње ренте и плату законод. 

телу 512,980.000 фр. 
Министарство државно 3,042.000 " 

правде 33,185.000 
цркве 48,374.000 
СПОЉН. послова 

(на шпијуне 6 милијона) 
министарство финанц. 

ВОЈено 

флоте и колоније 
управа Алгира 

министар. царске КУће и лепих вештина 
трошкови око подизања порезе и издржавање 

приходских извора 

отплате и награде 

Свега 

12,933.000 " 
57,997.000 " 

348,000.000 
148.000.000 " 

14,702.000 " 
12,000.000 " 

232,800.000 " 
12,300.000 " 

1436,313.000 фр. 

Од ове суме ваља само одбити 8 МИЛ. на издржавање телеграфа 
и 62 мил. на издржавање поште а сви осталих 1366 милијона франа
ка редовног буџета држава троши само на издржавање државне ма

шине и државног поредка. За друге производне издатке у општина
ма и департаментама постоје разни буџети, који се подмирују из 
других намет а на народ, што не спадају у редовни буџет. Али у тим 

"оделитим" буџетима има тако исто још више непроизводних изда
така но производних, као у редовном буџету. За производне тро
шкове има у редовном буџету од исте год. само 2 одељка, и то на ми
нистарство просвете 22 МИЛ., министарство пољске привреде, трго
вине и јавних грађевина 72 МИЛ., свега 94 МИЛ. 

ДО душе и у овим пређашњим одељцима може се реhи да су 
правосуђе, јавна сигурност и друге гране управе потребне друштву, 
па су за њих и издатци потребни. Ми то признајемо. Само велимо: 
кад би ова два последња одељка била много већа онда би цео буџет 

био много мањи, ј ер би били много мање потребни. 
Али осим овог редовног буџета Наполеонова влада је разним 

мајсторијама истеривала још неки "ванредни" буџет који је 1868 Г. 
износио 466 милијона, и из тога буџета огромна је веhина непроиз
водна. Између осталих одељака ту долази и царска плата, која у го
товом новцу износи на 25 милијона а кад се дода вредност прихода 
од добара што их цар ужива, преко 40 МИЛ. 

Код свију тих грдних издатака није ни чудо што је царевина 

Наполеонова увеhала државни дуг од 5 1/2 милијарде на 13 милијар
ди, куда још треба додати 1100 милијона неутврђеног или привреме
ног дуга. 

Сав овај грдни новац плаhао се дакле само за то, да се издржа
ва машина, која чува "државни поредак". Машина је прескупа и су
више сложена, зато је народ незадовољан, али hифте место да гле-
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дају да машина буде што простија, и да више пажње обрате на на
родно унапређење, са свим обратно све више увећавају и ојачавају 
државну машину, да стегну народ, да загуше његова праведна зак

тевања. Отуда долази што се буџети државни све више увећавају и 
то поглавито они одељци, који се односе на непроизводне издатке. 

1848 предлагао је Луј-Елан да се установи министарство рада са 
буџетом од 200 мил. франака, коме би министарству била цељ да ор
ганизира рад, да даје капитал радницима који оће да раде и да живе од 
свога рада и да на тај начин мирним путем решава тешко "радничко 
питање." Ћифте завапише тада, да је то пљачка, отимање и т.Д., а не 
називаху крађом, кад после тога, у течају 20 година даваху, по 2 пута 
толико за војску, која је од рада одузимала пола милијона људи. 

Ми смо узели буџет Француске само ради примера, али може

мо претрести све буџете европских држава и у њима ћемо нам само 
друге цифре а у начелу је исто што у Француској. Свуда се огромни 
део народног прихода троши непроизводно. Свуда се ова штета уд
војава још тиме, што се тим трошком издржавају стотинама иља~а 
и милијона руку бадаваџија који би иначе морали зарађивати СВОЈе 
издржавање. Свуда се тиме помаже, да се имање сабира у поједине 
руке, да се раскош увлачи у друштво, да се [у ]кус људи а с тиме Tex~ 
нички развитак па и сама наука развијају како је по hуди владајуh?Ј 
класи. Довољно је само да споменемо, како су се механика и хеМИЈа 

много раније примениле на ткање и бојење разних господских мате
рија, а најдоцније на земљорадњу. Чак дотле је утицао hифтински 
поредак у друштву! 

Ми смо показали основу савремене hифтинске државе. У нај
новијој историји све до последњих крвавих догађаја у Паризу9, ми у 
тој држави видимо постојано упињање потчињене класе да обори 
тај поредак. Али ово упињање не може имати усп~ха (као што га ни
је ни имало) док у друштво не продру други ПОЈМОВИ о правним и 

'економским одношајима појединаца т.ј. други појмови О облику 
самога друштва. 

Наука о друштву учинила је у томе правцу огроман напредак у 

овом веку. Она је изрекла начела, која су правце супротна начелима 
на којима је скрпљена данашња hифтинска држава. Али изреhи не
ки закон или начело није тако тешко као Йре.ма zТlo.Me закону найра
виши зграgу, - склопити друштво, које би живело.и радило .по ти.м 
начелима. (То се види на данашњим друштвима КОЈа код СВИЈу СВОЈИ 

начела и закона, морају постојано да ударају закрпу на закрпу на 
своју подерану, а неудесну зграду.) Но за нас је важно да знамо су
времено решење науке о тим начелима и, ако нам прилике дозволе, 

ми ћемо их изложити у идуhим бројевима. 1О 

PageHuK, бр. 5, 12 и 13, од 10, 26. и 28. VI 1871. 

НАШЕУДРУЖИВАЊЕ. 

т.11 

Има више страна са којих би требало говорити о нашем удру
живању. Нама треба да знамо: 

Какве су наше дружине и каквом су потребом изазване? 
Како су оне удешене и колико одговарају потреби, ради које су 

установљене? 
Какав значај имају наше дружине за нашу народну привреду у 

опште? 
Сва ова питања тичу се управо више самог начела, основа, на 

коме су дружине подигнуте. Кад би одговорили на сва та три пита

ња, онда би видели шта можемо очекивати од нашег удруживања, у 
каквом правцу треба да се развијају ове дружине што постоје и да се 
подижу нове, које би биле потребне. 

Али нама није то довољно. Осим ове опште потребе ми морамо 
имати у виду друге неке практичне цељи. Свакоме, који је имао бли

жег додира са нашим дружинама, познато је какве тегобе постоје да 
се нека дружина организује да ради. Веома је лако написати целе 
књиге "о удруживању", али је веома тешко сакупити живе људе, 
уредити њиове одношаје, одредити начин радње; једном речи све 
тако удесити, да дружина ради онај посао, због кога се сакупила, а 

да сви чланови дружине буду задовољни својим послом и својом на
градом. То се особито примеhава код наших занатлијских дружина 
где радници одиста заједнички раде као једна дружина. 

По унутрашњости веома често било ј е воље и говора да се по
дигне ова или она дружина, банка, штедијоница и т.Д. али много пу

та није могло ништа да се оствари само с тога: што није било људи, 
који би могли да напишу проста правила (ппатут) за радњу, а камо 
ли што друго. 

Према цељи коју је "Раде ник" постаВИО,12 ми ћемо у овим члан
цима 13 показати и општи значај и правац нашег удруживања и прак
тичку организацију радње појединих дружина. А држаhемо се у на
шем излагању онаквог реда, који нам буде нај удеснији. Но пре но 

што пређемо на само расматрање наших дружина, морамо да пока
жeMo на неке карактерне појаве у нашем удруживању. 
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На први поглед примеhавамо у нашем удруживању два разли

чита правца. 

На једној страни видимо да се удружују људи са капиталом и 
pagoM, а главна им је цељ да зајеgничкu page Uроизвоgе. 

То су раgнuчке, uроuзвоЬачке дружине. Такве су све наше 

занаiliлијске задруге. 

На другој страни видимо да се удружују само капитали за већа 
индустријална, кредитна или трговачка предузеhа. 

Међу овим дружинама има опет разлике. Једне су основане на 

акције а друге су подигнуте месечнuм улозима. 

По цељи и радњи акцијонарске дружине могу се поделити на: 

1. uHgycCйpujcKe као: 1. београдска заједница,14 абаџијска дружина,!!И
варска дружина и жељезничко друштво у Пожаревцу; 15 2. креguшне 
дружине: 1. Српска банка, Кредитни завод и Смедеревска банка.1б 

На послетку две дружине које су подигнуте месечним улозима: 

"Нада" и "Потрошња"17 са свим се разликују и по CBOM~ склопу И по 
цељи коју те.ж:е да достигну. "Нада" управо ближе СТОЈИ аКЦИЈонар
ским тргов~чким дружинама, а "Потрошња" има у неколико изузе-

тан положаЈ· 

НО OB~ је све спољна подела. Из ње се не може још ВfoIДети 
каква је разлика између једних и других. З.а нас је много ваЖНИЈа по
дела унутарња: потреба која је једне, а ко]а друге дружине изазвала 
и цељ коју једне и друге мисле да достигну. Ми ћемо то показати у 
идуhем чланку.18 Сада смо хтели само да обратимо пажњу читалаца 

на ту појаву која одма пада у очи. 

П. 

ПРОИЗВОЂА ЧКЕ ДРУЖИНЕ.19 

Као што смо казали, ово су дружине где су чланови удружили 

свој каuи{uал и pag да зајеgнuчкu page и Uроизвоgе. . 
Све произвођачке дружине у исто време су и занатл:r:]ске дру

жине, али њи ваља добро разликовати од оних дружина ко].е су само 

UО имену занатлијске као н. пр. "Абаџијска друж~на". Ово Је др~жи
на само по капиталу, јер њени чланови само имаЈУ известан бро] ак
ција, а нико од њих није обавезан да pagu. занаLТl абаџијскu у друш
твеној радионици. Према томе члан абаЏИЈске дружине могао би: би
ти и сваки други грађанин, који није абаџија, само ако уложи СВОЈ ка
питал у акције те дружине. Ово наводимо само ради примера. 

Карактерна црта код произвођачких дружина је дакле та: да 
сви чланови зајеgнuчкu page. Њима је капитал само оруђе за прои
зводњу а главни је учесник у производњи њиов сопствени рад. 

ЧЛАНЦИ 13 

Оваквих дружина има неколико у Београду, у унутрашњости 
Србије није нам позната ни једна, а код Срба у Аустро-Угарској 
знамо да је постојала кабанuчарска заgруга у Панчеву, и да се спре
мају "кројачка дружина" у Новом Саду и "коларска дружина" у Пан
чеву. 

Потреба која изазивље удружење занатлија, веома је јасна и 
очигледна, чим се само мало загледа у садањи положај наших за
натлија и њиову скорашњу прошлост. 

Са развитком и намнож.авањем људства иде упоредо скупоhа 
ране, огрев а и обиталишта и у опште скупоhа свију сировина. То је 
закон и то је један узрок који притиску је малог занатлију, који сам 
или са неколико "момака" ради свој занат. 

С друге стране иде упоредо власi71 каuиi71ала Hag pagoM. Мате
ријал који занаџија прерађује, било то гвожђе или дрво или кожа или 
друго што у рукама је каUиi71алисi71а. Овај купује ове материјале од 
произвођача, он зна пијаце где се ти материјали најјевтиније прода

ју и зна путове којим најјевтиније долазе и, што је најглавније, он 
има каuиLТlала ga куйи LТle .маi71еријале у веnој количини и разуме се 
йо jeBi71uHujoj цени. Мали занаџија то није кадар, већ је принуђен да 
купује материјал за израду од капиталисте и овоме да даје проценте 
и добит трговачку, која је вазда већа но зарада занатлијска. Ово је 
други узрок који притиску је занатлију. 

Треhи је узрок који притиску је занатлију конкуренција страних 
фабриката (у којим занатима постоји фабрична производња). Свуда 
где је уведена производња у великом размеру, ту је много радника у 
једној радионици за истим послом: ту је посао у самој радионици по
дељен, те сваки радник врши само један, најпростији посао и тиме 
сваки радник производи много више но што би појединце произвео; 
ту се штеди у згради, (или кирији дућанској) у огреву и осветљењу 
дућанском, ту се штеди у материјалу, јер се ту свако парче може да 
употреби, које би код малог занатлије пропало неупотребљено, ту 
се могу да примену усавршенији алати, да се употреби снага воде 
или паре место човекове снаге и Т.д. На послетку у великој произ
водњи материјал за израду купује се непосредно од произвођача 
(или бар потребу је мање посредника) и само на томе уштеди се 
толико са колико би се многи трговац обогатио. Сви услови (а може 
бити и други којих се несећамо) чине, те је фабрична производња 
много јевтинија но занатлијска. 

Познато је да је фабрична производња утукла многе наше за

нате, до душе не само својом јевтиноhом, већ, што је тако исто ва
жно, својом каквоnом. Да споменемо само наше ткаче, лончаре, та

баке, калајџије и мутавџије. 19а Да су они знали шта их очекује, па да 
су се удружили још пре двајестину година, али не само да раде "као 
што су им и стари радили", већ да су шиљали своју омладину у стра
ни свет, да изучи те занате у савриЈенијем Bugy, да уведу савршеније 
алате и машине, па да су то све применили код своје куће - они би 
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подигли мануФакzТtурну, велику йроизвоgњу, која је и на западу 
предходила великој фабричној индустрији. Они би васпитали коле
но способних радника и данас би се фабрична индустрија сама раз
вијала из првобитних занатлијских задруга. Они то нису знали и љих 
ј е збрисала страна индустриј а. Данас ми Оћемо да диже мо "индус
трију", а немамо радника, што је још теже набавити но и капитал. 

Овај страшни конкурент, страна фабрична производља, при
тискивала је страшно и све друге занате, с којима је само била на 
једном пољу. До душе има таквих заната, који сами по себи нису 
тако подложни ударцу фабрика. Н. пр. фабрикант у својој радиони
ци не може баш да изради ципелу за извесну ногу или капут за извес
на леђа, или врата за извесну кућу. Ту решавају особити размери, 
укус, и друге околности, које треба најпре знати па тек по љима 

израдити производ. С тога такви занати као: обуhарски, кројачки, 
столарски, браварски и други слични, нису могли да буду поништени 
страним фабрикантима. Али они су опет морали трпети велике нез

годе од свију оних узрока што смо их наређали. Уз то је још долази
ла конкуренција између љих самих. Сваки је од љих морао да ради 
што јевтиније, да му неби други преотео посао. 

Тако је сирома мали занатлија био с једне стране у зависности 
од капиталисте, од кога је куповао материјал, а с друге стране од му
штерије, којој је продавао свој израђени еспап. Што су ови започи

љали то је завршивала скупоhа свију срестава за живљеље и мали 
занаџија био је осуђен да живи "ОД данас до сутра", да се непрестано 
мучи и страхује од своје неизвесне будуhности. Још ако је занатлија 
"оптереhен" породицом (што богаташ зове "благословом"), ако му 
се ко у породици разболе и, што је најгоре, ако се он сам разболе, 
онда је заду)киваље и пропадаље неизбежно. 

Ето какви су узроци покренули наше занатлије да се удружују. 
То је исказано скоро у свима штатутима занатлијских дружина на 

првом месту: "ми потписани удружујемо свој рад и капитал, да зајед
ничким радом осигура.мо себе и своје Йороguце."20 Занатлије су разу
мели своје потребе. 

Но до сада видимо веома мало љих, који су сватили потребу и 
корист удружења. Остали веhином мисле да су "слободнији" кад "са
ми за себе" раде, но да су обвезани да раде у дружини. Они ће доцни
је увидети своју погрешку. Велика производља отераће их пре или 
после са занатлиiског поља и они који не буду имали "капитала" да 
постану трговци·и шпекуланти (што обично раде наше занаџије кад 
пропадну у занату) постаhе надничари. Али и оне занатлије који су 
се сакупили у дружине, неће много прокопсати,21 ако остану само 
"мале занаџије" сакупљене у једну велику радионицу. До душе они 
могу сатирати конкуренцијом поједине мале занаџије, јер имају јев
тинију кирију (маље ДУћана), јевтинији огрев, осветљеље, код љих је 
посао боље подељен, могу купити већу количину еспапа и Т.Д. Све 
то даје им већу могућност да се одрже, но кад би радили појединце. 

ЧЛАНЦИ 

Али против велике фабричне производље не ће се ни они одржати. 
Њима је нужно дакле да се тако организују како би непрекидно раз
вијали и увеhавали своју дружину и како би сами у својим радиOIfИ
цама увели фабрични начин производље (у оним радљама где је 
могуће љу применити). 

Оволико о потреби и цељи занатлијских дружина. У идуhем 
броју говориhемо о љиовој унутарљој организацији и условима који 
й1реба још ga се аиворе да би могле наше дружине напредовати. 

III. 

Ми смо у 7 бр. "Раденика"22 показали потребе, које су изазвале 
удруживаље наших занатлија. Да видимо сам склоп ових дружина. 

Склоп је код свију готово један исти: у свакој дружини сви се 
чланови удружују са jegHaKuM улогом т.ј. определи се одсеком сума, 
коју сваки члан треба да унесе при ступаљу у дружину, било У алату, 
било у новцу.2З Ако би ко унео више, дружина по договору решава 
колики интерес да даје на овај вишак од капитала. Било је примера 
у нашим дружинама да су оне примале и такве чланове, који нису 

унели одређени улог. За те случајеве није било прописаног правила, 
али се понајвише упражљавало да је тај члан плаhао интерес дружи
ни на онај маљак, што га је имао да унесе, а при рачунима, од добити 
што би долазило на таквог члана, један део употребљавао се да по .. 
пуљава недостатак у љеговом улогу. Пред својим поверитељима 

дружина одговара само gpYULLuBeHUM имаљем. Из приватног имаља 
појединих чланова нико се не може наплатити за дуг дружине. 

По капиталу дакле све су занатлијске дружине уређене као 
прости ортаклуци. Шта више у простим ортаклуцима чланови су по 
капиталу још ближе везани, јер су одговорни својим приватним 
имаљем за своју радљу. Код нас чланови једне дружине још нису 
тако блиски један другоме и нису заузети за ствар своје дружине као 
што би требало да су. Разуме се, кад би чланови одговарали и сво
јим приватним имаљем за радљу дружине, онда би они боље пазили 
и радили да дружинска радља напредује; тада поједини чланови не 

би због ситних препрека иступали из дружине, јер би се сви старали 
да до тога не дође. Управо кад би сви чланови били у неку руку ма
теријално везани један с другим и ван дружинске радље, они би се 
старали да боље један другог познају, управо да се опријатеље изме
ђу себе, а цела радља била би им више на срцу. Дружина би имала 
много јачи темељ за свој опстанак, што је тако исто важно за напре
дак дру)кине, - дружина би имала много веhи кредит но што га има 

без тога. Што се до сада није увела ова заједничка одговорност чла
нова за радљу дружине, узрок је: што при ступаљу у дружину сви 
чланови ступају с неком зебљом и неповерељем да ће дружина 
напредовати. Сваки се боји да буде сувише везан за друштво. Овако 
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поједини члан рискује само својим улогом. Зато се код наших 
дружина дешава да чланови због најмањих препрека - понајвише 
свађа - остављају дружину. Кад би међу члановима постојала ова 
тешња свеза и одговорност, они не би могли тако лако отпуштати 

поједине чланове из дру:жине, а у исто време морали би више да пазе 
да се уклоне из дружине сви узроци који би изазвали поједине да 
остављају дружину. Ни један члан не треба да мисли, да он чини 
милостињу другоме што јамчи својим приватним имањем и да је 
имуhнији од другога. Сваки треба да зна, да што је слога и узајамна 
веза међу члановима већа и дружина ће бити сталнија и цела радња 
напреднија, а то је корист сваког појединог члана. 

Но овај одношај у капиталу што постоји код наших дружина 
није тако штетан по радњу друштвену, као што је од штете неуре
ђеност рада и награде у радњи. 

Код свију наших дружина у штатутима 1) није одређено, како 
се мери рад пој единог члана, већ се просто вели да ће сви радити 
заједнички и да nе сваки paguUiu све йослове, на које буgе ogpebeK 
Овде се претпоставља да ће сваки радити савесно онолико колико 
год може и што год боље мо:же. Награда је била одређивана једнака 
за све: сваки је примао одсеком неку суму за месечно издржавање, а 

добит, која би се показала при склапању рачуна, делила се подјед
нако. Све наше занатлијске дружине уређене су на овом начелу, и 
код свих њих у йочеUiку, док је трајало одушевљење, ишло је не 
може бити боље. Сви су радили са највећОМ вољом и нико никоме 
није могао пребацити да се намерно извлачи из посла. Код неких 
дру:жина, доцније видело се да су неки чланови способнији па су ра
дили више но други, или посао им је био боље израђен но код других 

све је то изазивало код њих незадовољство: "што да један издире 
за другога." Чланови су заборавили да су они баш зато дошли у дру
жину да раде сви за jegHoza, jegaH за све. У сваком скупу људи мора 
бити различитих способности. Разуме се, зарада појединих може би
ти већа или мања, али је корист што је сваки поједини има од самог 
удружења толико већа но што је корист од личне преваге поједин
ца, да сваки појединац треба да жртвује своју превагу над другим, за
рад опстанка дружине. Наше занатлије веhином не увиђају ту по
требу. Уз то је дошло још једно зло: KOg свију gружuна појавила се 
је једна иста, стара и позната мана човекова: жеља да се извуче из 
посла и да други раде за њега. До душе та мана није се појављивала 
код свију чланова већ код појединих, али то је морало изазвати од 
других пребацивања и свађе, у којима се губи време некорисно и 
што је најгоре - раздражују и цепају сви чланови између себе, а ти
ме се поткопава и поништава главни, морални темељ дружине: 

братска љубав и узајамност међу члановима. Уређење рада у дру
жини И према томе издавање награде за рад управо је најважније пи
тање у целом дружинском устројству. Ако ДРУЖ~Iна плаhа сваком 
члану одсеком, а међу тим чланови толико не зарађују, разуме се да 
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ће чланови појести готовину и упропастити дружину. Зато се у дру

)кинама почело уводити плаhање по заради што се зове: "на парче". 
Т.ј. свакоме члану плаhа се од комада, као што се плаhа обичном 
раднику (или нешто више), а само чиста добит дели се подједнако 
између чланова. Овакво уређење даје више сигурности дружини да 
неће плаhати за нерадњу ниједном члану. Али и ово је уређење на
шло неке препреке с друге стране. Неки чланови дружина који су 

лошији радници а имају фамилија, противе се томе плаhању на 
зараду, јер не могу да изађу на крај да се издржавају са својом поро

дицом. Док су они радили оделито као мајстори, они су имали по 

неколико момака уза се. Разуме се да им је месечни приход био ве

hи, но кад су остављени да живе само од своје личне зараде или 

управо од своје наднице, јер и њихов се део зараде задржава у општи 
приход. У дру)кинској радионици додуше има прихода осим ове над

нице али тај приход иде на увеличавање дружинског капитала. Али 

ова незгода може се обиhи тиме, да се плата за рад толико повиси на 

сваком послу, како би сваки вредан радник могао заслужити прис

тојно издржавање. У крајњем случају могла би дружина изузетно 
дозволити својим члановима, који су породицом отереhени, да осим 

редовне плате за рад узимљ у у напред, на рачун општег прихода, 

колико им буде нужно да покрију своје домаће расходе. Но веhином 

ово неће бити нужно. Довољно је да се само одреди довољно висока 

плата за рад, како би и човек с породицом могао пристојно живети 

од своје зараде. Друга је незгода, (која постоји у оба случаја т.ј. и кад 
се плаhа на парче и кад се плаhа одсеком) та: што неки чланови кад 
зараде колико им треба за живљење, онда престају да раде. Ово је 
за дружину велика штета, јер дружина има и других заједничких 
трошкова осим издржавања појединих породица и ако чланови не 
зараде недељно или месечно трлико да се могу покрити сви расходи 

за то време, онда дружина долази у опасност да пропадне. Ово се 

одиста дешавало у неким дружинама. Оне су одређивале у које 
време мора сваки да је [у] радионици и докле и колико комада мора 
сваки да изради. Ко одређен број није израдио, плаhао је дружини за 
сваки неурађен комад извесну суму коју је дружина одредила. Ове 

казне, као и сваке казне веhином промашују своју цељ. Члан који 
није урадио колико је требао да уради, већ оног месеца има мање за 

своје издржавање, па ако му се још од зараде одбије глоба, онда он 
мора да се ували у дуг да оног месеца проживи. Разуме се да ће такав 

члан сматрати чланове који су га на то осудили као на непријатеље 
или бар што но кажу имаhе ,,пик", да се и он другоме освети чим 
било, а отуда се одма порађају свађе и штете за дружину, ове би 
казне биле може бити блажије, да се члану одбија од капитала и да 
се овај одбијени део рачуна у "резервни фонд", од кога опет има 
асне цела дружина. Али опет казна остаје казна, друж:ини је - дакле 
свима члановима - у интересу да се то не догађа. 
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На част наших друж:ина, бар оних које ми познајемо, имамо да 
кажемо, да личне свађе, псовке и уопште неуредности у радионица

ма постају све ређе и на сву прилику скорим временом ишчезнуhе са 
свим. Заједнички рад и боље познанство учиниhе да и остале пре
преке ишчезну што сада још понекад заустављају правилну радњу у 
радионицама. Но да се вратимо на организацију. За боље уређење 
наших дру)кина нужно је према свему што смо до сада казали: 

1) Да сви чланови буду заједнички, својим приватним и друш
твеним имањем одговорни бар за оне суме или еспапе, које на мени
це крећу. Ово ће им прибавити веhи кредит и везаhе их да боље пазе 

на свој рад. 
2) Да се рад одређује на парче и да се за плату рада одређује 

таква сума како би чланови са породицама могли да живе. 

3) Да се одреди најмањи број колико сваки члан мора да изра
ди - према потребама ДРУЖ.ине. 

4) Да се казне колико је већма МОГУће избегавају. 
Има још једна веома важна страна у организацијl!,;Јуж:ина а то 

је одношај радника - мајстора - који су чланови дружине, спрам на
јамника као што су калфе и шегрти. Но о томе ћемо говорити у 

идуhем броју. 
Ми смо показали у прошлом чланку како наше занатлијске 

задруге имају велики мораш-ги недостатак, а то је: што међу члано
вима није развијено осећање братства и узајамности. Чланови су 
веhином онако исто себични у својим интересима, онако подозриви 

и неповерљиви један спрам другога, као што су навикли у своим ра

дионицама, док су сваки за себе радили. Ово је главни узрок, који 
изазивље раздор у нашим друж:инама и не може се одклонити док се 

свест код нюпег радничког света не развије; док саме занатлије не 
увиде да су њих себичност и супарништво убијали док су радили 
сваки за себе и да ће им то дружине распрштати. 

Ова иста мана, себичност пренешена из приватних радионица 

опажа се у одношајима између мајстора и "млађих" у дружинама. 
Пре кратког времена у једној ОВДaIпњој дружини све су калфе одје
даред оставиле посао, јер им Је била наgница сувшые мала .24 У истој 
дружини радило се на парче и за свако парче плаћало се тако мало 
даје најбољи радник једва могао да заслужи 10 гроша дневно! У дру
гим друж:инама додуше ово се није догађало, али се редовно догађа 
нешто, што није ни мало боље. То је онај вечити раднички "блау
монтаг"25 тј. навика да калфа оно што преко недеље заради, у неде
љу пропије па у понедељак а често чак и у вторник "тера мамурлук". 
Често кад је највећИ посао у радионицама калфе имају свој блау-мон
таг. Ова навика распрострла се отуда што је то тако "примљено", да 
калфа не мисли о себи и својој будуhности, т.ј. што је несвестан па 
не уме да МИСЛИ о себи. До душе било је воље бар код једне наше 
дру)кине да измене ову шкодљиву навику код својих млађих. Иста 
дружина избрала је прави пут, па је хтела да сама изобрази своје 
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шегрzТtе, да их спреми за ваљане раднике, да их као калфе заинтере

сује за свој посао, а доцније кад буду спремни, да сами постану задру
гари исте радње. За ту цељ иста дружина хтела је да отвори школу 
за своје шегрте, али по нашем уставу то се не може учинити без 
"одобрења власти", а наш министар просвете још до сада није нашао 
за добро да дозволи да се поменута школа за шегрте оствари.26 

Ми радо спомињемо овај изузетак код ове дружине, који заслу
жује сваку хвалу, али у опште морамо да кажемо да су одношаји из
међу мајстора и млађих код наших дружина на веома погрешном 
начелу. У опште види се тежња код наших дружина, да што већма 
огранuче број својих чланова, а ga увеnају број pagHUKa који page на 
наgницу. Другим речима: све наше дру:ж.ине теже на то да се прео
брате у шпекулантске кумпаније, где су чланови удружени по капи
талу. У таким дружинама чланови не морају да раде и већИНОМ не 
раде лично ништа, већ им раде надничари. Такав идеал од прилике 
имају наше дружине пред очима. Очевидно они заборављају нешто 
што су још до јуче знали, а то је: чланови наших занатлијских задру
га већИном су били најсиромашнији у своме занату, сиротиња их је 
управо натерала те су се здружили; здружеНОI\l снагом они могу да 

конкуришу свима појединим капиталистима занатлијама, који 
имају много веnu кайui71ал но щzТtо га имају целе gружин.е uсшог за
наГиа, али који раде туђом - најамничком снагом. Наше занатлије 
кад су ступили у задруге знали су да ј е њиова главна снага у томе 
што су, они удружили свој рад, што сами page и за себе page. Ово они 
вазда и требају да имају на уму. Чим се радничке задруге претворе у 
капиталистичне задруге, оне ће бити у онаком истом положају као 
што су поједини капиталисте. Оне се могу у извесним приликама 
обогатити, али и могу пасти под ударцима конкуренције, особито 
ако се сами капиталисте удруже. То је једно. С друге стране могу се 
против њих ПОДИћИ йраве раgеНllчке заgруге и те ће против њих си

гурно одржати конкуренцију, као што данас оне саме могу да држе 
конкуренцију, појединим капиталистама. 

Из свега што рекосмо о одношајима чланова и најамника изла
зи овакав закључак: постојанство и напредак свију дружина изиску
је: да сви чланови осећају потпуно узајамност својих интереса и да се 
дружине шире и разграњавају йоглавиi710 йосГйојаним увеличањем 

броја својих чланова, а не умножавањем најамника. Спрам најамни
ка треба да су дружине правичне, да у њима задобију БУДУће прија
теље и заgругаре, а не БУДУће суЙарнuке. 

Ових начела треба да се држ:е наше дружине, нарочито при раз
грањавању и увеличавању своје радње овде у месту и оснивању фи·· 
лијала на страни. На овај начин сваки ће имати мању али сигурну 

асну, конкуренција је борба, а у свакој борби познато је, да "батина 
има два краја". У економској радњи то је правило да од 10 један по
стаје богат, а остали 9 иду у толико ниже у колико овај један иде 
више. 
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На ово обраhамо особиту пажњу наших занатлија, јер се код 
њих у последње време учестало са "отпуштањем" чланова из дружи

не. Ово је за наше друж:ине, које су још младе и са малим капиталом, 
веома шкодљиво, јер им поткопава кредит код страног света, који 
им је кредит веома потребан. 

После начела о уређењу рада и награде у дружини, важно је на
чело на коме је уређена управа дружине. У нашим дружинама до 
сада управу је вршио одбор из неколико лица (према потреби), а без 
директора. Одбор је биран веhином гласова и радио је само оно на 
LUШО је скуйщшuном gружинском био овлаШћен, под непосредном 

контролом дружинском. У дружини где су сви чланови под једним 
кровом, ова је управа и контрола са свим могућа и удесна и на прак
тици се ова дружинска самоуправа потпуно оправдала. Одборници 

немају никакву особиту плату за свој рад, већ раде као и сви остали 
чланови. Само они чланови, који због дружинских послова ван ра
дионице неби могли да раде у радионици, добијају одсечну плату. 
Одборници се могу променити у свако доба. Узгред још примеhава
мо, да се сви спорови међу члановима "суде" на дружинским скупо
вима, које тај посао врше бесплатно. То је жива слика потоњег це
локупног друштвеног уређења. 

Ми смо показали основна начела на којима су основане наше 

занатлијске дружине; показали смо мане које у њима постоје, што 
смо их за ово кратко време нашим искуством дознали. Они пријате
љи радничког света, који би хтели да приме учешhа у организацији 
рада код нас, могу по овим начелима удесити правила за сваку зана

тлијску задругу у своме месту према својим потребама. 

у овоме излагању нарочито смо испустили једну веома важну 
страну, а то је: питање о кредиту, који је за занатлије веома нуждан. 
Ми смо то оставили да кажемо приликом, кад будемо говорили о на

шим кредитним удружењима. 

Тако исто неговорисмо ништа о значају занатлијских задруга 
по нашу привреду у опште. То остављамо на послетку кад свршимо 
преглед о нашем удруживању. Сада прелазимо на друге дружине и 

на реду је Дружина ПozТtрошачка. 

О њој ћемо говорити у идуhем броју. 

IV. 

ПОТРОША ЧКА ДРУЖИНА.27 

По самом имену свом види се да ова дружина има сасвим другу 

цељ, но што је имају произвођачке занатлијске дружине, о којима 
смо раније говорили. Потрошачкој дружини цељ је да свакидање 
потребе човекове као: рану, огрев, а често одело, обуhу и друге ку-
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ћевне потребе набавља у већој количини, како би свакога појединце 
стала јефтиније.28 То је цељ свију дружина ове сорте, са гледишта 
чланова, који састављају дружину. Познато је свакоме без даљег 
објашњавања да кад се еспап купује у већој количини, кошта јеф
тиније, но кад се купује на мало. Али да се достигне ова цељ, није 
баш потребно организовати засебну радњу и отварати своје ДУћане, 
већ је довољно само да се удруже више њих који желе известне ес
папе да купују заједно. Заиста, на западу има потрошачких дружина 
основани на том начелу. Више чланова саставе дружину па начине 

уговор са овим или оним трговцем, да дружини даје еспапе по спу

штеној цени. Разуме се да сваки овакав набављач пристаје на то, кад 
само зна да има известан број сигурних муштерија. Оваке дружине 

састављају на западу нарочито сиромашне радничке класе, које и 
кад би хтеле неби имале средстава да створе свој дућан. 

Ове дружине су веома удесне да постигну своју главну цељ, те 
да и најсиромашнијем члану набаве еспап по јевтиној цени, што код 
њих члан није обвезан да даје готово никакав улог. Али ове дружи
не у исто време служе да се поједини продавци несразмерно богате, 
да потуку конкуренцијом своје противнике, а после кад остану без 
конкурента да опет продају еспапе са неким процентом, који је њи
ма повољан. Главна је цељ ових дружина дакле промашена. Дружи
на би .желила да цену најпречих куhевних потреба одређују потро
шачи, а овамо она би подигла једног богаташа, потукла би његове 
конкуренте и на тај начин дошла би још у већУ зависност од бога
таша но што је пређе била. 

Из ових разлога свуда, где је могуће потрошачке дружине ос

нивају своје сопствене дућане. На тај начин сва асна што би је вукао 
приватан капиталиста остаје самој дружини - па ма како мала била 

ова асна. Потрошачке дружине, које отварају своје радње имају дво
јаку цељ: прво да набављају добар и јефтин еспап својим члановима 
са тачном мером и то је управо цељ коју имају сами чланови и ради 
које су се скупили у дружину. Друга је цељ њена, да уједини потро
шаче, да купујуhи из једног свога ДУћана по могућСТВУ умање број 
посредника између произвођача и трошача. Прва је цељ лична, а 
друга се тиче целог економског строја народа. Кад би се сви троша
чи на тај начин сјединили, онда би посредници (садањи трговци) би
ли сведени на најмањи број, а њиова добит на најмању меру, коју мо
же имати прост набављач, који зависи од сами потрошача. У овом 
погледу потрошачке дружине са својом радњом далеко надмашају 
онаке дружине, које праве уговоре са туђом радњом. 

Кад се овако свати значај потрошачке дружине, онда је очевид
но, да је она нуж.на не само онде где има много сиротиње, и гомили 

која не може да добије добар еспап, већ да је та установа нужна сву

да где год се Оће да стане на пут ситничарском трговању и растура

њу радничке снаге. Ми у томе идемо млого даље но обичне потро
шачке дружине. Ми би желели да саме наше општине нарочито по 
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селима општинским средствима отварају дућане и да у њима прода
ју члановима општине еспапе на истим условима као и потрошачке 
дружине.29 На тај би се начин отварало само онолико дућана и упо
требљавало би се само онолико руку за ситничарску продају, коли
ко је одиста нужно. На тај начин народ би уштедио грдни материјал 
у зградама, алатима, и другом капиталу, који узалуд пропада, а тако 

исто уштедио би се огроман број радничких руку. 

Има неки моралиста, који одма вичу да је себично и непоштено 
упропашhавати данашње бакале, одузимати целим породицама 
средства за живот и т.Д. Ови су се разлози заиста подизали против 
потрошачке дружине у "Трговачком Гласнику".30 Овде је баш на 
месту да претресемо овај hифтински морал. 

Да почнемо упоређивањем. Рецимо да се је у Србији осетила 
потреба да се све струке нашег чиновништва реформишу да се број 
чиновника смањи и на тај начин да се издатци на чиновништво 
умање. Нема сумње да би на оваку реформу пристали и бакали бео

градски, јер би то сигурно понело да се порез умањи. Али сада нас
тају тешкоhе. Чиновници који постану непотребни за службу реци
мо пензионираhе се "по годинама службе" или на који други начин. 
Но пензије су обично мање од плате а породице се често увећавају, 
цене за живот постају скупље, усљед тога неки баш немогу од пен
зије да живе, јер се пензија не увећава. Чиновник није ништа наумио 
да ради ван своје службе - његова је породица у крајњој сиротињи. 
Оће ли који бакалин или у опште неки грађанин поделити с њим 

своје приходе? 

Може бити да би ко жртвовао нешто из мuлосрЬа, али нико то 
неби радио из начела, да му је то gужносй1. Па тако ми видимо да се 
дешава постојано у друштву. Наши бакали доносе одавна лонце, 
тестије и друго земљано посуђе са запада. Они су својом трговином 

У2УLUUЛU лончарск[{ занай1 у Србији. Они су гледали само на своју 
добит, а нису мислили ни на породице оних лончара што остајаше 
све више без посла и леба и морадоше да траже друге радње; нити 

су мислили да они тиме гуше индустрију у Србији. Ово наводимо 

само ради примера. Сличних примера могли би показати сијасет. У 
друштву у коме ми живимо, сваки гледа да увати онај посао, који му 
доноси више асне не обзируhи се ни мало оће ли то коме отети 

лебац или не. Само кад се деси обратно, те се нама лебац одузимље 
ми подижемо вику да је то себичност, непатриотичност и т.Д. То је 
hифтински морал. Он се позивље на човечност само онда кад се 
тиче нечијих џепова. Али прави морал захтева да друштво вазда 

води рачун о сваком свом члану, да се један брине за све, а сви за 

једнога - да поштен човек може наhи посла у друштву и да сваки 
може зараgzлТiu толико, колико му је нужно за живот. Кад би се 
усвоио овакав морал у друштву, као што га ми проповедамо, онда ни 

један члан неби имао узрока да се плаши од усавршавања производ

ње или обрта. Јер сваки би знао да ће га друштво помоhи у невољи 
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ма у којој радњи. На против док је друштво основано на конкурен

цији - на узајамном отимању зараде - природно је са свим, да мора 
бити људи без леба, или бар оних који стрепе за свој леб. Пре~а 
овоме сва пребацивања што се чине Дружини за потрошњу, као даЈе 

она установљена из себичности, само да оштети бакале београдске 
- немају никаква смисла. Она је основана на оном истом морално.М 

й1емељу, на коме су основане све радње у данашњем економском 

поретку. Ако она оставља кога без леба, онда је по нашем сватању 
дужност свију грађана, (а не само оснивача по.трошње) да ~e стара
ју како ће се њима помоhи. А разуме се да Је за сада наЈпречи и 
најпоузданији лек да се одма сами капитали бакалски што више пре
несу у индустријална предузеhа, као што заиста бакали и раде осни

вајуhи фабрику за палидрвца. 

Друга је ствар са свим, да ли сама п?~~ошачка дружина одиста 

приноси вајду члановима и друштву у ЧИЈОЈ Је средини подигнута. То 
зависи од устројства саме дружине и од способности управе. 

Устројство дружине за потрошњу показано је у њeH~M штату
тима, који су изнешени на јавност.31 Из штатута се види да Је се ово.м 
дру)кином ишло поглавито на то да се што в~ше асне они КОЈИ 

троше, а не они који улажу капитал. Капиталу НИЈе одређен никакав 
сталан интерес, већ му се даје половина од чисте добити и то пошто 
се од целокупне добити одбије цела четвртина за резервни фонд. Да 
би сваки и најмањи капитал могао уhи у заједничку радњу, одређени 
су најмањи улози од 5 гр. месечно.Многи мисле ~a су сви улози за 
Београд сувише мали "јер ми немамо пролетаРИЈата." Из општин
ских спискова могли би се уверити да близу 2000 пореских глава 
нису у стањ у да измире грађански порез од 6 талира годишње. Ето 
шта значи: "ми немамо сиротиње!" При свем том што су улози за 
потрошачку Дружину веома мали и што у Београду им~ веома млого 
сиротиње учесници су потрошње веhин~м људи имуhНИЈИ, .а поглави
то чиновници. Узрок је томе главни таЈ, што сиромаШНИЈа класа не 

може да се из књига и новина увери о користи ове или оне установе 

из најпростијег узрока: она веhином ништа не чита. Она дакле треба 
да се увери опитом а то иде споро. Осим тога м~оги чланови у по
трошачкој дружини нису на чисто или боље нису Једног мишљења о 
цељи потрошње. Неки у њој желе да теку капитал, п~ с тога се баш 
противе да сиромашна класа уђе у састав друж .. ине ~ "Јер од .ње нема 
хасне". Заиста, сиротиња има мање потреба и хоће ЈефТИНИЈИ еспап. 
Нама је познато да су многи чланови дружине преба~ивали приват
но одбору што је отворен филијал на Дорhолу, у ~paJY где веhином 
живи сиротиња. Али из штатута јасно се види да Је главна цељ по
трошње не да се теку капитали, већ да користи потрошачу, а .други 

ред долази: "да даје прилике члановима да штеде" - при~аЈУhи У 
радњу месечне улоге. Осим тога нарочито ради сиромаШН:ИЈе класе 

стављена је једна тачка: да се свакоме без разлике, био он члан или 
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нечлан, продаје из ДУћана по утврђеној цени и јамчи за ваљаност 
еспапа и тачност у мери. 

Но има један важан разлог, који одбија сиромашнију класу од 
потрошње а то је: што се пазари за готов новац. Сиромашнија класа 
веhином је у вечитом дугу код бакала, јер она нема вазда готових 
новаца. Нама су познати случајеви нарочито из продавнице на 
Дорhолу, да су неки одлазили крадом од своих кредитора ондашњих 
бакала да пазаре у потрошњи. Они су знали да ће им кредит скоро 
требати, па су се бој али да се не замере. 

у опште свуда где се потрошачке дружине установљавају с том 
цељу да све класе могу у њима учествовати, веома је одавно важно 

питање о кредиту, који се може дозволити појединим члановима. 
Обично се одређује неки део од улога, тако да сваки члан има кре
дит сразмерно улогу, а опет да нико не може извуhи свој улог са 

свим. Али ово питање нсраздвојно је свезано са питањем о враћању 
улога. Очевидно ако неки члан има право узети на кредит еспапа из 

дружине и на тај начин умањити свој улог зашто да други неби имао. 
право вадити готов новац, кад му је то нужно? Заиста дешава се 
веома често сваком човеку сиромашног, па и средњег стања, да му 

за време треба нека сума новаца, коју је у другим приликама уште
дио. Такви су се случајеви већ и дешавали у овдашњој потрошњи, 
где се по штатутима улози невраћају за три године - осим у ванред
ним околностима и то решењем Cal\'le скупштине. Ово је у овдашњој 

потрошњи дошло у штатут сигурно од стра да се у неким прилика

ма не би навлачили капитали и без стварне опасности, и да се капи

тал дружински што већма нагомила, како би дружина могла своју 
радњу распространити и ван овога места. Но обично у потроша
чким дружинама установљено је да се улози могу или до неког дана 
или са свим извуhи, само треба дружини то јавити напред за извесно 
време - што зависи од величине улога. На овај начин по.трошња за
мењује у правом смислу штедионицу. Сваки улаже онда кад има, а 
диже новац кад му је потребно. Разуме се асну која му за то време 
припада, и овде често може се добити већа асна но у штедионици. (У 
штедионицама се плаhа обично капиталима што долазе на оставу 

по 60/0,4% и мање.) 
Код дружина, које би биле основане на овим начелима, опас

ност је само у томе, да дружина не остане изненада без нужног капи
тала, ако би много чланова у једно време извукли своје улоге. Ова 
је невероватно, али у том случају такве дружине могу се осигурати 

јачим "резервним фондом", а могу одредити известан "асновни ка
питал" који чланови оснивачи неби смели дизати без одобрења ску

пштине. А на овај постојани, основни капитал, могао би се одреди

ти сталан процент. 

Са овим изменама штатут београдске потрошачке дружине 

могао би йо начеЛU.ма служити као образац, свима потрошачким 

дружинама, које би се установиле код нас. 

ЧЛАНЦИ 

Устројство управе свакој дружини такође је једно од најважни
јих питања. Узалуд су добра начела, ако није све удешена да се та 
начела и остваре. Ми овде не говоримо о личним спосабностима 
саме управе. Разуме се по себи да и код најбољег устројства ако 
извршиоци неваљају мо.же радња пропасти; напротив и код лошијег 
устројства, ако су извршиоци ваљани, може опет радња да напреду
је. Али за способност личности не може јамчити никакво устрој
ства, ми говоримо о самом устројству. 

у овдашњој потрошњи управљач је одбор из три лица.32 Код 
нас је веома тешко наhи човека образована, који би кадар био да 
свати цељ и организацију једне дружине, да обувата својом памеhу 
цео њен склоп, а у исто време да разуме све појединости радње до 

најмање ситнице, н. пр. у потрошачкој друж:ини да разуме цене и 
својства еспапа, светске пијаце, услове и начине, како се најјеф
тиније и најлакше еспапи набављају; да уме одржати ред у књиго
водству, ред у продавници и Т.д. једном речи који би био У исто 

време "специјалиста" у тој радњи.З3 Да не говорим о једном својству, 
које је толико исто важно, колико и сва остала, а то је - поштење. 
у устројству београдске потрошње по самој награди, која се даје 
одбору за његов управљачки рад, види се да се разумевало, да ће 
адборници управљачки посао вршити покрај других својих послова. 
Ишло се на то да управа буде што јефтинија. Али у ствари то се 
показало као веома непрактично. Јер ова уштеда далеко је мања, но 

шта је штета, која долази отуда, што управа не разуме свој посао ко
лико би требало, што се губи на куповини, што се растура и Т.Д. што 
све боље разуме најобичнији бакалин који се подуже бавио тим по
слам но најучевнији теоретичар. Овај недостатак у устројству по
трошње може се поправити само тиме, ако се одвоје ова посла: ор

ганизација и контрола укупне радње и прави трговачки посао. ку
повина и продаја. Први посао мож:е и треба да врши одбор из члана
ва и то са свим бесплатно, а други посао треба оставити практичном 
човеку - трговцу. На овај начин бар ми овде у Србији можемо 
Д~БИТИ у управи сва ова својства, што се на западу обично могу наhи 
у Једном човеку. 

На овај начин устројена управа могла би тако исто да служи 
као. образац, свима потрошачким дружинама. 

У. 

АКЦИЈОНАРСКЕ КУМПАНИЈЕ.34 

Дружине на акције код нас су највише распрострањене, а њима 
~e највише писало и говорило по новинама, штатути разних акци
Јонарских дружина има повише печатаних у оделитим књижицама -
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према томе ми мислимо да су ове ДРУЖ.ине код нас најпознатије. 
Због тога нећемо опширније говорити о склопу њиовом, само ћемо 
да кажемо њиова основна начела и њиово значење за народно газ

динство. 

Акцијонарска дружина, то је уgружење каЙuШала. Са развит
ком народног газдинства осећа се т.ј. осећају људи који владају ка
питалом, да веhи капитал доноси већУ асну само кад се уложи у 
извесне радње, не само својом количином но баш сразмерно је про
цент веhи: на велики капитал но на мали. Особито велика ИНДУСТРИ
јална и кредитна предузеhа: фабрике 11 велике радијонице за прои
звоДњу, дружине за подизање жељезнице и паробродарства, трго
вачке кумпаније, банке, кредитни заводи, штедијонице и т.д. сва та 
предузеhа доносе далеко већУ асну кад се раде веhим капиталом но 
малим. Зато се ова предузеhа веhином раде акцијонарским дружи

нама. 

у акцијонарској дружини влаgа каi1uшал Hag pagoM. Управо 
она је најпоузданије средство да присвоји мале капитале (или да их 
уништи) и да малу прои:шодњу где је капитал скопчан с радом 

замене великом. 

Нема сумње, да ј е велика производња корисниј а но мала и 
према томе да капитал уложен у акцијонарс~о предузеhе може да 
донесе већу асну но кад за себе ради, али аКЦИЈонарске дружине, ор

ганизујуhи капитал у западној Европи утврдили су провалу између 
радника - најамничара и капиталиста. Мале радијонице које су не
када постојале не могу НIIгде да одрж~е победу над великим фаб
рикама, да не говоримо о оним предузеhима .где је мала радијоница 
немогућа н. пр. подизање жељезница. АКЦИЈонарске дружине пре
враћају радника у најамника. Акцијонар го са акције - власник ~a
питала, обично и незна ону радњу коју дружина врши преко СВОЈИХ 

најмљених органа. 
. у народу, коме је газдинство још у повоју, мал? ко може да 

замисли, какве ће последице код нас произвести аКЦИЈонарске кум

паније. Без сумње лични новчани интерес у необразованом друштву 

најсилнији је покретач за радњу. Лични интерес изазваhе Ha~e ка
питалисте да путем акцијонарских дружина подигну ИНДУСТрИЈУ код 
нас. Нема сумње такође, да је за нас корисније да се овде код нас 
производи сукно, платно, шеhер, кожа, свећа, сапун, машине, алати, 
и т.д. но на страни. Не само с тога, што ће тада вуhи асну наши а ~e 
страни капиталисте, већ и с тога, што је то преки l!YT да ми доБИЈе
'МО веште раденике у различитим радњама, да доБИЈемо изображене 
техничаре, да добијемо фабрике и машине управо да усавршимо 

нашу првобитну производњу, да czТtвOpиMO капитал, кога данас не

мамо. Али у исто време, акцијонарске др~жине с~вориhе ~oд нас 
новчану арuсiЈiокрацuју - створиhе људе КОЈИ су СВОЈИМ аКЦИЈама до
били извесна права на један, и то веома велики део, народне прои

зводње а да сами ништа не раде. Прошли, нагомилани или УlIIтеђени 
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рад, задобија господство над садањим радом; онако исто, као што су 
некад у племству по крви, некадашње "заслуге" господовале над са

дашњим заслугама. Правом раднику на свагда се затварају врата да 
постане свој госа. Класа пролетаријата а с тим и социјална рево
луција доhи ће неизбежно. 

Ове СУ последице акцијонарских дружина већ испитане на за
паду. Оне управо постају влада над народом. У многим "слободним" 
северо-американским држ.авама кумпаније жељезничке, управо су 

власт у земљи. А баш у последње време видели смо колику је борбу 
морала претрпети Румунија да се отресе Штрусберга.35 Ово наводи
мо ради примера, а могли би оваке примере наређати без броја. 

Занимљиво је што они људи који највише лармају о томе да се 
"развијемо у народном духу" и "на народном темељу" највише про
поведају и подпомажу ову западњачку установу. Ми нећемо више 
ништа говорити против ове установе, само опомињемо свакога, да 

има на уму оне последице, које су акцијонарске дружине произвеле 
на западу. 

YI. 

Казали смо у опште шта мислимо о нашим акцијонарским 
дружинама. Од свију акцијонарских дружина код нас су највише 
распрострањене дружине за кредит. До сада имамо их у Србији три 
утврђене: 2 у Београду, 1 у Смедереву, и 2 у пројекту у Пожаревцу и 
Шапцу. Код оностраних Срба има оваких дружина много више. 

Значајно је што су код нас све кредитне дружине - установе за 
капиталисте, док на против код оностраних Срба има "штедијони
ца", новчани завода за улагање, штедњу мањих капитала; и "вађе
вина" '1' . .1. дружина за узајамни кредит - и једне и друге установе бар 
по својој тежњи иду на то да набаве кредита и сиромашнијој класи 
људи.3б Ово је знак да је тамо средња а нарочито занатлијска класа 
људи много свеснија но код нас и после, да се код њих поклања са 

стране образованих људи више па:ж:ње на ову класу но код нас. 
Кредитне установе поглавито су изазване потребом наших ка

питалиста. Трговина постојано потребу је кредита. То је једна побуда, 
што склања трговце да уложе своје капитале и подигну такве заводе 
одакле би могли повуhи веhи кредит, кад им затреба. Али има и дру
га побуда, која ствара кредитне дружине (бар која је код нас имала 
утицаја). Најпромуhурнији међу трговцима увидеше, да са развит
ком трговине, банкарска радња у великом размеру може да донесе 
њима већУ асну но обична трговина. Ти су људи код нас поглавито 
створили кредитне заводе. Кад би излож:или строј и радњу банков
ских дружина читаоци би могли видети веома занимљиве ствари. 

Видели би на који начин по неки акцијонар може да вуче дивиденду 

често на 4 пута већУ суму но што је у ствари уложио, видели би како 
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банке могу да дају зајмове и да вуку интерес на новце, које нису 
llзgале из своје касе и Т.Д. једном речи видели би онај тајанстве:аи 
процес у данашњем новчаном свету како "Дукат рађа дукате". Но ми 
не ћемо да улазимо у унутарње тајне банкарских послова, јер нам то 
није цељ. Да кажемо само значај кредитних дру)кина у опште. Оне 
ће бити снажно средство да се развије и убрза наш трговачки обрт 
1' . .1. да се увозе код нас страни фабрикати а извозе сировине и да се 
што брже и потпуније произведу оне последице које смо ми показа
ли у чланцима: "Наш економски напредак.'<\? Доцније кад код нас 
буде индустрије т.ј. кад буде знања и радника да раде индустријске 
послове, кредитни заводи тако ће исто утицати да се ова предузеhа 
развијају, набављајуhи им нужне капитале. Али свакојако наше 
кредитне установе оваке какве су се створиле код нас, кроз који 
десетак година, неколико људи, који ће бројати ако не милијоне, а 
оно бар стотине иљада - и обогатиhе неколико страних богаташа и 
то ће бити главни њиов резултат. За српски народ разуме се то неће 
бити никаква особита благодет. 

Ми знамо врло добро да наше речи неће спречити код нас раз

витак удруживања и његове снаге, која оће да потчини себи рад и 
производњу. Ми оћемо само да кажемо прави значај наших кредит
них установа. Обично се тим ДРУЖ.инама приписивала велика патри

јотична цељ, а људима што их осниваше велику грађанску свест и 
врлину. Ми не волемо громке фразе, већ :желимо да се свака ствар 

зове својим именом. Ове су дру:жине установљене чисто ради трго
вачких потреба личног новчаног интереса. Оне показују да се шпе
кулативне способности код наших грађана развијају и да су наши 
трговци боље рачунџ:ије но пређе. Али казати једном грађанину да 
је патријота зато само што ради за своју асну - нема смисла. 

Ми овим никако нећемо да кажемо да наши грађани у опште 
нису свесни и патријотични. Ми само велимо да се ни свест, ни па
тријотизам не огледају у кредитним заводима, већ се ту види само: 
добро прорачуњен лични интерес. 

"Штедијонице" оснивају се на истом темељу као и банке. Осни
вачи - акцијонари испуштају опредељени број акција од опреде
љене вредности као и код банака, и то је њиов основни капитал. Оне 
се разликују од банака само тиме, што примају најмање уштеде 
појединих лица у своју радњу, издају их по захтевању назад у одре
ђено време и на њих исплаhују интересе. У осталом врше све посло

ве што и банке. Нема сумње да оваке установе асне средњем стале

жу, који може и има шта да штеди, јер оваке установе побуђују људе 
да штеде, не толико ради онога интереса што га штедијоница испла
ћује (интерес је обично веома мали) већ поглавито с тога што људи 
почињу да мисле о штедњи и својој будуhности И остављају на стра
ну готовину место да је потроше. Сваки део асне од штедијоница 
као год и од банака - односи капиталиста. Штедијоница прима од 
сиротиње обично капитале за 3-4 највише 5% интереса, а даје по 
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5-6 и 8% на зајам истој сиротињи, кад јој буде потреба. Мали капи
тали само служе да велики могу произвести велике новчане 

послове, а главна асна остаје великом капиталу. 

"Вађевине" су праве штедијонице за сиромашнију класу. Оне 
се оснивају не акцијама већ месечним улозима чланова. Главна је 
цељ њиова да дају кредит самим члановима. То је у начелу управо 
дружина где су се чланови сјединили тога ради да узајамном помоh.и 
могу један другога да кредитирају у нужди. Ове су установе (Уог
schuss-vеIеiп) нарочито распрострањене у Немачкој у средњем ста
лежу - међу занатлиј ама, мањим и трговцима. 

Ми не говоримо опширније о овим заводима, код свију њиових 
добрих страна, због тога, што имамо у виду другу установу, која има 
уједно све врлине банке, lluТiеguјонuце, и ваЬевuне, без и jegHe њuове 
мане. То су наше ОКРУЈкне UlLТiеguјонuце,3R за које смо у прошлом 
броју јавили, да су спремљене као предлог за скупштину од нашег 
министра финансије. 

Окружне штедијонице могу имати капитал далеко веhи но што 
га може имати једна банка у окружној вароши, само ако се окружне 
штедијонице као што ваља уреде. Оне примају улоге на оставу од 10 
гр. до 200 дук. (ми невидимо разлога зашто је одређена ова највиша 
сума); оне могу давати појединим грађанима кредитно узајамно јем
ство као и у вађевини. У з то овде се концентрише велики капитал, 
који доноси асну целом округу и појединима. 

Ове окружне штедијонице с временом постаh.е најјаче и најбо
ље средство да се земљорадња усаврши и да се индустриј а подигне. 
Треба једном разумети да није посао државе само да помаже "сиро
машном" земљеделцу, "сиромашном" занатлији и т.д. т.ј. да вечито 
претпоставља сиротињу па да је помаже - да дели милостињу. Тре

ба једном разумети да је држава исто што и друштво, да је њена цељ 
да створи радиност, да развије и усаврша производњу - да искорени 
сиротињу и да створи богатство. Држава има за то средстава. Окру
жне штедијонице најбољи су јој органи. Окружне штедијонице могу 
позајмити потребан капитал земљеделским и индустријалним др у
жинама, које би по своме склопу давале јемства да ће бити корисне 
и својим члановима и целом народу. Општим средствима и под 

ouuliIioM конiIiролом ми можемо дакле подиhи велико газдинство у 
пољској привреди са овим усавршеним оруђима што их даје сувре
мени напредак, ми можемо основати народну индустрију и то све 
помоh.у правих раgнuчкuх заgруZа. Ако то неучинимо и нашу земљо
радњу и нашу индустрију подиhи ће капиталисте са акцијама, а 
народ ће постати надничар. 

у 1. бр. "Раденика" један наш пријатељ из Зајечара39 предлага
ше да код нас индустрију дижу општине са својим средствима и сво
јим кредитом. Онде је само преДЛОЖ.ен један начин, како да наша ин
дустрија не падне у руке новчане аристокрације. Већ да остане у ру
кама народа. Окружне штедијонице износе нам не само начело но и 
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готов орган како да се то изврши да се створе народна средишта по 

целој Србији, која би кретала целу српску производњу и која би 
дала нашој производњи прави народни правац. 

Ми незнамо још потпуно какав је делокруг одређен окружним 
штедијоницама у министарском предлогу; каква је њена органи
зација и је ли управо она способна да врши оно што јој ми стављамо 
као задатак. Ми сада велимо само шта могу да учине окружне ште

дијонице, само ако се начело усвоји да оне врше поменуте послове. 
Но за први мах нека радња много ограниченија, нема сумње да ће 
се она раширити, чим се само увиде све користи, што их оне могу 

донети народу. О њиовој организацији ми нећемо говорити док 
непрочитамо целокупан предлог г. министра,40 кои је ту установу 
покренуо. Само не можемо а да не речемо да је ово најбоља економ
ска мера, од свију што су изишле од наше финансијске управе, од 
како постоји финансија. 

vп. 

Ми смо прегледали све наше дружине код занатлијских.Дружи .. 
на и код дружине потрошачке задр:ж:али смо се подуже, Јер смо 

хтели да покажемо опширније њиову организацију. Акцијонарске 
ДРУ:Ж.ине како индустриј алне тако и кредитне прегледали смо само 
са начелне стране и показали смо на последице, које могу пониhи од 
тих дружина. 

Имамо да одговоримо ј ош на ј едно важно питање, што смо га 
поставили још у почетку овога нашега прегледа; на име: какав зна

чај имају наше дружине за нашу народну привреду? 

Ми смо казали већ да су занатлијске дружине почеле да ничу 
усљед конкуренције страних фабриката и усљед страха од капита
листа. То је теЖ.ња за самоодржањем, а у исто време то је тежња да 
се одрж:и средњи, занатлијски сталеж у друштву, да се задржи ману

фактурна производња, а с тиме да се спречи увођење индустријских 
производа. У правом смислу занатлијске су дружине вазда конзер
вативне. Оне оће да задрже стари начин производње против новог 

савршенијег. То није могуће. Најбољи је доказ томе пропадање сре
дњевековних еснафа и сувремених занатлијских дружина у Европи. 
Они не могу никад да издрже борбу са великом, машинском индус
тријом. И наше занатлијске дружине, ако не буду свесне и ако се не 
заузму да постојано усавршавају своја оруђа за производњу, ако не 

буду постојано увеличавали своју радну снагу и свој капитал оне 
ће пасти под ударцима велике индустрије. 

По овоме ми сматрамо удруж:ивање наших занатлија у Србији 
само као прелазно стање, као пут да дођемо до индустријске прои
зводње. Ово је најбољи начин да се занатлије васпитају за заједни-
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чку производњу; ту им је најбоља школа да се сами спреме за упра
вљаче и организаторе великих радијоница. 

За сада наше занатлијске задруге само су слабе клице овога 
што треба из њих да буду занатлије. Веhином само несазнају свој са

дањи положај, нити предвиђају своју будуhност. То се види и код 
ових дружина што сада постоје, као што смо казали, кад смо гово·· 

рили о "занатлијским дружинама". А још се очигледније то показу
је, кад само помислимо како је незнатан онај део занатлија, који се 
је здружио. По унутрашњости Србије овај покрет удруживања, као 
и да непостоји. 

Главни је узрок овога мртвила и спорости у нашем удружи
вању, необразованост наших занатлија. Ово мало дружина што их 
имамо, саставили су веhином најобразованији и најразборитији 
људи у своме занату, КОЈИ су прошли доста света, па су видели шта 

може да учини снага дружине. Али је таквих људи мало. Млоги који 
би по својој потреби и желели да ступе у дружину, нису још толико 
свесни да увиде све користи што их отуда очекују. Њих ваља обаве

штавати дуго и дуго. Штампом то није могуће, јер људи који могу, 
да се користе штампом, то су управо људи, који већ нешто знаду, 
које дакле треба најмање обавештавати; а они који баш ништа нез
нају, којима је дакле обавештавање најпотребније, немогу да се ко
ристе штампом ни мало јер ништа не читају. Оваке људе а таквих 
је грдна веhина, треба обавештавати усмено, на јавним зборовима, 

селима и јавним предавањима. У овоме требало би ове занатлијске 
дружине што већ постоје да учине почетак. Оне би требале да нас
тану да се код њих одомаће јавни зборови, где би долазиле занатли
је од свију струка ради заједничког обавештавања. Јер заиста код 
занатлиј ских дружина што постој е опажа се страшна оскудица, 

унутарње, моралне везе. Голи, новчани интерес не може никад људе 
за дуго да свеЖ.е, ако их не веже нешто више у животу. Људи који су 
се само ради тога скупили како ће што више да стекну, васпитаваhе 
се за грамзивце: они ће пре или после почети да један другоме не
верују, да се ГЛОЖ.е и један другога "закачују" па мало по мало и да 
се растурују. Дру:жине :морају иhи не само на то да се њени чланови 
обогате, већ да их uзобразе, како би у друrптву и грађанству заузели 

онакав положај, какав треба да заузму људи, који својим рукама 
зарађују свој леб. Тек тада у дружинама биhе моралне везе, која ће 
их везивати у једно чврсто нераздвојно цело. 

Но осим утицаја самих дружина и појединих занатлија, да се ра
спростре мисао удруживања код наших занатлија нужна је најозби
љнија пажња нашег законодавства. Осим закона о јавним зборови
ма, којије и по мимо занатлија преко потребан целом народу, нужни 

су нарочито за занаТЛfIJе ови закони: 

1) Закон о дружинама у опште. До сада ми нисмо имали ника
квих закона о дружинама, које нису биле акцијонарске. Све друге 
дружине морале су за потврду својих правила тражити одобрење 
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министра, а то је веома дангубан и штетан посао. Треба једном за 
свагда одредити законом услове које треба дружина да испуни, па да 

може ступити у )кивот чим испуни те законске обвезе, без даљег пи

тања и одобравања. 

Оваке законе треба издати како за оне дру:жине које се склапа
ју за заједничку производњу тако и за оне које би се склапале за уза
јамно обавештавање (н. пр. читаонице, дружине за јавна предавања 
и т.д.), за узајамно помагање у нужди или осигуравања фамилија 
после смрти и т.д. 

2) Закон којим би се укинули еснафи и све оне формалности, 
што један радник мора да прође док непостане мајстор. Очевидно 
један радник може дати јемство да је добар и способан својим 
pagoM. Лош мајстор не ће имати муштерија ма имао 100 еснафских 
писама. Занатлијска дружина, која зна сваког члана у главу неће 
примити у друштво неспособног. На тај начин публика је осигурана 
дупло - својим знањем и коришhу дружине - да је нико неће оште
тити ни неспособношhу ни непоштењем. 

3) Да се изда закон по коме би свака занатлијска дружина мо
гла отварати сiIiручне Ulколе за своје раднике, само кад саопшти 
програм министру просвете, а министар да има право само кон

тролисати те школе да од програма не одступају. 

4) Да се изда закон како би се сШране занаiZiлије што брже и ла
кше примили у српско грађанство. Ово никако не треба мешати са 
примањем странаца у опште. Јер занатлије нам доносе радничку 
вештину и од њих занати ће се у Србији далеко брже распространи

ти но од занатлијских школа. Ово је питање веома важно и заслужу
је особиту пажњу законодавства. 

5) Да се ОКРУЈ/Сне lllй1еguјонuце41 тако уреде, како би се занатли
јске дружине могле код њих користити кредитом, који је овим 
друж:инама веома нуждан. 

Са овим условима наше занатлијске дружине изгубиле би свој 
конзервативни карактер. Оне не би биле ограничене само на то да 
ограђују од сиротиње неколико породица. На против оне би добиле 
основа за веома широк непрекидни развитак, из њих би се развиле 
коойера{йивне gpYJlCUHe радничке задруге које би једине биле кадре 
да подигну нашу индустрију на здравом народном темељу. И доцни
је, кад би се Балканско полуострво очистило од владавине једне 
дивљачке ордије,42 кад би сви извори пре богатог Балканског полу
острва рудници, шуме, реке и др. били У рукама народа који на њему 
живе - ми би имали и веште руке и стручне, научене зналце и 

израђену организацију, те се не би бојали да ће нам странци заузети 
сву индустрију и све изворе богатства, као што данас страхујемо у 
данашњој "слободној" Србији. 

Ето такав значај имају код нас занатлијске дружине, које су тек 
у повоју. 
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О потрошачкој дружини и оним кредитним дружинама, које су 
по својој тежњи и својим начелима сродне са занатлијским дружи
нама ми смо казали све што смо имали у овом прегледу да каже-

мо. 

Са свим други значај имају код нас акцијонарске дружине. То је 
тежња нашег капитала да пређе из чисто трговачких предузеhа у 

друге радње, где би доносили веhи процент, а с тим у ј едно да по
стане господар над радњом и производњом у Србији. До сада сви 
његови покушаји показују да је још нејак. При оснивању 1 Српске 
банке он је хтео да увуче и стране па је то и учинио. При подизању 
"индустријске дружине" хтели су неки да целу треhину акција узму 
стране капиталисте. Оваке појаве показују, да наши приватни капи
тали још нису снажни да заузму сами онај положај у Србији, који би 
хтели. Зато они праве радо савез са страним капиталистима и овим 

отварају нове изворе за исцрпљивање српске земље. Сви осим тога, 
оваке појаве показују, да су интереси свију капиталиста солидарни и 
по томе да наше капиталисте нити имају, нити могу имати намеру да 
подигну "народну" индустрију о чему врло радо говоре. Али и кад би 
наши капитали имали снаге да сами заузму српску производњу, ми 

смо казали већједном од каке би то вајде било огромној веhини срп
ског народа. 

Ми нећемо без нужде да правимо раздор између појединих кла
са у нашем народу, па с тога се уздржавамо да речемо нашу послед

њу реч о "акцијонарским дружинама" код нас. Ми се надамо да ће и 
без тога онај први, народни правац одржати победу. У сваком слу

чају ми задржавамо право да другом приликом кажемо одређеније 
прави значај акцијонарских дружина. 

PageHuK, бр. 5,7,10,11,14,20,22 и 23, од 10, 15,22. и 24. јуна и 
1, 15, 22. и 24. јула 1871. 
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Економски напредак. 
'1;,. (8.А.ОТ.&JIАа). 

Врелвост пеПОRретпог ИМIlIW је У Ср-

бпјu 1863 г.:" " 

!tOA nарошап. па 97.692 АУШ. 4,044.312 А· 
!tOA сељаК(1 па 1,010.976 п 15,471.437. 

Соега па 1,108.668. 19,515.749.11. 
ИЛИ: У Dnрошuыll па 100 душ. - 4.130 АУК. 

У СМlIма ';: ~ 1 ОО ЛУШ. 1.500 ЛУК. 

п~аl,а Tnr.O ьщАа ПОј1е~1l као I(ОЛ пас, при- 1862 

том ПIIIШЛ пе УПОј1сl/ујеыо паlllУ порrску 

СПМУ са поресном СIIЮ'ОМ ЛРУIЋХ ЭСЫflља, 

гле Ј/ој!), lI.шl,ају Оlllие по мл ПIlС, У Еи

['.IIсској, nС~lIl1n'Ш .ДР11t1lnопнс Србије", в 

пе рачуuе се прихоло MnlЫl 0.11 500 та· 

Година 1. 

3 .. OrAI1C6 /lAe.f1a се 10 пара ОД I 

DРСТб аа СјЈ&1К ор. 

рухопасп I.ао ""l'еТНАI.ТВ"шал.е ее 
Адиtlllистраn'l1јf1" 

Отва jQ ypeABBtI1TSI'lo у поаој· 

.уъ.а r. Мато Ве.а.ач.ВОЈЈ.Ъ,а. 

в 1863 БП.IIО је У готоn, Ыј6 AY1S.. 

• У об.llUГIlЦ. 4.760 " ., 

• У 110KPCTU. 804 •. , 
• У ueIlOKpCT. 3.787 • 

Соега .• 9.909 АУ!. 

КОА ООНХ цифара пнје уеето У обзир. што, 
.IIЩJll • почем сс опм СЪШТРllју ла c:r тек по Э81tопу 0.11 1862 г., имања ЪШЊ{\ 0.11 
ПУЖПU Аn се сиромаШПllји жuтсљu С њниа 1000 гроша пе АО.llазе· У СУАСКО рукопnње 
скучепо UЗЛР'lШПIlТIl ногу, те ЗI\ТО СУ 0.11 рал чега цофра ол 9.909 лук. по рачупу 

спаl(ОI' пореза oC.II0601/eulI са СПИЪ!. НО Држnппо статпсгю(е упсl,nuа јо са 12', •• 

У цe.~oj Србији ш,100душ.-1.760лук. еПГi!ССIШЬ! Лl1.ll.llе эаКОl1uматешltо Лl\ биу ООС цuфре ппсу тачпе I!nД се узну 
ООlша АУша У Србији има AnR.lle пешто Србији 11 1 ?ОО 110реСRИХ Г.llnоа 6мо.· апсо.llУТПО, јер по љима Il3.11nВН да је 1863 

Dоше 0.11 17", ДУката пспокретпог IIМIlЊn 1\0.11 пnс ППЈе опрсле..ъеuо КQли.щ се при- г. пп јелпу ПОРОАИЦУ ЛО.llnЭИ.llО и покрет~ 
п то У DnРОШОМn скоро 2'/, пута Dllше ход съштро. I;no п}'жлnп па IJвдржо.оање пог и пеПОItретпог uмuњn 99 дуката а. 

по' У' смома. ~) ltno што сыо ItnВВ.IIВ 001\ 1I0ролuце 11 0.11 Itora се ПС сме .ПnП.llаl.lI- сnмо пеПОItретпог ИМUЊll 3.787, .11011 по 
је' процеПI\ пепоltретпог ИЪШЊI\ У Србllјll JllLТИ 1I0РСЗ. 1I1el/y ТЈI!! YТllpi/cuo Је ла пи- попису ол 1863 Г. 11311.11nЗ11.110 је ЛI\ је па 

U и 110 сзе те у тnltин IIРUi!UlШЪ\а 1Шltnо богаТllЩ/ пе Щ111.1\ ОIlIlIС од 60 та- Сn:ШУ ПОРОДUl\У ЛО.llnзи.llО 87'1, AYItIlTa ClIHO 
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PageHuK број 7, од 1 б. јуна 1871. године, са Марковиhевим чланцима Наш еКОНО .. нски 
HallpegaK и Наше уgру:нсuвање 

НАШ ЕКОНОМСКИ НАПРЕДАК.43 

У 2 броју "Раденика" ми смо саопштили у одељку "Наше дома
ће ствари" један кратак извештај из смедеревског и београдског ок
руга.44 У томе извештају употребили смо обичну реченицу: "народ 
је тамо дотерао до йросјачке iilорбе", која се реченица код нас у оп
ште употребљава да означи крајњу сиротињу. Ми смо казали да је 
најблuжu (али не корени) узрок овој сиротињи што је "прошла го
дина била рђава с раном због непрекидне кише." Казали смо да сада 
већ није довољна помоh општинска и државна, већ се народ задужу
је зеленашима а "ако и ова година буgе као што је лањска, (као што 
изгледа опет због кише) oHga {[јек настаје оно крајње стање, које се 
управо зове "гладна година". У данашњем броју ми саопштавамо на
кнадни извештај из Смедерева од 8-0Г Јуна. Извештај исти послао 

нам је човек који је по својој образованости кадар да оцени по~'Пуно 
све чињенице, које показују економно стање народа, и који по своме 
поштењу и савесности заслужује потпуно поверење.45 Ево тога 
извештаја од речи до речи: 

"Од почетка ове године па до сад, има већ близу 600 интабулаци
јоних нумера, а то је број, како га до сада није било ни за целу годину. 

Као поуздано кажем да се веhина задужује зб02 ране. Има распис 
управе фондова да за израну даје новце преко реда - што је доказ да 
је оскудица. Осим тога ја познајем прилично цео округ и баш данас 
сам се разговарао са многим сељацима, па сви кажу да је невоља вели
ка за рану. Кукуруз је амо по 100 до 105 гр. за готово, а на веру за 120 
гр. и то са интересом 12 % год. По неколико сељака се сложе па издаду 
облигацију у којој јемче један за другога. Управа фондова је најмање 
њима 200 дала зајам због изране. Кукуруз долази из Крушевца и Јаго
дине. Сељаци амо не надниче, јер има доста Бугара надничара. Над
ница је пролетос била 8-9 гр. а лане 12-16 гр. Од смедеревских сви
њарских трговаца ретко ј е ко ове године извадио и главне паре, а о 
добити није ни мислити. На пијаци је новчана оскудица још грдна. По 
цванцик а и по 6 гр. на дукат месечно (то је 120% година).45а Сума 
сумарум: у овом је округу оскудица у рани велика, а народ у опште 
нема новаца, и ако има њих неколико, који имају сувише." 

Овако је стање народа у смедеревском округу после jegHe кuш
не 2oguHe. Треба још знати да је по званичној статистици од 1863 г., 
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смедеревски округ био l-lајбогаLТiији у целој Србији. Ови податци о 
имовном стању народа у разним крајевима не могу бити са свим по

уздани, јер при попису за разрезивање порезе многи крију и нава
лице умањавају своја имања. Но опет ко је само једном прошао кроз 
округ смедеревски пре ове невоље, могао је закључити по плодови

тости И урађености земље, по отрешености народа, строју кућа и 
зграда по селима и другим знацима који падају у очи на први поглед, 
да је то један од најнапреднијих округа у нашој отаџбини. У томе 
округу једна једита неродна година тако је исцедила новчану снагу 
народну те је интерес новцу скочио на 120%. Но овако велики инте
рес не постоји само у смедеревском округу већ је то довољно општа 
појава у многим окрузима. Да је то започело одавна и управо неиз
весно кад, сведочи "Државопис Србије", стр. 36 где се вели: "многи 
(пак) од богатих па и веhина сиромашака задуживаше се с намером 
за кратко време код приватних људи са 12% а често са gвогуби.м и 
LТiрогуби.м интересом код зелеl-lаша ... "4б Г. Ђ.Павловиh у своме 
предлогу "о тежачком кредиту" (на кога покрај све његове важно
сти наша штампа није обратила никакву пажњу) наводи једно савет
ско решење од 1853 у коме се тако исто йриЗl-lаје факт да зеленаши 
даве народ прекомерним интересом али се признаје не.моћ владина 

да томе злу помогне, дају прости савети "да се народ чува од давања 
прекомерног интереса." Као да народ не зна да је за њега корисније 
примати кредит из "државне касе" без интереса и без залоге или из 
управе фондова с 6 % и отплатом 2 %, но узимати по цванцик на 
дукату. Гола фраза, да се народ задужује код зеленаша из "лакомис
лености", не вреди ништа пред економском науком. Овај зеленашки 

интерес и непрекидно задуживање народа мора имати дубока еко
номска узрока, кога ваља пронаhи. У сваком случају оскудица у но
вцу и интерес 120% тако је важан знак за економско стање једног 
народа, да кад неби било никаквих других разлога и доказа, ми би на 
основу тога једног могли да кажемо: Овај је народ дошао до просјачке 
торбе. Али није то једина појава, која нам показује наше економно 
стање у веома мрачној слици. Сличних чињеница има веома много, и 

на основу свију њих ми смо у 2-м броју "Раденика" изрекли о[д]судно: 
"код нас сељак има обично само толико да се лебом зарани, а кад једна 
година омане настане глад."47 Ова је поставка веома смела и веома 
важна, али је истинита и ми ћемо се постарати да је докажемо, што 
пређе због мало простора у листу нисмо могли да урадимо. 

Унапред морамо да кажемо да ми још до сада немамо поуздане 
статистике ни за једну годину у којој би нам било показано право 
економско стање народа. Ми не знамо, што је најважније, колико 
наш народ производи разноврсне хране* за себе и стоку, колико му 

* у овогодишњим "Српским новинама" печата се попис обрађевина у Србији 
("Државопис Србије"). 

ЧЛАНЦИ 

од те ране претиче за издржавање, колико за стоку, а кояико мора 

да изда: држави, општини и повериоцима, па према томе да се оцени 

колико он може имати у свом кошу за гладну годину; ми не знамо 

колики се простор земље посеје којом сортом ране; не знамо прои
~BOДHOCT н~шег рада јер не знамо начин како наш народ у коме кра
ЈУ води СВОЈУ "пољску економију". Ми не знамо да ли се количина об
рађевина код нас увеличава сраз.мерl-lО броју душа или не; ми не 
знамо колико .имамо занаџија и какви се занати код нас подижу а 
какви пропадаЈУ; ми не знамо колико има људи без и.мања у селима 

~ вар~ш~ма, и људи који по општинским списковима нису Kagpu ga 
uлаhщу uорезу и незнамо како се број ови људи увеличава; ми не 
знамо колико имамо правих "сопственика", који имају земље, а ко

лико привидних; ми немамо рачуна о продавању непокретних има

ња и прикупљању непокретне својине у руке појединих богаташа и 
т.д. Наша државна статистика казује нам редовно само о покрету 
људства; о ценама разних производа у разним крајевима; о ђумру

чном увозу, извозу И провозу; даје неки преглед трговине на нашим 
панађурима. Осим ових редовних извештај а издала је у 4 свеске што 
су до сада печатане "попис непокретног имања у Србији од 1863 г.", 
преглед пупилских маса од 1842 па до 1863 г. и попис кућевне стоке 
од 1866 г. Ови су податци доста оскудни, али опет и по њима може 
се видети довољно јасно, да је наше тврђење истинито. На основу 
ових оскудних званичних података ми ћемо дакле показати какав је 

наш економски напредак, као год што један природњак из неколико 
костију животињских црта скелет :животиње. 

Вредност непокретног имања је у Србији 1863 г.: 
код варошан. на 97.692 душ. 4,044.312 д. 
код сељака на 1,010.976 душ. 15,471.437 д. 

Свега на 1,108.668 душ. 19,515.749 д. 

Или: у варошима на 

у селима" 

у целој Србији на 

100 ДУШ. -
100 ДУШ. -

100 ДУШ. -

4.130 ДУК. 
1.500 ДУК. 

1.760 ДУК. 

Свака душа у Србији има дакле нешто више од 17 1/2 дуката 
непокретног имања и то у варошима скоро 2 1/2 пута више но у 
селима.'" Као што смо казали ова је процена непокретног имања у 
Србији чињена ради порезе, те у таким приликама процена испада 
вазда ј евтиниј а но што у ствари вреди. Ово не бива само код нас већ 
свуда у свету где се имање за порез процењује. Државна статистика 

казује нам да је у Баденској 1855 г. вредност непокретне имаовине 
процењена за разрезивање порезе на 180 милијона, а за осигурање 
од пожара иста имаовина процењена је на 340 милијона т.ј. скоро 

* "Државопис Србије", II свеска. стр. 72. 
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два пут толико.* Према овоме ми не можемо узети горње цифре 
државне статистике као праву вредност непокретне својине, али 

опет можемо их узети за упоређење са другим земљама, где је имо
вина тако исто процењивана ради разрезивања порезе. Из овог упо

ређења излази, да је Србија 9 пута сиромашнија но Белгија, а скоро 
3 пута сиромашнија но Маџарска, и на послетку да је сиромашнија 
но Далмација, где је земља већином сам крш и гола стена, јер у Дал
мацији на сваку душу долази 19 д. непокретности. Ово само 
упоређење показује нам, да је процена за разрезивање порезе према 
другим земљама доста добра. Наша земља по својој култури не би 
могла више вредити но кршевита Далмациј а. У државопису Србије 

наводи се још неко упоређивање наших грађевина са грађевинама у 
Грчкој и Влашкој. Ово упоређивање чињено ј е на основу те прет
поставке да све грађевине у Србији вреде 20% а остале непокрет
ности 800/0 од целе вредности, или да све грађевине вреде 4 милијона 
а остале непокретности 16 мил.48 Према томе изилази да у Грчкој 
свака душа има 9 пута толико грађевина но у Србији, а у Влщuкој 
2 1/2 пута. Ове су две земље најсиромашније у Европи, а започеле су 
"цивилизацију" у исто време кад и ми, па смо ми опет далеко сиро
машнији од њи. 

Ми често говоримо како се нигде не плаћа тако мала пореза 
као код нас, притом никад не упоређујемо нашу пореску снагу са 
пореском снагом других земаља, где ђоја плаћају више но код нас. У 

Енглеској, вели наш "Државопис Србије", и не рачуне се приходи 
мањи од 500 талира "почем се они сматрају да су тек НУЖ1fИ да се 
СИРОМаЈlIнији житељи с њима скучено издрж.авати могу, те зато су 
од сваког пореза ослобођени са свим. По енглеским дакле законима 
тешко да би у Србији и 1000 пореских глава било." Код нас није 
опредељено колики се приход сматра као нуждан за издржавање 

породице и од кога се не сме наплаћивати порез. Међу тим утврђено 
је да никакав богаташ не плаћа више од 60 талира пореза. 

Но да оставимо упоређивање са страним земљама. Ми и тако 
знамо да смо у Европи најсиромашнији народ. За нас је важно да 
знамо како напредује наше имаовно стање према броју душа, а тако 
исто како се богатство дели између варошана и сељака и како се 

дели између појединих породица. О овоме даје нам "Државопис" не
ке, истина оскудне, податке, али опет из њих можемо бар да назире

мо наш економски напредак. 

Код нас није процењивана вредност имања до 1863 г., по томе 
било би немогуће непосредно дознати да ли се је наше богатство 
увећало сразмерно броју душа или не, и како се оно дели између 
варошана и сељака. Државна статистика нашла је околишећи, али 
удесан и довољно тачан пут. Она је узела имања йуйилних маса, која 

>1: "Државопис Србије", исто. 
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су била на руковању код наших судова, од 1843 до 1863 год. Може се 
узети да међу породицама малолетних наследника постоји такав 
исти одношај у имању као и међу породицама којима је старешина 
породице жив. Или на 100 породица малолетних долази од прилике 
толико имања колико на 1 ОО породица пунолетних. Кад се ово до
пусти, онда је веома лако израчунати да ли је 1843 г. долазило на 100 
породица (или на 1 породицу) више или мање но 1863. год., по 
пупилним имањима која су у готовини, облигацијама, покретнос
тима и непокретностима код судова тачно забележена. Тако је ради
ла државна статистика, и по њеном рачуну изилази да је у Србији 
долазило имања на 100 породица, која су долазила под судско 
старање: 

1846-1847 У готовини ........... . 
у облигациј ама ....... . 
у покретностима ..... . 
у непокретностима ... . 

1862 и 1863 било је у готов ....... . 
било је у облигац .... . 
било је у покретн .... . 
било је непокрет ..... . 

Свега 

Свега 

653 дук. 
5.702 

736 " 
4.167 " 

11.258 дук. 

558 дук. 
4.760 

804 " 
3.787 " 

9.909 дук. 

код ових цифара није узето у обзир, што, по закону од 1862 г., имања 
мања од 1000 гроша не долазе у судско руковање рад чега цифра од 
9.909 дук. по рачуну држдвне статистике увећана је са 12 %. 

Ове цифре нису тачне кад се узму апсолутно, јер по њима изла
зи да је 1863 г. на једну породицу долазило и покретног и непокрет
ног имања 99 дуката а само непокретног имања 37,87 ,48а док по по
пису од 1863 г. изилазило је да је на сваку породицу долазило 87 1/2 
дуката само нейокреШноz имања,* али ваља имати на уму да се код 

пупилских имања непокретности веhином претварају у новац и 
предају суду на руковање и кад би се узело да је сва цифра која се 
налази у облигацијама, добијена продајом непокретног имања онда 

би добили скоро 85 1/2 дук. непокретног имања на сваку породицу, 
која се цифра веома мало разликује од ове цифре што је нађена при 
попису. 

послетку имамо још и то да приметимо: Ако је учињена не
ка погрешка што ј е узето да на 1 ОО пупилних породица припада то
лико имања колико и на 100 непупилних, онда је та погрешка jeg
нака за 1863 као и за 1843 годину. С тога ове погрешке не у~uичу, Kag 
се рачуна йроценш расiТlења или ойаgања uмања од 1843 до 1863 г. 

* Имамо да приметимо да државна статистика није опазила ову разлику.49 
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Закључак је дакле свакој ако тачан: да је у целој Србији 1863 г. на 
сваку породицу долазило мање имања но што је било 1843 г. 

Ово се још више потврђује кад се прегледају пописи сшоке од 
1859 и 1866 Г.* који су пописи по сведоџби државне статистике сајед
наком тачношhу извршени. 

По томе попису долазило је на 1000 душа: 

1859 г. 1866 г. 
коња 129 101. разлика 28. 
говеди 739 609. 130. 

свиња 1637 1061. 576. 

оваца 2202 2203. - 1. 

у течају 7 година код нас само су се овце подједнако увеhавале 
са развитком људства. Коњи, говеда и свиње знатно су се умањили. 

И то: сва три рода стоке умањише се не само OgHOCHO броја житеља, 
већ се баш количина њиова умањила. 1859 г. било је коња 139.900 
комада а 1866 122.985 комада; разлика је 16.915 к. и то су 3/4 ајгири 
и кобиле т.ј. стока одређена за приплод. "Из чега се даје закључити, 
вели државна статистика, да ће и овогодишњи (1870 г.) попис Ma~e 
коња у опште показати, чим се део за приплод нужни утамаЊУЈе. 

Коња је уопште после седам година за 30% мање нађено, али ајгири 
за себе изгубили су за исто време 40 %. Раса Домаhих коња измеhе се 
сваке године све више и више, које је најбољи доказ да завод др
}кавне ергеле од никаквог дејствителног уплива на побољшање соја 
коња није ... "*. 

Таки исти размер опадања показао се између пописане године 
1846 и 1859 у сваком округу, вели држ:авна статистика. 

И ако се количина коња умањила, вредност им се није 
повеhала. По цени коњи су 1866 стојали тако исто као 1859, ако не 
још нешто ниже. 

Код говеди тако исто смањила се количина у течају 7 година. 
1859 г. било је 802.692 комада говеди сваке врсте, а 1866 само 791.425 
К., мањак 161.267 к.5О и то: бuковu су скоро преполовљени од 35.882 
на 17.332; волова је умањено са близу 9.000, крава јалових од 115.000 
на 70.000; само крава музара било је више на 7.000, јунади више 3.000 
и телади више 2.000. "Болови се нарочито умањују у оним окрузима 
где су неопходно нужни, у Шабачком и Пожаревачком, ради уоби
чајеног пространог )китног производства у тим крајевима" ("Држ. 
Срб."). 

* Види ,Државопис Србије". Ш, rv. 
'" .Државопис Србије" IV. Све~зка, стр. 111., на истом месту стоји: ,,1838. г. било 

је тако добрих коља у Србији да се не само наша кољица с љима снабдева:ги могла, 
него је и 200 ком. и самоме Султану на дар послати се могло, а сад наша ВОЈска коње 
редовно из Аустрије набавља по средњој цени од 3() дук, за главу." 
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"Крава музара за свакидашњу израну има нешто више али сва
којако сйрам љуgсйlва U њuх .мање. Али број јалових и за трговину 
тражених крава смањен је с jegHo.M iIipenUHOM. Из овога као да се 
закључити даје, да наши Домаhини gовољно ране у сјену немају, пак 

с тога не могу, нарочито зими, дуго стоку на јаслима да држе" ("Др
жав. Срб."). 

Ово стоји У свези са сечењем шума, огољавањем брда код нас, 
где су некад били опширни пашњаци за стоку. Ово затирање шума 
имало је утицаја те се је и број свиња код нас умањио, ма да су се 

много ливаде код нас претвориле у њиве засејане кукуруз ом. Гове
да је у Србији нестало за 7 година са 13%. 

Свиња је такође нестало у огромној количини, 1859 г. било је 
1,774.348 к. свиња а 1866 само 1,291.164 к. мањак износи 483.184 к. 
"Многи окрузи пређе са свињама богати као смедеревски и београд
ски немају сад ни половину свог пређашњег броја ... Циглог једног 
округа нема у коме су се свиње у последње доба намножиле." Као 

што смо казали, од све домаће стоке само се број оваца у Србији 
увећао. 1859 било је 2,385.448 ком. а 1866 2,677.310 комада. 

Напоследку имамо да додамо да се и број коза у Србији умањио 
за то време од 490.515 на 451.249, што долази 82 козе на 1.000 душа 
мање но пре. Тако је исто умањен и број кошница од 166.737 на 
106.452. 

Ми смо указали на једну чињеницу од огромне важности: Коли

чина свију родова стоке умањава се у Србији постојано. Па не само 
то, већ се ни каКВОћа ма које стоке не поправља, а код неких, као 

код коња, видимо да је све кржљавија. Ову појаву ваља објаснити. 
На први мах могло би се узети да се код нас стока умањава усљед то

га, што се веhи простор земље засејава. Али ово објасњење против-
но је пре свега очu2леgНll.м чuњенuцама, а осим тога противно Је 

основним начелuма йољске LlpuBpege. 
Од 1859 г. до 1866 кад су узети ови бројеви стоке, не види се 

нигде по нашим ђумручким књигама, да се за то време количина 

извезене ране знаменито увеhала. Напротив ми видимо оваке 

појаве[,] извезено је: 

1862/3 
1863/4 
1864/5 

за 

ране 

3,706.333 г. ч. 
2,556.058 - -

546.307 - -

стоке 

70,008.776 Г.ч. 
38,140.771 " " 
47,561.307 " " 

Ови су бројеви до душе узети за кратко време, (за више година 
није печатан наш трговачки биланс), али и по њима се види поуз

дано да се код нас количина ране за то време није тако увеличала, 
да се је морала количина стоке умањити. Уз то увозни протоколи 
ђумручки показују да се количина алата за земљорадњу нарочито 
гвоздених и челичних, није увеhала за то време, а као што је позна
то сви се ови алати код нас доносе са стране. Такође познато је да се 
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за то време није увело сејање какве год нове корисне биљке, која би 
заузела место пашњака. Једном речи, ми немамо ниједног доказа по 
коме би могли мислити да се код нас за 7 година увеhала земљорад
ња толико да се је морало сточарство ограничити. 

С друге стране први појмови из науке о пољској привреди уче 
нас да то није могуће. Србија је земља zge сй10чарсй1во gOHOCU вепу 
асну но земљораgња. У Србији се земља ради најгрубљим алатима, 
па и ти се алати веhином доносе са стране; у Србији су наднице скупе 
за земљорадњу, Јер код нас надничар ради само лети и за то време 

од 5-6 месеЦI1 мора да заради све што му треба за целу годину, јер 
код нас један радник - надничар - нема у варошима постојано по
сла, као што га има фабрични раденик; у Србији се не негују: лан, 
конопља, репа и друге индустријске биљке, које доносе већу асну, 
јер немамо индустрије; Србија нема довољно добрих и јевтиних 
путова и средстава за пренос да извози своје земљоделске производе 

на граничне пијаце. У опште земљорадња захтева веће развиhе тех
нике и веће изображење но сточарство и што је најпрече: веhи број 
радничких руку - око тога не може бити спора. У Србији још има 
општ:инских забрана и пашњака где и сирома може своју стоку бар 

по године изранити (ако је има). Свакојако дакле у Србији постоје 
још такви пољско-привредни услови, да је за народ од веће асне сто

чарство но земљорадња, овака каква је данас. И заиста, Србија још 
и данас има од свију европских држ.ава највише стоке, ма да њена 
стока по каквоhи и цени заузимље последње место. 3емљораgња се 
у й1ечају 7 ZOgUHL7 Ј-шје ни у КОЛlЛСО усавршила. Нема дакле никаква 
узрока да сељак остави с драге воље производњу КОЈа му више асне 

доноси, па да је замени другом која му мање асни. Народ дакле није 
умањио стоку од добре воље већ зато што је морао. Какве су те при
лике, што народ нагоне да продаје стоку, то нам показује сам 
"званичан исправак"51 који смо печатали у 4-том бр. "Раденика." Та
мо се вели, да народ у смедеревском округу није имао потребе да се 
презадужује између осталога из тих узрока што је upogaBao сй10КУ, 
која је била на go6poj цени'" и што је могао да наgнuчи. Као што се 
види то је исти узрок којије учинио те се стока умањавала још 1846 
до 1866 г. Ту се не продаје само ситнија стока, већ и она која је 
одређена за приплод и за рад као: ајгири, бикови, коњи, волови И Т.д. 

- као што су нам цифре показале. Чим не роди једна година, народ 
је принуђен да продаје свој капитал и тиме да умањује сам своја 
оруђа за производњу. То је главни узрок што су наше шуме исечене. 

'" Цена стоке, као и свака цена еспапа, зависи од утакмице "понуде и тражње" 
тако уче економисте. У овом случају понуда стоке и тражња новаца зарад леба с 

једне стране веома је велика; али с друге стране је опет доста велики апетит за "рин
флаишом" и код нашег и код аустриског света, јер је месо једно од првих потреба за 

човека. То сигурно упливише. те цена стоке и у таквим случајевима .. МО.же још оста
ти сносна. 

Због овога је код ~ac много кукано и викано на лакомисленост на
рода, али нико НИЈе п~казао прави узрок зашто је народ принуђен 
био да то ради. Узрок Је веома прост: чим нема дово.гыlO прихода да 
се потребе подмире, онда се крњи готовина: сече се ш\ ма продаје се 
стока, а за тим и земља и сва баштина. Тако се и gaH{l( [Jp~дajy и секу 
~YMe у смедеревском, београдском, ваљевском и шаt)ачком округу 
Сатирање~ шуме народ је умањавао жировнице II flашњаке т.ј: 
осуђавао је се?е да. умањава стоку, која је од тога живела. Ума
њавање шума Један Је од главних узрока, што се код нас свиње све 
мање пате. Свиње су биле код нас један од главних извора богаства, 
а од како исекосмо шуме, оне све више постају извор банкротлука и 
осиромашавања, те B~ћ морамо да тражимо начина како ћемо да 
:заменимо патење и ГОЈење свиња к.аквом кориснијом радњом. Уз то 
ЈОШ цео KP~j, лишен шума, поста~е неплоднији, јер више трпи од 
суше и друrих климатичкl'~Х утицаЈа. Једном речи: умањавајуhи ка
~итал народ ~MaњaBa и ~BOJ приход, а то чини те сваке друге неродне 
rодине мора ЈОШ у већОЈ мери умањий1и каЙuШал. Ово је сасвим поз
~aTa свакиgашња истина, али се опет на њу постојано заборавља. Да 
Је наше.газд~нст.во одиста тако, сведочи наш трговачки биланс: 1864 
г. билаЈе у ~рБИЈИ поплава у Морављу - у српској житници. Одма те 
година био Је код нас увоз за 1863/4 88,645.043 гр., извоз 77 143 988 
,~ 1864/5 увоз 95,929.090 а извоз 89,507.850. Ми нисмо имали д~ ис~ла~ 
IИМО нашим производим~, производе које смо унети морали, већ 
смо то страним ИНДУСТрИЈалцима ДО кусур или новцем или се заду
ж:или код њи~ и плаhали им интерес на рачун идуhе родне године. 
Не рачунамо ЈОШ плату оним иљадама радника из Турске, што сваке 
године извлаче од нас грдну количину новца. Ето зашто код нас 
после сваке неродне године настаје оскудица новчана, задуживање 
Hapoд~ и зеленашка берба. Природна је ствар да после сваке такве 
кризе ЈеДЮ-I део нашег народа не дил:.е више главе он постаје бес
куhник (пролетар). И данас има целих општина у Србији које још 
нису.исплатиле дугове од 1864 г. Управи фондова. Може се мислити 
шта Је било с онима, којима није био довољан зајам државни већ су 
се задужили код приватних повериоца. 

Ми смо на основу непотпуних званичних података нацртали 
наш eK~HOMCK~ "напредак." Ми ћ.емо сада ~a покажемо на основу 
еКОНОМСЮlХ закона, да то .мора ga Је UCiJ1uHa, Јер сам начин привреде 
и економско друштвено уређење у Србији те су ове појаве повре
мене новчане оскудице и постојано осиромашавање народа - неиз
бежне. 

Ми смо у прошлим бројевима52 показали како се имање покре
тно и непокретн~ код нас спрам броја душа умањава. Ми смо рекли 
у последњ~м БРОЈУ ,,~аденика",53 да ћемо показати економске зако
не због КОЈИХ у СрБИЈИ то мора да буде. Но пре него што почнемо 
излагати ?ве законе, ми обраћамо пажњ у читалаца на ту чињеницу 
да се БРОЈ стоке код нас умањава заједно са умањавањем шуме ~ 
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умањавањем пашњака. Стока, шуме, пашњаци, то су, као што је 
познато, више сељачко имање но варошко. Из овога изилази да се 
имање сељака код нас још већма умањава но имање варошана. Да је 
то истина, даје "Државна статистика" још неке веома занимљиве 
податке, осим оних што смо их споменули. То је упоређење имања у 
Београду и Србији. 

По попису непокретног имања 1863. у Београду је непокретног 
имања долазило на сваку душу 87 дуката (кад се одузму кнежевска 
имања), а у целој Србији 17 1/2 дук. Али ово је још занимљивије: 
рачунеhи према величини пупилних имања 1846 и 1863. г. у Београду 
било је на 100 породица: 

1846 и 1847 - 23.643 дук. 
1862 и 1863 - 52.246 дук. 

На сваку породицу долазило је дакле 220 дук. више но пре 20 
година, док на против у целој Србији долази на сваку породицу 25 % 
мање имања, по рачуну државне статистике. "Из овога се види, вели 
државна статистика, да су се у последње време житељи вароши Бео
града знатно обогатили и то на штету сељака, који су знатно осиро
машили. Београђани имају без сумње више повољних околности 

које им помажу да се обогате. Београд је на Уlпhу Саве у Дунав, 
важно трговачко место како за увозну тако и за провозну нашу 

трговину и сматра се као Кладово целе Србије; у њему је усредо
точена најврснија умна и техничка снага, која лако и много стеhи 
може, ту се налази највише и најјевтинији главнина* нужни за уна
пређење многи трговачки и занатски предузеhа, а што је понајваж
није у њему се йоmроuш већа йоловина гоgишњег буџеlПа pacxoga." 

С овим ми смо исцрпели све чињенице што нам их даје држав
на статистика. Да покажемо закључке. 

Општи фонд из кога цео народ црпе своје богаство то је: pag 
целог Hapoga. То је старо економско начело. Сума оних производа 
што их је народ израдио у течају једне године, или што их је добио у 
размену за своје производе од другог народа, то је годишњи приход 
народа. Један део овога прихода народ потроши, оно што претекне 

преко потрошка иде на увеличавање народне главнине, народног 

капитала. Да један народ не крњи своју главнину већ да је увећава 
нужно је дакле ga Hapog више йроuзвоgu но UlmO ЙоШроши. Ако то 
не ради, он мора непрекидно јести од своје главнине - мора осиро
машавати. Како је у Србији? Производи ли српски народ - сваки 

члан српског народа - више но што је пређе производио? Или: 
троши ли барем мање но што је трошио? 

Ми не знамо управо колико је српски народ производио пређе, 
а колико сада, зато ћемо у неколико да изменимо питања. У Србији 

* Треhина свију новаца из управе фондова налази се код Београђана. Цела 
Србија дакле кредитира Београд са 6% интереса. 
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се ~IСКЉУЧИВО производе сировине, питање је сад: да ли један радник, 
КОЈИ се зан~ма производњом сировина, може сада да произведе ви

ше но што Је могао пре 20 година? и ако, да ли сада спрам броја ду
ша? има в~ше произвођача сировина но што их је било пре 20 годи·· 
на. И на Једно и на друго ми можемо сигурно да одговоримо: не. Сам 
начин йроизвоgње није се ни у колико ycaaplIlUO за шо време, да би 
MOГ~O садањи произвођач произвести више но што је могао пређе. 
БрОЈ трговаца ~ чиновника код нас се увећава зацело брж.е но што 
се увећава БРОЈ насељења уопште дакле број радника произвођача 
мора бити све мањи спрам броја целог народа. Ми морамо из тога 
закључити да производимо сразмерно мање но што смо пређе прои
зводили. Код потрошње ми видимо са свим противне појаве. Просте 
таблице ђумручке уверавају нас, да ми трошимо све више страних 
пр.оизвода. Сам начин живљења у варошима па чак и у селима пока
ЗУЈе нам да ми имамо данас далеко више потреба, но што смо имали 
пређе, па зато морамо више да трошимо. Чиме можемо да исплати
мо стране производе, које у нашу земљу увозимо? Ничим другим но 
нашим производима, дакле нашим радом или нашим личним услуга

ма, као ~TO код нас радници из Бугарске и Аустрије својим услуга
ма плаhаЈУ наше производе или новац што га носе у своју земљу. Кад 
немамо довољно производа, онда морамо да крњимо главнину, да 

сатиремо шуме, да продајемо стоку, да цедимо нашу земљу. То ми и 
радимо као што нам потврђује др:жавна статистика. 

Али да оставимо ово на страну. Да допустимо да се је апсолут
~a величина имања у Србији увеhала (да је спала с месеца или да нам 
Је когод поклонио), опет остаје та чињеница, да се вароши код нас 
поглавито богате зарадом сељака, а не својом производњом. Kog 
нас се у шоме йовmорава оно исшо иа710 се gaBHo свршuло у Евройи 
и што производи онаке грозне последице, каке их видесмо у послед

ње време у Француској. Код нас на место патријархалног газдин
CT~a, у коме свака КУћа производи све што јој треба, почиње да се раз
ВИЈа ~о~чано, кап~талистично газдинство, где се све више произво

ди есиаи за продаЈУ и где се све више купују еспапи за намиривање 
Домаhих потреба. Ово газдинство нераздвојно је скопчано са цело
купним друштвеним и државним развитком сваког народа. Ми не
ћемо гов~рити како и yc~eд чега оно постаје, већ ћемо само указати 
на оне ПОЈаве код нас, КОЈе сведоче да се оно и код нас развија. 

у друштву где се ј е започела капиталистична производња, она 

класа људи кој а има снагу за куповање новац - решава како ће се 
распоредити производња народа. Та је класа код нас била чиновни
штво. Оно је примало у својој плати један део производње целог на
рода у гошовом новцу. Оно је живело у вароши. Пренашањем јед
ног дела новца из села у вароши, чиновници су били први узрок што 

су се капитали по.чели прикупљати у варошима. (На западу су ту 
улогу играли спаИЈе и свештеници.) Уз то ова класа по своме поло
жају и образовању није могла да намири своје потребе са патри-
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јархалном производњом наших сељака и занатлија. КУће, намештај 
у куhи, одело, рана, једном речи све најпрече потребе све је то тако 
грубо и ј адно код наших произвођача, да не може управо ни да на
мири праве и преке човекове потребе. Прироgно је са свим што су 

код нас почеле да се нагло увећавају "потребе" спрам наше произ
водње и што се је код нас почела нагло развијати трговина место ин
дустрије, увожење страних прерађевина и извожење наших сирови
на. Ми нисмо имали ни техничког знања, ни вештих радника, ни на

гомиланог капитала (зграда, алата, машина) да би могли подиhи на
шу индустрију и конкурисати страној. Трговачка класа морала је се 
развити тако нагло у нашим варошима. Она је свршавала овај вели
ки посао: извлачење наших производа и довлачење страних. Наго

милавање капитала прешло је брзо из руке чиновника у руке трго
ваца. Није давно било кад су чиновници били код нас најбогатија 
класа људи, али данас су их трговци далеко надмашили. Чиновници 

постају све више прости посредници да преносе новац од произ
вођача - сељака у руке трговца. Ето каквог смисла имају ове речи 
државног статистичара, да је главни узрок што се Београд богати, 
тај: ~и{йo се у њему йоiПроши већа йоловина гоgи~uњег буџей1а. 

Са развитком државних потреба увеличавају се намети, што их 
мора давати сваки грађанин у готовом новцу. Зато и сељак мора све 
више да производи еспапе: жито, вуну, стоку итд. и да их претвара у 

новац. Тога ради често целе породице морају више да употребе вре

мена и рада на производњ у ових предмета но на израду свога одела, 

алата итд. А ове предмете морају да купују од странаца. Позната је 
ствар да код нас сељачке породице све више купују одело и друге 
домаће потребе у вароши, што се некад радило код куће. Производ
ња конопље и лана, ткање поњава и hилимова итд. - све то умања
ва се. Њих замењује памук, асура, покровац итд. У опште у селу као 
год и у вароши сваки човек све више намирница куйује за новац -
нешто из нужде, а нешто што се сам живот и укус тако развио. 

Општа је последица свега овога: ga је у економском сношају целог 
HaUlez Hapoga новац све ЙоiТt.ребнији. Као што рекосмо, новац се 
прикупља у варошима, (у чему чиновништво игра веома важну уло
гу) и отуд долази власт вароши над селом, обогаhавање вароши и 

осиромашавање села као што ј е било на западу. 

На западу су ишчезли занати или ишчезавају постојано са раз
витком економским. Али тамо је било: вештих радника, техничког 
знања и нагомиланог капитала. Савршеније потребе изазвале су ог
ромну индустрију. Огромни капитали нагомилали су се у варошима; 
капитал је потчинио рад; вароши су потчиниле села, али се количи
на кайий1ала и количина ~uехничког знања айсолу~uно увећала. Код 
нас тога није било. Код нас је било заната мало, па и то је ишчезло 
ilog уgарцима сiПране uHgyciiipuje. Техничко знање и индустрија 
код нас се нису ни уколико увећали. Све наше увећане потребе ми 
подмирујемо куповањем страних производа за наше сировине. Ми 

ЧЛАНЦИ 

трошимо све виш~ а не производимо све више. Може ли то да буде 

а да ми останемо Једнако богати? Разуме се да не може. Онда шта 
значи наше увеличано богаство у варошима као што је н. пр. Бео
~paд? Шта значе озидане КУће, школе, цркве, калдрмисане улице -
Једном речи сав наш економски напредак? Очевидно то је имање 

пренешено са села: то су исечене шуме, продана стока, исцеђена 

земља, претворене у КУће, школе итд. 

Богатство вароши не може се ни од куд узети ван из производ
ње народа. Ако п~оизводња народа није увеличана, онда оно мора 
бити последица неЈеднаке поделе производње. Тај је случај код нас. 
Умањавањем сеоског капитала, производња сеоска, то ће реhи: це
ла производња у Србији Uep индустрије немамо), умањава се. У раз
мени са странцима за њиове производе и њиов рад све мање може

мо ~авати у размену наше производе (наш рад не треба им, јер они 
имаЈУ и више радника и способнијих радника од нас) а све више дава
ти новац или задуживати се код њих. Ето зашто је код нас постојана 

оскудица у новцу и постојано задуживање сељака! Ей10 зашй10 се 
Kog нас образује йролеLuарuјmТi без кайuiiiалuсй1а! Ето зашто код 
нас сељак има у обичним околностима само толико колико да се 
израни, као што смо казали у 2 бр. "Раденика".54 

. Има људи, који све невоље народа, које су они одкрили или 
КОЈе мисле да су открили сваљују на врат влади. То су људи који 
Оће да докажу народу, како влада може учинити све и сва, да усреhи 
народ или да га унесреhи по својој вољи - а тиме уједно Оће да кажу, 
како би они усреhили народ, кад би се случајно дочепали владе. Чи
таоци су могли. видети из нашег програма и наше радње, да ми 

~исмо "ОПОЗИЦИЈонари" од те сорте. Ми смо показали узроке зашто 
Је ова.кав наш економски развитак - и баш по нашем мишљењу вла
ga нще Kagpa.ga йјоме с{[{ане на йуй1 йокрај све своје воље] ако би је 
било. Узрок Је томе веома прост: да се створи економски напредак, 
иште се умни и физички рад стотинама иљада глава и руку т.ј. 
иште се укупна радња целог народа. По томе влада није имала 

разлога што да у својој "званичној исправци"SS одбија од себе кри
вицу за сиротињу народа, кад је нико није зато ни кривио. Што се нас 
тиче, ми остајемо доследни својој цељи коју смо поставили у про
граму нашег листа. Ми смо показали наше економно стање колико 
см? могли "на брзу руку". У скоро говориhеМ0 још опширније о ис
ТОЈ ствари. Уз то ми ћемо показати начин, како по нашем мишљењу 
може сам Hapog (над чијом се грбином свршава овај процес о коме 
се ми препиремо) да искаже своје право стање и да сам размисли 
како ће да се помогне.S5а 

PageHUK, бр. 6,7,8 и 9, од 12,15,17. и 19. VI 1871. 



[ЖИВИ ЛИ ЈОШ !(ОМУНА?] 

Прво питање што нам се намеће кад станемо говорити о дога
ђајима у Француској, зацело је питање: живи ли још комуна?56 Она 
је затрпана у зидинама париским повика ли су европски либерали, 
а на тако громку и једнодушну изјаву сви пријатељи поретка и соп
ствености умирили су се. Али комуна није затрпана у зидинама па .. 
риским, комуна живи, она ради и сад још са већом живошhу но ика
да. Интернацијонала није гомила људи који су се од беса сакупили 
да се размеhу громким фразама, то је грдна маса одважних, науче
них, поштених јунака, ти не узмичу ни испред каке опасности, они су 
заложили сву своју снагу за најправичнију цељ. А за доказ томе да 
они неуморно раде, још једнако после онако страшног пораза, усред 
овако варварског поступања с њиховим члановима, ми ћемо да 
изнесемо пред читаоце у изводу прокламацију коју је, како веле па
риски листови, средишни одбор Интернацијонале управио радници

ма: "Ми би рекли да сте побеђени кад неби сматрали за дужност да 
идемо све даље, ми вам кажемо да радите, а реакција нек се слави 

победом. Вама су сада отели оружј е, али француски закон даје вам 
политичку силу. Но зато што немате састанака и органа, скупљајте 
се око Интернацијонале; она ће вас цигла ослободити од тираније 
капитала и попова. Ми примамо на се одговорност за паљевину 
Париза, а одговорност за несрећу Француске товаримо на Жил Фа
вра,57 Трошија и њиове другове. - Старо друштво мора пасти, код 
нас је број, код нас је право, дакле је код нас и сила. На биралиште! 
на биралиште! - Тиранија нам је узела оружје, али није бирачке 
гласове. Напред! Живела социјална република! Живела комуна!" 

Осим ове прокламације, ми имамо доказа за енергичну радњу 
Интернацијонале чак и са оне стране где би се са највећом радошhу 
само опевала комуна. Саме лондонске новине "Тајмс" (које устају 
против свега што је ново, а кад се то осили, оне се полагано прими
ре с њим и најенергичније га бране - као и још један лист) јавно 
признају, да су присталице комуне опет изашле на видик, и да су 
доказале оно у што ј е "сав цивилизовани свет" почео већ да сумња 
- а то је да комуна још постоји. Опсадно стање у Паризу, вели се у 
том листу, које је требало да престане још пре 5-6 дана, још једнако 
траје, жандара има све више. Из прегледа главних учесника комуне 

ЧЛАНЦИ 

види се, да у њој не учествоваху сами раденици но још 5,лекара и 
апотекара, 14 новинара, 4 ако не 5 вештака, 1 професор, 1 школски 
учитељ, 1 адвокат, и 2 трговца. 

И докле се "цивилизовани свет" теши поразом комуне, докле 
благосиља версаљске солдате што су јуначки поубијали толико 
иљада неоружаних људи, дотле Интернацијонала ради на изборима. 
Скоро сви кандидати које би она имала да протури, налазе се у 
"рукама правосуђа" (солдачког), и она зато помаже избор крајних 
републиканаца ("умерени" републиканци са Тјером на челу, то су 
републиканци до прве прилике, до првог "ручка" код каквог пре
тендента). На њеним листама стоје имена Виктора Хига, Гамбете, 
Флокеа, Белеа. 

~сим Интернацијонале, при изборима ради живо и једна друга 
парТИЈа, страховито далека од ње по начелима, а доста блиска пре

трпљеним поразом - бонапартистичка. Наполеону је жао да му про
пада наРоОД, и он се упео из петини )кила, да опет добије место "усре

lштеља ,па и aK~ не он, а оно његов син. Његов синовац, принц На
полеон, написао Је скоро у белгијском листу "Ендепандансу" писмо 
Ж. Фавру, где назива владу од 4 септембра узурпацијом, вели да су 
Наполеониди пали Kaдj~ пала и држава, али да су се Жил Фаври баш 
онда подигли. ПребаЦУЈе Ж. Фавру, да је овај, својом неспособно
шhу, изазвао устанак од 18 Марта, да је он одговоран за паљевину 
Париза и тражи да сам народ каже шта оће. То писмо, а осим њега 
~ силне агитације, можда су били узрок што је француска влада об
Јавила да ће уаUCL~ши принца Наполеона чим пређе на Француску 
земљу, зато "што Је клеветао републику". Остављамо Француску 

у том "мирном" рату - ко зна неће ли огромна сила начела, која 
изађоше на дневни ред, изазвати нове страховите преврате, ко зна 
неће ли с нова потеhи крв, и неће ли садање колено само толико по
моlш ~у~уhим, што ће им својим лешинама доказати даје радило?! ... 
Једно Је Јасно, да све више крчи пута себи та мисао, да људи оће да 
живе у друшт~у,. како они .сами ypege, да они хоће да се сами старају 
о себи. Јасно Је J0!ll то да Је та мисао у Француској највише ухвати
ла корена, -:- а то је довољно па да се узрок данашњим догађајима у 

ФраНЦУСКОЈ нађе на друг.ом месту, а не у "лакомислености". Ову је 
миса~ изазвала наука КОЈа све даље корача, њу је изазвао напредак 

~oгa Је човештво до сад учинило, њу не сме нико ,одрицати; она се 

JaBЉ~ сад овде сад онде, сад јача, сад слабија, али њена је будуhност, 
њен је свет! 

у Берлину се славила "победа" над француском војском. У 
свечаном спроводу ношена је uљачка од Француске. Колики је 
~апредак моралности учињен код једне класе људи види се врло 

Јасно ОТУД, што c~ они диче "пљачком", отимањем! Ма колико да су 

тужни гласови КОЈИ нам долазе из Немачке о ојачавању солдатине и 
укорењавањ у hефа, ми опет имамо и отуд светлих вести, ми знамо 
да при свечаностима не учествује једна класа људи ("људи будуhно-
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сти") И то она која на својим леђима држи сво богаство Немачке, и 
која може врло лако и у врло скором времену, окренути леђа "ста
ром друштву" - а тада је и крај свечаностима, крај раздавања награ
да онима који су добро касапили. Дошла је угодна прилик~ да пост~
вимо једно питање: Где је, у Немачкој или у Француско], угодни]е 
живети човеку, али човеку који се не држи за срећна, кад му кажу да 
је "добар слуга" и да је "покоран поданик"? Ево врло кратког одго
вора на то питање: "После овог рата - рекао је В. Хиго - биће две 
државе, победилачка, где ће бити притешњен говор, гди се не сме 
састајати, гди се за свашта мора тражити "одобрење", и побеђена, у 
којој ће бити слободна штампа, слободни говор, слободни. састан
ци." Него ми не верујемо да ће садање стање у НемаЧКОЈ остати 
дуго, не, то је прелазно стање, и што се дуже у њему живи, то ће гро

знији бити доцнији резултати. И збиља, слаже ли се то c~ нашо~ 
цивилизацијом, да интелигентна Немачка има близу МИЛИЈона ВОЈ
ске, да садањи цар немачки йосiПави сам себе за цара, да Бизм.арк 
вуче парламент куд му је воља, да преко устава, по коме сме у ВОЈСКУ 
узети само 11/2-2% од насељења (а то је 750.000), узм~ два ил~ три 
пут више, да говоре о човечности и штедењу неП?ИЈа~ељ~ Јавно 

назива йреgмешuма који су Y:ZOgHU само за aKageMUJCKe иреиирке и 
Т.Д., и т.д.? Не, то или пориче сву цивилизацију или само нема напре
тка. Нашим је читаоцима познато да је немачки парламент одре
дио награду од 4 милијона талира генералима, и толико исто солда
тима. Овде се заборавило нешто важно. Читалац ће се без сумње се
тити и из наших листова оне страховите праске од речи: ga је Фран
цуску йобеgио немачки учuШељ. Лепо, .па што се сад не ~aгpaђyjy 
йрави победиоци? Што да се даје 8 МИЛИЈона на с.?лдате: КОЈИ су били 
тек cuopegHa помоh у борби са Француском, а 2лавНОј сили, учит~
љима, да се не да ни Kpaj~pe? ~~~леда као да су учитељи удеСНИЈИ 
кад се говори но кад се на2раЬУје.· 8 

У Енглеској се опажа покрет, који је изазван једно догађајима 
у Француској, а друго upupOgHUM ШОКОМ садањег стања ствари. Ту 
скоро су се били скупили енглески демократи у Лондону и протесто
ваху противу издавања бегунаца, а нарочито против Тјера и фран
цуске скупштине. Осим тога изазива незадовољство код раденичких 
редова и краљевска породица. Принц Артур је проглашен за пуно
летног, и сад ваља му наћи прихода до 15.000 ф. ст. (З~.ООО дук.) 
годишње. Телор члан парламента и вођ радикала, устао Је и кад се 
пре тражио "приход" за маркиза Лорна и изразио се: да радници 
енглески нису толико богати, да би могли натоварити златом све 

стране "принчеве" који узимају енглеске "принцезе". C~д се опет 
повраћа давање прихода онима који нису радили, и они КОЈИ су ство
рили тај приход, устају да протестују против таког расипања њихове 
зараде. Телору је отишла депутација, која ће га молити "да прве не
деље председава у једном скупу од милијона републиканаца". По 
јужној Енглеској учестали су "страјкови" раднички (отказивање 

рада), они траже да им се надница повиси са 50/0, што господари _ 
буржуазија - неће да допусте. Свако тражење да се повиси надница, 
то је тражење да се мање краде од радника - и то се неће да "до
пусти"! Онда се не треба чудити што настају све чешhе моменти, где 
се ни најмање не пази на оно што је "допуштено". Поводом тих страј
кова изражава се дописник "Тагес-пресе", да то врење у радничкој 
класи показује "да Енглеска иде тешкој будућности". А МИ би рекли 
да сав свет иде "тешкој будућности" - за оне који неће да раде, но 
хоће да ЖИве од туђе зараде. Може бити да је и то "врење" узрок 
што се у Енглеској врло јако спрема у војничком обзиру. Војени ми
нистар, који још није чуо глас топова осим у паради, наређује непре
стано маневре, увео је кратко време службе, установљава нов оде
љак краљевске артилерије, чак се говори да ће и Молтке дом да 
гледа те маневре. Енглези се баш не радују томе, они знају да је тако 
Молтке и пре једнако гледао француске маневре. 

PageHuK, бр. 6, од 12. VI 1871. 



[ВЛАДИМИР Ј АКШИЋ О ПРИМЕДБАМА У 

"Р АДЕНИКУ" НА "ДРЖАВОПИС СРБИЈЕ" И 
ОДГОВОР СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА] 

ПРИМЕДБЕ НА ,ДРЖАВОПИС СРБИЈЕ". 

у броју 7. "Раденика"59 у трећем стубцу на дну стоји приметба: "Имамо да 
приметимо да држав~а статистика није опазила ову разлику." 

Почем ја редакцију ,Државописа Србије" водим, то да неби помислили да сам 

ја том приликом што из вида изгубио, упуhујем уредничество на рече ни чланак да га 

у целом периоду до точке внимателно прочита, да стави у место погрешни 3787 дука
та само 37 дуката јер ово је сума за једну породицу важеhа а горња важи за 100 поро
дица у чему се ДОПИСfШК помео па с њиме и г. Уредник;БО да се с вниманијем прочита 
што је написано на стр. 98 и 91. II части ,Државописа"; и да се не заборави да многа 
толковања дописника нису његове мисли већ моје, изложене у самом тексту речене 

части дјела. Што многог статистичног материјала код нас нема, као што би г. допис

ник желио, није моја кривица а нека се пита чија је на против најмање половина даже 

и три четвртине истога има се само моме настојавању приписати што га имамо. - У 
прочем није све на свет изишло што од статистичног материјала покупљено има а 

чија је и ту одговорност нек се пита, моја за цело није. 
Влаguмuр Јакшuћ. 

На ово имамо толико да приметимо. Г. Јакшић има право што 
се позивље на стр. 91 "Државописа Србије" П ч.[,] тамо је указана 
разлика између величине непокретног имања које долази на 1 по
родицу по попису од 1863 и по рачуну из пупилних маса. Али то није 
сав смисао наше примедбе. Управо главно што смо хтели да каже

мо то је: да је L~ела сума 95 дк. имања која је у "Државопису" израчу
њена на једну породицу сувUUlе мала, а ако се узме поправљена са 

120/0 мања цифра 83 дук. која је стављена у "Државопису", стр. 81, 
онда је она још нетачнија, јер непокретног имања по порезном по
пису од 1863 г. долази на сваку породицу 87 1/2 (кад се узме 17 1/2 
дук. на 1 душу, а 5 душа на ј едну породицу онда ј е 5 х 17 1/2 = 87 1/2) 
а по попису стоке од 1866 г. долазило је саме стоке на сваку поро
дицу 30 дуката ("Држав. Србије", св. У, стр. 133). Стока се је од 1859 
до 1866 г. умањавала, дакле је 1863 г. могло бити више, а никако 
мање. Но ако узмемо да није било више но само 30 дук. стоке и 
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87 1/2 дуката непокретног имања онда долази 117 1/2 стоке и непо
кретног имања на сваку породицу а гди су друге uокрешносши и 

гошов новац? А по рачуну државне статистике (стр. 81.) излази да 
је на сваку породицу долазило у готовини, облигацијама, покретно
сти и непокретности само 83 дук.! Ето ту разлику није опазио Г. Јак
шић. Ту смо разлику ми имали у виду кад смо казали да оне цифре 
нису тачне, да би се по њима могло ценити "апсолутно" имовно 
стање у Србији. Али смо казали да та нетачност не смета кад се оће 
да оцени растење или опадање имања у течају више година. Узрок 

овој нетачности ми мислимо да је то, што после смрти кућног ста
решине не попише се никад цело његово имање из веома много 

узрока, а и оно што се попише не долази под судско руковање. Ето 

зато на 100 пупилних породица код суда долази увек мање имања но 
на 100 породица, које нису под пупилом. 

Напослетку чудимо се што нас Г. Јакшић опомиње да не забо
рављамо да многа "толковања" дописникова нису његове мисли већ 
Г. Ј акшића. Ми смо изриком казали да овај преглед нашег економ

ског напредовања пишемо на основу "Државоuиса Србије" и ми 
баш желимо ga говоримо самим iТteKci710M "Државоuиса", јер то је 
за нас званично uошвР9ење онога што смо казали о нашем економ
ском напредку у 2 бр. "Раденика"61 а што нам се у 4 бр. "званично" 
оспоравало. 

Што код нас нема довољно статистичног материјала ми нисмо 
кривили Г. Ј акшића нити кога другога, нити оћемо кога да кривим о 
- јер нам то не би ништа помогло. 

Уредништво. 

PageHUK, бр. 8, од 17. УI 1871. 



[ИНТЕРНАСИЈОНАЛА ЈЕ ОЗБИЉНО 
ПОПЛАШИЛА Европу]62 

Интернасијонала је озбиљно поплашила Европу. Државници и 
новинари надмећу се у лагању ко ће је црње и горе представити. Али 
на несрећу у њиовом ратовању дешавају им се "малери". Често они 
избрбљају да су нашли нека дела "ужасна", "дивљачка", "гнусна" и 
Т.д. а на свршетку се покаже да су та дела радили они сами а не Ин
тернасијонала. Такав се малер десио Жил-Фавру, министру. Главни 
савет Интернасијонале одговорио је у "Тајмсу" од 13. о. месеца на 
познати распис француског министра и ту доказао да су сви цишаши 

Жил-Фаврови у коима се ђоја садрже начела Интернасијонале, 
лажни og речи go речи.б3 Ниједан једини није узет из органа Интер
насијонале. Па то није првина Жил-Фавру да наводи лажне цитате, 
вели главни савет Интернасијонале: 1848 г. он је као адвокат у 
тужби против комунисте Кабе-а тако исто употребио лажне цитате 
и још тада би због ла2ања био исшеран из круга адвокатског, да му 
није Кабе на суду опростио. Али то није све. Посланик народне 
скупштине у Француској Милијер, који је пристао уз комуну и који 
је по заповести Жил-Фавровој ogMa аuрељан чим је био уваћен, 
изнео је на јавност cygcKa акша, која произлазе из последњих дана 
Наполеонове царевине и која је Жил-Фавр одма затрпао чим се је 
дочепао владе 4 Септембра. Из тих акта види се, да је Жил-Фавр 
живио одавно у незакониUiом браку са једном женом, којој је зако
нити муж још сад у Алгиру, да је уваhени пуковник комунин Лилије 
незаконити син тога брака; да је Жил-Фавр целим редом лажних 
gокуменаша присвојио имање оног мужа у Алгиру, за рачун свога 

незаконитог сина и да је, чим се дочепао министарства унутарњих 

дела, пустио из затвора два злочинца, који су били сведоци његових 
злочинстава. И тај човек, који је разрушио брак, отео туђу својину, 
пустио злочинце своје савезнике из затвора, устао је сад да брани 
својину, брак и правицу. 

То је малер за Жил-Фавра и његове колеге, а још више за 
друштво, које он заступа и које у њему види идеал поштења. Бојимо 
се да се такви или слични малери не десе и нашим "спаситељима" 
Српства и цивилизације од поплаве "Интернасијоналног варвар-
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ства". Барем почетак је сличан. Сви цитати у 129 бр. "Јединства",б4 
који се продају као да су на основу "званичних прогласа" Интернаси
јонале, лажни су og речи go речи.б5 "Неки" Везиније и "неки" Мер
сије, Пилевес и Ракен личности су са свим неизвесне у Интернаси
јонали (а може бити да постоје толико исто колико и Г.Г. Дибук И 
Тиашин које смо поменули на једном месту).бб Начела што их ис
поведа Интернасијонала исказана су још 1848 г. у "Манифесту кому
нистичне партије", који је манифест и на срйски језик upeBegeH,67 а 
иста начела потврђена су на конгресима Интернасијонале нарочито 
у Брислу 1868 и у Базелу 1869 г. Начела што се тамо садрже са свим 
су йро{йuвна оним измишљотинама што се по новинама проносе. 

Међу тим она су тако раguкална, да би се сваки и најлибералнији hи
фта од њих поплашио. Зато ако је баш хтело "Јединство" да страом 
спасе српство од Интернасијонале, ваљало би да се је бар потрудио 
да проучи "званичне прогласе" Интернасијонале. Тада му се неби 
десио малер, да се јавно увати у лагању као и Жил-Фавр. 

PageHUK, бр. 12, од 26. VI 1871. 



БЕОГРАД 25. ЈУНА 

Ми смо уобичајили да у нашем листу не саопштавамо "поли
тичке прегледе", осим кад у свету има догађаја, који су од општег 
човечанског значаја или кад се страни догађаји нас непосредно 
тичу. Ми нисмо ради да дајемо рану беспосленим политичарима, па 
при том и остајемо. Међу тим од почетка нашег листа у суседној 
Аустрији десило се и дешава се много ствари, које се нас тичу непо
средно: прво је било "измирење са Словенима". Ми смо већ казали 
шта мислимо о томе измирењу у чланку "Словенска Аустрија".68 
Ми то кажемо и сада: измирење Словена с Аустријом то је поли
тичка и логичка бесмислица. Ко се с киме мири? Очевидно да се др

жава или боље влада измирила са потчињеним народима и више 

ништа. Је су ли се измирили Словени с Немцима и Мађарима? То је 
право питање и на то питање мора сваки, ко познаје одношаје у Аус
трији одговорити, да нису. Данашње "измирење" народности, то је 
дакле просто владина комбинациј а. Она Оће као и свака влада, да се 
што дуже одржи на своме месту и за ту цељ употребљава сва мај
сторска средства, којима се заваравају народи. 

Народима који живе у Аустрији потребно је да се они сами 

измире. А ово ће бити само онда кад сви народи без разлике добију 
земљишта да се могу са свим слободно према својим потребама 
развијати и усавршавати, кад се дакле раскину окови који сад при
тискују све народе кад се раскине Аустрија. 

Ми не би повторавали ово што смо казали у 3 броју нашег 
листа да нас не побуди на то један допис "са Белог Дунава" у 71 броју 
"Заставе".69 Тамо се вели као одговор "Раденику": "Може бити 
разног мишљења о томе кој а од две државе пре може или треба да 
падне, или да ли обе у један ма[х], али ако је према каквом интересу 
Русије Аустрија прва на реду то интерес, или бар снага јужни Слове
на, а нарочито Срба има други рачун." Ако је поштованом допис
нику70 са Белог Дунава познат наш програм, он је могао увидети да 
овај одговор и пребацивања што нам их чини, немају места. Ми не 
водимо никакву кабинетску политику, па нам за то није стало, шта 
је у интересу Русије или које друге државе, а шта не. По нашем 
сватању за ослобођење српског народа треба йрво: да цео српски 
народ или бар веома много његови[х] чланова схвате ту потребу и 
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да сами одпочну радити за ту мисао и gpY20: да српски народ има 
материјалних средстава да победи своје непријатеље. Кад се добро 
проучи и први и други услов изилази на једно: српском народу треба 
унутарњи социјални преображај, треба му умни и материјални 
напредак па да се ослободи од спољних непријатеља и да се уједини. 
Друкчије не иде. Одакле ће се започети први покрет за слободу и 
јединство српског народа у Аустрији или Турској? шо Је нама све
jegHO. Очевидно, онде ће се започети, где се пре учини овај унутар
њи, народни напредак, где народ буде свеснији, слободнији - јеДНО1\'1 
речи где буде јачи код своје куће. Да се дође до те цељи треба сваки 
Србин који је зато кадар, да ради у томе правцу, на свом земљишшу, 
свима cpecl71BUMa, која су му на руци. За то ми овде у Србији, ако 
озбиља желимо да разрушимо Турску државу, морамо радити пре 
свега да подигнемо морално српски народ, који је заборавио да се 

бори за слободу од 40 и више година, и који је за то време матери
јално опао. Ама има људи код нас у Србији који веле: ми смо јаки, 
ми смо напредни! Какав напредак? Какав преображај ХОћете ви? 
Ћутите и чекајте - "сад је на реду питање о народности и т.д." Ви 
видите дакле да код нас има људи који са свим друкчије мисле о срп

ском јединству но ми и ви. За то наше начело "слободом до једин,
ства", није празна реченица, већ баш карактерише цео наш рад за срп
ско јединство. Ово начело изрекли смо ми јавно односно свију кра
јева још у нашем програму, а у 3 бр. казали смо то изрично за Аус
трију. Ми смо рекли: "Ова мисао изговарана је више пута, али све 
тио и крадом - као да се сами плашимо наше свести (а не "савести", 
као што је разумео дописник "Заставин", разлику мислимо да није 
нужно објашњавати). Баш за то, што смо имали у виду какви узро
ци постоје у Аустрији, те се то не може говорити јавно, ми смо одма 
додали на истом месту: "OBge у Србији ми имамо и право и gужносiu 
да ово начело изнесемо као цељ коју ваља Достиhи ... " Ми дакле ни
смо казали пређашњу мисао да јавним радницима у Аустрији преба
цимо плашљивост, већ да јавним радницима у Србији ставимо у ду
жност да то јавно изнесу на својој застави. 

Сва остала пребацивања "Заставиног" дописника немају ни 
толико места и као што се види поникла су услед просте забо

равности његове. У 2 (а не "у истом") броју где смо говорили о 
Босни, ми смо говорили о либералцима и конзервативцима, омла
дини и остарини71 у Србији и о "цивилизаторској мисији" Србије на 
истоку,?2 Управо све што је тамо казано тиче се само Србије и сваки 
ко познаје садање стање у Србији, пристаhе с нама да оно што смо 
казали није ни "претерано" ни "недотерано". 

Оволико је мислимо довољно за објашњење са "Заставом". 

PageHUK, бр. 13, од 28. VI 1871. 
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ОСЛОБОЂЕЊЕ ЖЕНСКИЊА.73 

Има и код нас људи као и свуда, који nе одмах чим виде наслов 
ове кљиге: "Потчиљено ст женскиља" - повикати: "На што нама 
то?" "то је прерано за нас!" "ми имамо пречи ствари" и т. д. Сваки 
који то говори не помишља да је одношај мушкиља и женскиља, 
установа породице основа друштвеног уређеља.74 

Дуго време - управо како постоји људско друштво - људи су 
тежили да уреде своје одношаје народне и међу-народне. Писано је 
и говорено млого о разним "важним" питаљима; говорено је о раз
ним формама државним, о разним установама грађанским, претре
сано је и уређеље војске, уређеље полиције, уређеље судова и апса
на, тражена је "равнотежа" државна уређељем и поделом власти, 
тражена је равнотежа међу-народна отимаљем туђих земаља и 

заокругљиваљем својих граница - једном речи претресани су и суви
ше сви спољни одношаји људски. Али дуго време људи не знадоше 
да из осеnаља, мишљеља и радље свију појединих свуда једном дру
штву истичу сви они одношаји што их ми "регулишемо" у нашим 
"грађанским" и "кривичним" и нашим друштвеним и државним ус
тановама; да исти узроци стварају: политичне партије, грађанске 
војне и међу-народне ратове. Тек у последље време људи почеше да 
изучавају самог човека, љегове најближе потребе и љегове одноша

је. Тада се показа да су она некада "важна" питаља, као питаље о 
"равнотежи међу-народној", "о подели власти", "о државној форми" 
и т. д. која су толико забављала свуде, или са свим НИIптавна или 

само узгредна. На место љих дођоше питаља: како да се уреди дру
штвена радља и осигурава човекова зарада (које питаље данас по
треса целу Европу)? како да се васпитава сваки члан друштва? Ка
ко да се цела половина човечанства, ЈICенскu UОЛ, извуче из мрака 

незнаља, потчиљености и празне сујете и задобије за науку и чове
чански напредак? Од решеља ових питаља очевидно зависи какве 
nе бити све друштвене и државне установе, грађански и кривични 
закон, државна форма и међу-народни мир. Ова питаља морају се 
најпре решити па тек после она споредна. Ово су питаља општа, 
човечанска. Она се тичу свију људи и свију народа, ма на ком ступ
љу развитка они били. Баш они народи који су маље развијени тим 
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више треба да изучавају ова питања, да се користе науком што су је 
други народи израдили дугим, тешким опитом. 

Људи су се најпре свађали и тукли, па су увидели да им треба 
суд и полициј а, да им расправља спорове и да их чува од насиља. Али 
доцније људи почеше да увиђају да им то није довољно да од ваља
ности полиције не зависи број разбијених глава и т. д. већ од коли
чине леба и његове равномерне поделе у народу, og образованосшu 
и моралносiiiи Hapoga. Зато су људи тек на послетку почели да 
мисле о своме образовању и моралности и свима условима, што ути
чу на образовање и моралност свију чланова у друштву. Тек од тог 

доба увиђа се све више од каке је важности по цео човечански на
предак одношај између човека и жене у породици и друштву. У 
породици се дете почиње да васпитава, ту оно добија прве појмове о 
свима предметима, а нарочито о својим одношајима спрам других 
људи и моралу који постоји у тим одношајима: своје и туђе, род и не 
род, право и неправо, истина и лаж, слобода и насиље и т. д. све то 

дете научи својим OULUUOM у својој породици или у блиском кругу 

других породица. У овом "домаћем васпитању" мати игра веома жа
ЛОСНУ улогу. Она нема веhином никаква образовања. Па и онде где 
је она образована као "женска" она није кадра да деци саопшти "пр
ва знања" а камо ли да развије своју децу за људе, чланове gрушшва 
- гр(фане. Жена није грађанин. Она не зна ни за грађанска права, ни 
за грађанске и човечанске дужности и врлине. Колико год сам при

мера видео у нашој породици да мати учи дете како ће се понашати 
спрам других људи вазда сам видео како га спрема за uоgлаца у 

gpyuaТtay. Није ни чудо кад роб васпитава будуhег "грађанина". Па 
још више: у овом непосредном сношају са својом породицом васпи
тава се човек целог JfCLlBoIТta. Личним саобраhајем и заједничким жи

вотом човека и жене васпитавају се узајамно; узајамним утицајем 
код њих се развијају многе мане и многе врлине. Ситне сујете и пр
љаво славољубље, жеља за влашhу и грамжење за новцем - ови и 
многи други покретачи човекови, који изазивљу ниске страсти у чо
веку, који стварају читаве интригантске политичне - партије; све 
се то веома чесiiiо прилепи човеку утицајем жене. Сваки то може 
видети из свакидањег посматрања. Жена чим не живи у сиротињи И 

не мора једнако да мисли о "насушном ле бу" , већ ступи у "друштво" 
т. ј. почиње да се бави беспосличењем, постаје сујетнија, грамжљиви
ја, празнија, у опште - гора но што је човек из истог сталежа у дру

штву. То је природна последица њене потчињености, необразовања 
и беспослености. Жена добра од природе, добра газдарица, честита 
у сваком погледу у својој породици, кадра је да спречи сваки пле
менити рад човека (ми то говоримо о веhини жена, разуме се да има 
племенитих изузетака), да угуши сваку племениту тежњу, само ако 
је она управљена за какву општу цељ - ван круга породичног. Она 
је често кадра да то назове немарношhу над породицом, непоште
њем и сваким именом да загорча жuвоiii човеку и породици које во-
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Историјског музеја Србије) 
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ли и за које сама живи, јер она нема никаквог човечанског образо
вања па доследно ни узвишенијег, човечанског осеЬања. Она нема 
никаквих права као човек U члан gPYU{LUBa, није зато васпитана, па 
веhином не разуме најплеменитије тежње и најплеменитији рад 
човеков. Ето така је улога жене у породици и друштву, у моралном 

погледу. 

у економским одношајима улога је жене тако исто штетна за 
друштво као год и у моралном. Њен је рад далеко непроизводнији 
но човеков, јер она није образована за рад као човек. Па после: кад 
се само погледа на одело жене, на њене шарене дречеhе боје, разне 
трачице и крпице, на њене украсе и т. д. види се колико је штетно за 
народну економију што је жена навикла да се кити ради лепоте и до

падања човеку. Колико се руку употребљавају на производњу ових 
трица? колико глава морају да се занимају измишљањем разних 
мода? напослетку само усавршавање индустрије, развитак механи
чке и хемијске технике мора да се повија за модом и раскошлуком. 
И то у сљед тога: што жена не сваЬа своје лично, човечанско досто
ј анство, што ј е она потчињена човеку - средство за његово уживање 

а не равноправна личност! 
Ја нарочито обраhам пажњу читалаца на ову страну "женског 

питања". џ. с. Миљ У овој књизи више говори као заступник жен

ских права као адвокат женскиња. Он говори о патњи саме жене, 
која има у друштву саме обвезе а никаква права. Он указује очевид
ну неправду што свака најбоља, најобразованија и најплеменитија 
жена има мање права но најгори, најглупљи, најподлији човек. Про
тив ове неправде у друштву устаје Миљ. Он показује да жена има и 
право и способност, да заузме йравно једнак положај у друштву као 
и човек. Миљ казујуhи кака се неправда наноси женскињу у дру

штву побуђује нас неотично да мислимо на другу страну женског 
питања т. ј. да мислимо на то: како се неправда нанешена жени свети 
целом човечанству. Читаоци који озбиљно проуче ову књигу уви
деЬе како је питање о "женском ослобођењу" нераздвојно свезано 
са целим друштвеним преображајем са ослобођењем човечанства 
од свију зала, порока, тиранија и робовања. Увидеhе да "женско 
питање" није за нас прерано, веЬ да је оно прво које треба ставити 
на gHeBHu peg. 

с. Марковић 

Пой1<щњеносiu женскuња, Џона СёТјуарй1а Миља, с йредговором Св. МарковUћа и 
Брајй10вu.м говоро.м. у Београду, у Државној штампарији, 1871, стр. ш-уп. 

[ЗЛОЧИНСТВА ЖИЛ-ФАВРОВА] 

* у 12 бр.75 јавили смо за злочинства Жил-Фаврова, што су на
ђена у судским актама. У енглеској штампи то је одкриhе произвело 
велики упечатак. Један од најважнијих енглеских листова "Дели
Њус"76 изјавијо је сумњу о истинитости оних дела и позвао је фран
цуску владу да повуче на суд главни савет Интернасијонале као кле

ветника. На то је одговорио у истом месту К. Маркс, један од члано
ва главног савета, да је он писац оног Манифеста радницима у коме 
се ређају злочинства Жила-Фавра да је све то истинито од речи до 
речи да он сву оgzоворносш на cygy йpuмa на себе. До данас Жил
Фавр још се није обраhао енглеском суду, да казни "клеветнике". 
Занимљиво је још ово: бечки листови нова и стара Преса77 из којих 
наши политичари црпе своју политичну мудрост, прештампали су 
ово писмо К. Маркса из "Дели-Њуса", али наши листови који у сва
ком броју редовно говоре о Интернасијонали то до сада неурадише. 
Међу тим ово је један историјски докуменат, и да нема никаквих 
других узрока тек вредно је да се зна да је прост злочинац седео на 
министарској столици француској. Али разуме се, кад би се то изне
ло на јавност онда би свет увидео: од куд наједаред "цивилизованој" 
Европи 2 1/2 милијона разбојника, организованих у једну дружину 
да поробе цео образовани свет? Онда би било јасно даје то измисли
ла нечиста савест злочинца, који се је дочепао власти и ништа 
више. 

PageHuK, бр. 15, од 3. VП 1871. 



КАКО ДА СЕ СА ЧУВАМО ОД ПОПЛАВА. 

Ми смо саопштили читаоцима извештаје о поплави са свију 
страна; по тим извештајима и по цифрама о штети коју је поплава 
учинила 1864 г. (што смо саопштили у прошлом броју)78 можемо 
саставити приближан појам о штети коју је наш народ претрпео од 
поплаве ове године. Но осим тога, по разним извештај има показани 
су сви узроци са којих долазе поплаве и које треба уклонити ако 
оћемо да поплаве не буде. 

Један од најглавнијих узрока, о коме се одавно зна и одавна пи
ше: огољене стрме стране по брдима и у опште исечене шуме по 
високим планинама, које привлаче облаке да се на њима исцеде, а 
затим заустављају воду да се нагло не слива. Ево шта вели о томе 
наш стручни зналац природе, а нарочито природе у Србији г. Пан
чиh:* "Вода која кишом на шумовити предео пада, задржава се ве
hим делом на лишhу, гранама и стаблу од дрвећа и на оној махови
ни или другим биљкама, којима је у шуми земља обрасла, а безброј

не цевчице на површини свеколиког тог шумског рашhа упијају уз 
ту воду и друге свакојаке ствари и обраhају све то или на своје орган
ске потребе - да расту, да се плоде или само за време задржавају 
воду док се она по закону теже полако кроз земне слојеве не 
проведе, и ту као веhи или мањи изворна видик не изиђе ... " Ето ка
кав утицај имају шуме кад киша пада. Напротив, код голих стрмина 
сваки зна какве су последице, а нарочито имали смо прилике да се 

уверимо при овој последњој поплави где су мале речице, као Лепе
ница, Белица, Лугомир, Јасеница, Млава и друге чуда починиле. 

Огољене шуме не само да нам доносе поплаве, које се непре
стано понављају, већ вода која стиче са голих камењара место да 
нам донесе онај плодовити шљам планински, који гоји земљу, 
донесе често сам песак, њиме засипа најбоље њиве и ливаде и пре
враћа их у врбњаке. Овде већ не важи: "Вода донесе и однесе" - већ 
вода баш однесе са свим. Такву штету чини Штира у Подрињу, као 
што нам јавља дописник из Лознице у последњем броју;80 тако бива 

* "Нешто о нашим шумама". Приликом отварања излога земаљских произво
да 4 Октобра 1870 г. у Крагујевцу читао Др. Ј. Панчиh.79 
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на горњем Тимоку, тако ради Ждраљица код Крагујевца, Штипљан
ска река код Јагодине и многе друге. Ево шта нам још доносе попла
ве осим што нам опусте усеве, подаве стоку и поруше куће. Узрокје 
томе што се је код нас секла шума сувише и без разбора да ли је 
шума која се сече на брду или у равници, на доброј или на камени
тој земљи, па је на каменитим стрменима вода спрала мало земље 

што је било а сад носи песак. 

Да се уклони овај узрок потребно је двоје: да се засаде она 
места са шум ама где је то потребно и да се у будуnе код нас шуме 

правилно секу и негују. И за једно и за друго г. Панчиh исказао је у 
поменутој беседи веома уместне предлоге. Он је показао и која дрва 

треба да се саде, на којим мести:ма и на који начин. Он је такође ис
казао шта фали нашим законима о шумама и шта треба да им се 
дода: "Да се одреди где и у каквој мери могу ПIуме да се секу а гди се 
шумско дрвеће никако сећи несме, и да се одреде потребни чувари 
који ће умети и хтети да пазе да се шумарски закони тачно извр

шују." Млоги је тада казао: "Лепо говори г. Панчић", али нико то 
није узео да изврши, осим што је влада почела да уводи шумаре у 

београдском округу. 

Али осим ових недостатака у закону што их наводи г. Панчић, 
има још и других законитих и економских недостатака па да се стане 

на пут сечењ у шума. 

Законски је недостатак тај, што код нас није узакоњено да се 
стока чува од жита, већ обратно, чува се жито од стоке. Тада неби 
биле нужне оне безбројне ограде, које се виде по селима, на које се 
толикашума сатире. Сељак обично заграђује земљу коју оће да сеје 
врљикама, а кад му се после 2-3 године земља исцрпе, онда диже 
врљике па их носи те заграђује другу земљу. Колико труда и време

на пропадне на то вечито премештање ограде, колика ли је ту ште
та, осим шума, кој а се немилице сатире! Ама да се уреди ово чување 
стоке треба да се реши цео низ правних питања о утринама, о при

ватној и општинској своини на земљу, о попашама и т.Д. Треба да се 
зна кад се која земља одређује за сејање, а која за попашу, ко има 
право да одређује и на који начин. 

у н:аПIИМ ПЛОДНIi1vf долинама као што су: Ј асеница, Стиг и друге, 
сељаци су обичајем уредили кад се која страна сеје, а кад не; па се 
стока пушта тамо где није засејано али ту већином решавају газде 
сеоске и разуме се онако како је за њи најудесније. Сиротиња већи
ном тежи да се ослободи ове обвезе, где има само дужности а ника

квих права. За'I~О би требало ове одношаје из учити и законом одре
дити. Наши законодавци већином и незнају за њих, па зато се и не
старају. А док се то неуреди дотле ће непрестано постојати оне мно
гобројне ограде, по селима, које нам шуму сатиру. 

Економски узроци, који утичу на сечење и сатирање шум а тако 
су исто важни. Док се они не уклоне не може се никако стати на пут 

да се шуме не сатиру. Биће више крађења шуме, али у ствари штета 
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ће бити иста, докле год у народу буде иста потреба за шумом. Нај
важнији је економски узрок разуме се - сuрой1uња. Одавно је поз
ната пословица: "Сиротиња рађа голотињу". Сиротиња тера сељака 
да сече шуму да се огреје зими јер му купа неваља; сиротиња га тера 
да сечена дрва далеко тера да прода те да плати порезу и т.д. Али 

томе се злу не може помоћи док се сви економски услови у нашем 
земљеделском сталеж:у неизмене. Зато ми овде о том узроку нећемо 
да говоримо. 

Само имамо да спомене мо други економски узрок: ми немамо 
никакве дрвене индустрије, зато је код нас шума спрам других зема
ља веома јевтина, па зато је сељак немилице сатире. Кад би се код 
нас дрво израђивало и кад би ми извозили: бурад, кола, дрвене алате 
и Т.д. место што их увозимо; дрво би код нас било на цени и сељак 

би чувао и неговао шуму. Овако шума му мало асни, па чим дође по
треба он сече, а за даље ништа и немисли. Ваљда у интересу Домаће 

дрвене индустрије, код нас је ударен ђумрук на извоз дуга. Разуме се 
да та мера није ништа помогла. Код нас се опет неправе бурад за 
извоз из најпростијег узрока: ми немамо радника за то. Међу тим 
дуга се тако исто извози и шума се тако исто сече као и пре - само 

што се сељаку мање за gpBO Йлаhа. Сељак већином мора да плати 
регал на дугу. Индустрија се никад не подиже забранама, ако се не 
употребе управне мере да се образују радници од струке и да се 
створе или набаве капитали. Међу тим она финансијска мера утиче 
само на то да се шума још више сатире но пређе. -

Други је узрок поплавама наше непречишћене реке загушене 
оградама, воденицама, бранама, кладама у опште савршено не ре

гулисано стање наших река. 

О користи што би је имали од регулације Мораве овде је доста 
говорено. Сваки који је хтео да се увери могао се уверити. У послед
њем броју "Раденика" показано је како штета што је учини jegHa 
jeguiiia йойлава у Поморављу више износи но што би изнели сви 
трошкови да се Морава регулише и да постане пловна.81 Регулација 
река поправила би то што чине огољене стране. Вода и ако се нагло 

слива, кад би имала слободно и широко корито отицала би опет 
своим коритом, а неби се изливала и плавила усеве, носила стоку и 
рушила куће. 

Под регулацијом река разуме се да се обале исправе и утврде, 
да се корито прочисти и рашири и да се уклоне све преграде на река

ма, које спречавају слободан ток води. Ово последње има код нас 

особиту важност. Наше су реке поглавито загушене због млогих 
воденица, које су на њима без разлога потрпане. У долини Морав
ској све реке лети кад је велика врућина већином пресуше. Безбро
јне воденице - поточаре престану да раде. Вода је у разним јазови
ма й10ЛUКО расй1урена, да ни један нема довољно воде, већ људи по 
толико сати морају да иду на страну да мељ у жито. Код толике наше 
водене снаге, ми немамо водене снаге, јер се она без разлога расипа. 
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3ашо KOg нас у Поморављу, које је йуно мањих река са великом сна
гOM~ йарни млиновu, замењују воgениче. Ми Оћемо да диже мо индус

ТРИЈУ, а неумем? да caL~YBaMo нашу главну снагу за индустрију 
снагу воде. ШваЈцарска Је чувена са своје индустрије. Она веhином 
увази сировине, она нема гвожђа, нема каменог угља, нема зашти

тне царине и при свем том њена се индустрија развија све више и 
њени производи држе конкуренцију на свима пијацама. Главна снага 

швајцарске индустрије то је њена јевтина покретачка снага - снага 
Boge. Ова је вазда далеко јевтинија но снага водене паре, особито 
код народа још неразвијених као што смо ми. И при свем том код 
нас парни мл ин истискује воденицу! Све са нашег незнања и немар
љивости. 

Као што рекосмо осим ове штете, што их имамо од НaIllИХ во
дениц~ поточара, што су без разлога потрпане, оне су један од нај

ваЖНИЈИХ ~зрока наших поплава. Бране загуше ток воде и вода мора 
да се ИЗЛИЈе; или брана задржи воду дотле док се не накупи огромна 
маса воде, те ова провали брану, наједаред покуља и опет мора да 
изиђе преко обала и да топи околину. У свима наиЕиммањим речнuм 

gолинама йойлаве су неизбежно свезане са овим Йојавама. Па не 
само то. Мала река разливена у млоге јазове, испарава много више, 
а тако исто много више воде упиј а се у земљу и зато у тим рекама 

лети веhином нема воде, ни за људе ни за стоку. Непрестано иде 
колебање између две крајњости: оскудица воде и поплава. Та бар да 
имамо воденица! Већ као што рекосмо наше воденице веhином не
раде и кад је зима и кад је вруhина, само по нешто у пролеhе и јесен. 

Лепеница, Белица, Јасеница, Лугомир, Раваница и друге реке 
пуне су оваких воденица. Из Ј агодине наши дописници82 јавише нам 
да је тамо регулација Лугомира, која је извршена још за владе кнеза 
Милоша, покварена с тога што су неки тадашњи власници имали на 

њему воденице. Тако исто регулација Белице није се извршила због 
воденица. Регулација наших река мора се започети тиме: да се 
вештачки извиди где могу постојати воденице и јазови и како. Све 
воденице, које смећУ слободном току река да се дигну. На тај начин 
ослободили би реке, добили би мањи број воденица, али воденица, 
које би радиле целе године; неби имали лети оскудицу у води а у 

исто време спремили би наше реке за индустријску радњу. 
у целом овом послу заплетени су млоги економски интереси 

приватних лица. Да се сви они задовоље по нашем мишљењу нема 
другог пута, већ да се наше општине договоре па да откуп е све во

денице од приватних лица по вештачкој процени, па да воденице по
стану општинска своина. Разуме се да би оштине задржале само оне 

воденице, које шреба да остану. 
Ми смо показали главне узроке поплава, што нас за последњих 

година све чешhе постижу. 1864 г. влада је одма после поплаве 

наредила комисију, да извиди штету, која је поплавом учињена. Ове 
године учињено је исто. И једна и друга комисија имала је задатак, 
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да помогне народу, који је пострадао од поплаве. Је ли то могуће? 
Разуме се да није. Ко ће платити потрвене усеве, подављену стоку, 
по?уше~е куће и :г.д .? ~азуме се нико. Па шта нам је вајда од коми
СИЈа, КОЈе само ИЗРВ.ЈЈ;>УЈУ добре жеље владине, али нису у стању да 
уклоне зло. Код нас Је Be~ поД~гнут глас у "Трг. Гласнику"83 да се 
изашље техничка КОМИСИЈа, КОЈа би прегледала стаље наших река, 

па да се предузме опшу~рна регулација свију наших река, које нас по

плав~ма упропашhа~аЈ~. У нашим новинама више пута подизао је 
глас Jeдa~ ~IOвек, ко~и Је темељито изучио наше Поморавље (а по

дизао га Је J0!ll раНИЈе У "Ср?ији"), "да се Морава регулише заједно 
са peK~Ma КОЈе у њу утичу."84 Ми држимо да је регулисање река за 
нас наЈпреча потреб~ и на шо iIi.pеба ga је уйрављена сва брига Ha~ue 
ГраЬевине. Ово нам Је далеко нужније но "Српска жељезница". 

Али ни сама брига грађевине не би била довољна. Ми смо пока
зали да су са питањем о поплавама код нас свезана веома многа 

правна и економска питања. Нашим правницима и државницима ве
hином нису ни позната та питања, а нису ни могла бити позната, јер 
се у штампи веhином нису ни претресала, нити их је ко од научењака 
изучавао. Ова питања морају се најпре изучити, а H~MOГY се ни од 
кога дознати до од самог народа. У чланку "Наш економски на
предак" ми смо показали да наш народ материјално опада.85 Попла
ве су само последица и допуна општег економског опадања. Ми смо 

тамо казали да влада није у стању да стане на пут економском 
опадању народа. Ми то велимо и сада за поплаве. Народ се мора сам 
о ~еби ,побринути а зато су потребне пре свега: окружне скуй
UlUlUHe.8() 

PageHuK, бр. 16, од 6. VП 1871. 



ОКРУЖНЕСКУПШТИНЕ 

На скуп.штини 1870 г. поједини посланици изнели су неколико 
предлога, КОЈИ иду на то да се цео наш државни склоп оздо почевши 

реформише. У предлогу бр. 14, 22 посланика предложили су ga се 
завеgу среске cyguje;87 у предлогу 15 један посланик предложио је ga 
се ново усшројсйlво йо облапТiиА1д, срезовима и iТl.g. uзgа.88 у пред
логу 57. посланик Јован Бошковиh жели ga се изgа закон ойшшuнс
ки.89 у, предлогу 70. Јован Караматиh9О изрично вели да се uзgа 
ОUUlшинскu закон са самоуправом општина и да се установи мини

старство трговине и земљорадње. У бр. 59 Алимпије Васиљевиh иЈ. 
Бошковиh донеше предлог о слобоgu јавНО2 20вора и g02oBopaYl У 
бр. 60 Арса Лукиh и Алимпије Васиљевиh предлажу ga се усшанове 
OKpYJfCHe cKyй~и~ТiuHeY2 

Међу осталим предлозима у којима се изјављује мисао да се 
наша управ.на и судска система измену, и да народ добије шире ус

лове за СВОЈ развитак, налази се и предлог о окружним скупштина

ма о којима ми Оћемо да говоримо. 

у чланцима "Наш економски напредак" ми смо показали како 
наш народ постојано осиромашава, како троши своју готовину, а 
нарочито своје шуме.93 Ове године ми смо видели грозне последице 
сечења шум а и народног осиромашавања: глад, задуживање са зеле

нашким интересом и на послетку поплава. Поплава је опет довела 

наш народ, а особито сељаке, још у горе стање но што је био пређе. 

Сад ће се опет продужити осиромашавање и задуживање сељака и 
то још брже и још у већем размеру. Ми смо казали још пређе да 
влада није кадра да стане томе на пут, већ је нужно да ступи у радњу 
целокупна снага народна.94 

Али како да се изазове та снага, која је за сада мртва и непокре-

та? 
Ми мислимо да је зато најбоље срество окруж.на скупштина. 

На окружним скупштинама народ може да искаже све своје 

месшне потребе. На великој скупштини то није могуће. Ту се говори 
само о законима који се тичу целе земље и потоме који су општи, 
који додирују и утичу само на местне интересе и местне одношаје, 
али ти закони никако не одређују местне одношаје и интересе. Ако 
се по који посланик затрчи те изнесе своју местну ствар пред скуп-
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штину, њему одма кажу: "то неспада у круг скупштинске радње" 
па свршена ствар. 

у чланцима "Наш економски напредак", "Како да се сачувамо 
од поплава"95 и др. ми смо само наговестили неке економске и 
правне одношаје који треба код нас да се уреде што пре, а међу тим 
ми њих не познајемо, па веhином незнамо ни да постоје. 

Окружне скупштине то би нам показале. Оне би изнеле на јав
ност свестрано стање нашег народа: какви су нам путови, где треба 
да се направе нови, где да се поправе стари, на који начин и којим 
средствима - како би било за народ најлакше. Оне би нам изнеле 
какве СУ нам lllколе, каку вајду има народ од њих и шта треба код 
њих да се поправи и каква средства може народ да да на своје школе. 
Оне би нам показале имаовно стање народа, показале би шта наш 
народ у ком крају производи и ми би ту видели све мане народне 

производње. Оне би нам показале стање здравља народног, његову 

кућу, живљење у куhи, његову породицу и одношаје породичне (за
другу), његове моралне и правне појмове. Окружне скупштине по
казале би нам стање појединих општина, њиово уређење, ОДНОlпаје 
и положај грађана у општини, одношај грађана спрам власти, степен 
свести и развитка народног. Оне би нам показале утицај наших 
судова и закона на материј ално и друштвено стање народа. Једном 
речи: окруж:не скупштине показале би нам све месне потребе наро
да у оном крају, а у исто време показале би нам начин и средства, 

како да се све уреди и дотера према народним потребама. У строј ст
во ну:жних школа, уређење наших шума, регулација река, органи
зација кредита за земљеделце, занатлије и трговце, усавршавање зе
мљорадње, заната и трговине, УДРУЖ.ивање рада и капитала - све би 
то нашло најјачу iJogiJopy у окружним скупштинама. Ми велимо 
само подпору зато, што окружна скупштина још нема никаквих ор·· 
гана - нема материј алних срестава да изврши оно што нађе да треба 
:извршити. Зато треба да она има право да бира извршиоце своих 
закључака. За сада ми то остављамо на страну. Ми Оћемо да каже
мо како су окру.ж:не скупштине саме по себи од огромне важности. 
Тим самим што ће се на њима исказати сав народ са свима своим по

треба!Vш, оне би нам донеле неоцењену асну. Ми би онда видели шта 
треба да радимо, па да урадимо све што народу треба. 

До сада код нас су се дешавале чудновате ствари. Људи који 
највише говоре да треба стварати установе у "народном духу", на 
"народном темељу", да се не треба ,,поводити за западним теорија
ма" и т.Д. У ствари ништа нераде већ iTle uciТle зайаgне iIieopuje cijj~B
љају у законске Йара2рафе. Узрок је томе очевидан: ми не познаЈе
мо Halll народ; ми незнамо његове потребе, па зато и нисмо у стању 
да створимо установе на "темељу народном" према потребама :нар
одним. Наши ДРЖ.авници из школске скамлије, где су УШИЛ~I саме 
"теорије" ступају одма у канцеларију - није ни чудо што незнаЈУ нар

одног живота ни народних потреба. 
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Окружне скупштине накнадиле би и попуниле ову провалу из
међу народа и његових образованих синова. Правник, економ, ле
кар, техничар и сваки други на тим скупштинама чули би шта наро

ду треба од његове струке, а у исто време казали би народу шта тре

ба да ради према ти.м потребама, које су изнесене и разјашњене. 

Ми знамо да ће се наћИ код нас људи који ће одма повикати да 
су окружне скупштине, јавни зборови и друге сличне установе 

"средства за агитацију", место за бушаче против поретка државног 
и Т.д. Ради обавештења читалаца имамо да кажемо ово: код народа 
који је подељен на класе, које имају сасвим различите интересе при
родно је сасвим што постоје постојане политичне борбе и поли
тичне агитације. Код нас нема те поделе на класе и по томе ове кла
сне борбе и агитације у оном смислу у коме оне постоје на западу не 

може бити. Онај који би покушао да то ради у Србији, да речемо 
просто: само би млатио глогиње. Људи се никад не ПУПIТају у борбу 
зарад лепих речи сокачких демагога, докле год нису задирнути ње

гови животни интереси. Према томе ко може правити смутње :и не

реде, "правити агитације?" Очевидно само људи који Оће да владају, 
који могу да к.уйе за новац или за ванџамеНiТtе<)б своје йрuсшалuце т.ј. 
разне партије. Тако је заиста било код нас. Сви преврати, буне, уби
ства, који су се десили код нас за последњих 50 година - све су вр

шиле те парТ"УIJе. 

А шта Оћемо r>.HI? 
МИ Оћемо да се томе стане озбиљно на пут. Ми некријемо нашу 

крајњу цељ. Та је укупни политични и друштвени преображај целог 
српског народа. Ми Оћемо дакле не промену министарских портфе
ља и кабинета, не промену династија - већ корену, начелну рефор

му у целом склопу друштвеном. Али баш стога што то желиN.IО ми 

смо узвишени над свима династичним и великашким парта]ским 

борбама. Ми држимо да наш народ може ДОћИ до бољег, савршени
јег, разумнијег .ж:ивљења само темељитим изучавањем његовог ста

ња, и темељитом организацијом друштвеном на основу научних на
чела. Али зато је нужно да народ добије озбиља средстава где може 
изучити своје стање и чути научна начела и где може дознати како 
ће да склопи савршенији облик друштвени, но што је овај у коме сад 
живи. А не 'желимо да народ једнако васпитавају за слободу поли
цаји, начелници, капетани који већИНОМ немају баш никаквог знања 
ни образовања. 

Ето зашто ми )келимо окру:жне скупштине. Оне ће бити једно 
од најјачих средстава за друштвено образовање народа. Ту ће се на
род научити да своје местне-личне и општинске интересе доводи у 
сугласност и у заједницу много опширнију - са среским и окружним 
интересима. Овде ће се он спремити за велику скупштину, где се 

уређују општи интереси целог народа. 

Ми смо само хтели да докажемо, како су нам окружне скуп
штине од преке потребе, а нисмо ништа говорили о самој организа-
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цији окружних скупштина, границама њене радње, њеним извршио
цима и т.Д. Ово би нас повело да изнесемо формалан законски про
јект о устројству окруж:них скупштина. Ово ћемо радити ако се у на
челу усвоји устројство окружних скупштина на нашој великој скуп
штини, која је већ сазвата. 

PageHUK, бр. 17, од 8. VП 1871. 
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!;то ТО је Турска ЗОКОIIВТОСТ. ТОМ CIlAa U - IЮМУI1НСТС. До. пе сuомињеl10 рсфорМ1\

HP"iUCIIK одпда у Турској. 110Д T'IIO>l упрп- ТОРО - уто 1111 сте - спо U1TI\ nСАИ ро.А-
11011 стоји IInll.n pO!,C'IIO 6ро!," ТРНОЬН Јпд 11 ШI'l}(В пnртијn у сиОМСI1УТОМ .МI\IJIIФССТУ 

1] AR,.:LC ОСТАII''. - llajl1oCJ.C ШТО се ТI1Ч~ саые 

ВАа.Сl'II, 0110, (ји да су КIlО ШТО 1IIIСУ, У.!\А бu 
се :ијеАС зБUсiJСПН :НЧВШШТU, ЫОГАО бll спјс
TODnJbC}( }fIIOГО У\lЛUПТll в ПVo}ЈОД ПП CDnKO 

д06ро смо""т". Д. П. 
11 ес';;;;;:: j:Y~;:;:'.г.:'~:e и O::·~:· 8Ч ДОСКО- конупист. IInpTHje": • У кнАnњс IIUРОЛlще! и 
'111. Чекатв DПlllе nе тре6n ППТII со 1I02llе, јер во.јРI\ДНКl\Aпијu се љуте 1111 тnку срnъшу 
8ellJЬO у !ЈОСIIИ 110 ј.м купују ЫB~apCKH ље- по.УКУ IIОнУПllстn..... ВИ комуписте 01.CT8 

= Шабац. (ТУЏСIШ вnкоовтост). Ја ьу ДП "ОШIl, п npOOOI,"IIA" ЉПI00' пп Арuј.иа.' ло. зо.uедете uо.јелuнцу жеuа, лсре сс по. 
Dэпесеll оа јаооост јмав с..аучај , У но" Ъ. _ _. пnс це.llо. буржуnзнјn јеДПОГАаспо. ЋНФТII 
те ВПqети, )Шиа је свгурпост Ј турској н "ко 
чоnје. nYTUnK вма све псправе JI тесвер' што Беll!! Терор. Г.llела у спојој жепu само ПРОUЗDОЛОУ 
И1 ва оут требају. (lIAст .... ) снрппу. Оп је "пчуо AII спрLlnе за про-

Српске тргооац хојп ради са јпппјоы в у 12 бр •• Радепuка" МII СНО КПЗ(l..llн, Н8DОЛЊУ треба да "остапу вајелвuчке lIа 

~~:~e ~~~~~~BT~~nj:O: :B~~~::O ~~~г::д~п::~ да су сви опи ваводн, што се печnтаху НРI1РОДПО ве може ПII IIПО него до. "ОИН
,овпи. ОА !Ј. !Јаш •• са још јеАваје .. ilРУГОи. у .Јелuпстnу" u • Вилов-до.ну· Iјојо. као САII Л!l ]': сулбипп ваједпвце u тепе да 
Драво" "1 ПАОDD.4U в дош.zш су 6в,," ДО ЗаОР",I- сопстоепе речu Иптерпо.СlIјОПnJlе, ЛМ"'''U IIOCTllloe. О" u "8 са16а Аи се ту баUI 
жа. Посао 'rVl'OBBBO nаатојеоао је дв српски си Сбим Г. терористе преш.'lU су ћутећКН раА" о томе Ай се обори сйДа1Ь8 cTalb8 
трговац сврата 1 Зворпнп. вао што јо сnа- ту ПIlШУ IIрпыетбу. Разуме се ЊИЫВ је :ж;е"СКIi16!1, у IIOAI8 са."О фuzурuрају l,аО 
:~~jnj:;O;p;;':~:~.i\0:1:~n:~~~:~OOjep ИсуО:б~~ пужпо АI1 се ти Аажои ГАIlСОВII пропосе, uросте сuраое 3(1 UРОU3БОА16У. У ОСТn.IIОI4 
јаца выа..!" п.соше вагр"uнчпе, у. хојнјеыв каltо би .Il0lШlе ~ОКРИВИ.llU • пnше комупце" пиштn пије снешпuје Од УUDвшепо-моро.А" 
је вврнчоо стајо..АО ,да "ОГУ 1 Бослу НЬН,' до. опи о].е дп упиште ПОРОАпце. Ми АР- пого. ужаса паше 11ПФТIlрвје пред тако 

По што СЈ соршu.4U пuСАВ орато со CIIAnllY ЖU>tО да је СУНIIШUО да се IIРI\ПЛIlМО од ввапои КОМУПИСТНЧПОМ ВllјСЛ ПН ЦUI4 жопа .... 
да даље спој "УТ ПРОдУже, 8,4 "В "ОНПУ ВО- TaltDOf беСЫИС.llеног 0ItРИВ1Ы1ИIlЊIl. 1\111 сыо ЋнФтарнја ПСЗВДОDо..ъПII Тllые, што јој ПI1. 
теку стр""'}, ТУРСКУ, којо .14 МОО АО "орnjу пише пута КI1ЗИИВ.l11 јввпо паше мишљење РUСl\О.IIожењу стоје жепе н !lери евро-

~~~:~X."J n=:вјС:пDоС~~ ::~;:~о~Иf(Оај~:R:~:- о 1I0000Жl1ју жеПСКИЊIl у ДРУШТВУ, I\1в СМО ::::~:~oo, :D::а::ПО~!.аПD~:СТ::~::~:С~:О п; 
~. j~~. А uмnjy П8СС:Ш~~ g:":'o:::::,; :o~~;:e~ ::~~~B:;e~::.Il~ Т~~I1~еп;:n::ПпС::::ајТ:::: томе до. споје жепе нанuиепвчпо -- .са-
каЈе је 6п..l. оеь naДA","Un .трсва О..l"С'Г nре- би опо MOI'.II0 рпвпитu спс спојо IIриролпе блаGЮlwју,' Пп 000 СМО МВ Н ОПОМСПУ.llI! 
гдеда.!" о IJBTUOClUa, n.аи ВХ је Ј,ајмо"о" 11 способности, КnlЮ би МОГАО Вfiувети у паше терористе и КОЛ СОСI' Iыonol'· бацао 
ПОc..lвје ТОга "одржао. друштоу н ЈШО nриореА"а 11 КIlО UРаб"а мњо. и праља пред пу6.11Н/tOМ, повпато. је 

Српско тргоое'Ј по~. да нде. ОАН 1'. Ј(аЈ- АИЧПОСТ јСДНfill по,\ожај RfiO и човек, l\1и ЊIIООII !lОРОДПЧUо. НОРnАПОСТ 11 чнстоhв. 
I<апаll речо Ыј': да оо lIоже аЬв док lIедо!,е .А само се по себи раоуме, до. Ье yltu-
oдrOoop ОА Мутеса!,"р" noјп сједп у ТУВ.4и. ЪШС.llIIМО до. 611 се со. РП30ИТllОld образо· • 

Цвје.! дап просјеђОЈН су у Звориuку П је- nо.ња н P03DIITI(OM произnодпе спаге жеп- пу],ем caAIlJыIx пропзоодпих одпошаЈо. ире-
АВВ пх пусто у nпшnј.{, CRII!Ьn, ),ВВIIСИО 1I0рll.ll његоо о. TIIMe бп се стати IJ д!шаШЊfi ваједпвцо. жепа, која је 

СРПСКЕ трtОВЩ ва ТО nрпје~е ДО" је 6по узвисио морал у лруштоу; породичrш соеза ноннмо. на ТИХ ОДПОШl1ја т, ј. пестаhе 
у Зворпв&у 1', ј, тога Аапа тражпо је D ал а- постмп би ово што треба да је т, ј. звtшичпе и пеЗDaпичпе Ilроституције. u Тако 
ЪnО so ј,[I М1 ваавсатв мпешу па турсаом СПСЗ!l по љуБВОIl, а пс по поnчnпом PD.- МIlСАI! радпвчка Пllртија О flОРОЛПЦИ И У 

д:o~: ~~eB г:р~~п:у::с:~~ж~~тоо 6:~ чуоу, ГllУIIОСТII Н Qотчињепости, 1(1\0 што опште о ОДDошају чопе,ш и л\епеу ЛР)'штnу, 
ваака уnрока, A.i!O ннко со не сыједаше СIlЛ nе]йшон БIlD!1. Туж6е по 1I00ЗIIСТОРII- "Човек ОСllко.hеп у . ДУХОnПОСТ[I, .IIишеп 

ПРnЈАИТВ 'гога пагоаарајуьв со: ,НесызјСI! Gpa- јама, развод 6РllIШ и јапиа 11 Тllјпа про- љених 60жапстоепuх nOAeTIl, остаје без 
те, јер св Аа ьу ОJlрКПјТН а ПСОСIJIIПУТLI,,' ституција .....:. изчез.lИ би. Опо паше ни- идеаАIl, без ПРnDО[' У8Пllшења, по.ло. У пе-

То Је с.аучвј. Пп "ад со тnао роди св Ulљеље ДIlПI1С IIСIIОDеЛllју пnј'lупеuији 11 06увдnпе страсти У нnјгрубљи Мl1тсрпјl1-
пај60љн људи у Еоро!ш JI Америци. lJРDИ Jlинам· - nеJlП Једипстоо .• Олувмите по.

роду перу, па сте га УЧIШI\.llИ спосu6пии 
ЛОЛllје Видов 

се прнлпко, да вакључи I! сnие HP еГО поре СТI'ОIЩИ ва Bol]e . 
.&.&,реса !ЛQlн(СЈ uитqmаС\\1Ot1а.",nОI CCli1tтa CIfU)(a ~aHO~ ИПР[\, Народ у оnо.lШъt ПIН1.4ИREI.lШ мораде ЧИН се отпори СКУIIШТ~Ша. (MIHICJ1ytIKe пе-

,,"'. у Ј,,1'О.. У ,."" ...... Ар"'.'." ПР"ЩR1'В, Аа је l!еИОt'уl,е даљо рnт ООДUТВ Ъиuе) у Бордо-у, рече ТИЈОI" да се УГОПОРВ 
1. 11 Ао. доче једио" до мпра, кога ыу ВИВIIIlРК мира 6e3YC..\OnIlO иорају првыити - Ta~ IIП-

(НАСТ"") вв ЫНАостп п СВЖnЛОЉ!l Пуqвше, "lIc..IИО јо раоно - је!, Dnи Ul10че 110бв iIOIIYCTHO !Јнв-
Јl.aпеТУ.II!lцпјn !Јариза, вnхтеоашо мnдо 110- АО Ъе иајбоље бuтн 01\0 избере оне које "У IoШ!,К Аn вnпојШТllте нро'rип репуб.llнке 11 На

дужи рак да се Н5веду на ЧИСТО И5дајuu'шо пуде. Тпјеру пак ивгледаше оп" yjдypucal1a риза. 1I.0птро. реnо.ауцнја у оваЈ(ој прu.аIЩВ 
ШDвјупска дма в зио OIlB В почеше спој ствар још НОСШ'УЈ1l1а п ВIlТО се 011 Kpel1Y пре нехтеде омепатu. НаполеОUОDсна B.4nAa уд
;)ДnН ОД>.!II ПО прОГLtlСУ репу6лвке - паљМО по што н ВПllqаше ПаРIШ о ItOПUТУJlаЦl1јв у оојП.llа је држаоие дугове н ве!.е DaI'ОШIi 
се даЈЦе И5 U9ТПUИ 2IIвда упеТII јер опдо "~ IIРОDllUцuјс, ла спојо>.! АIIII.IIО'ШТСКОII JlО'IIIОШ- беху ПРИТИСllуте јаКII>! иеСIlПIl i\YrO~1DIIЦ. Ра-
6еше погодбn сано о Паризу ио U о ItMO) hy покрспе Bch II0дум!'тпе Ael'UTIII1I1CTe, којп то" ОПIl!! мnса народа Оllторе1.Оllа Је IIОРОЗОМ 
Фраицеској. Да .аllаше изведу свој uAnll от- 1,0 со са Ор.аеаlЩllыа бвр за nреые васту'lU- IIРUРезо" и АрјТНМ 11 II>lОТII 11 а таJtO, да Је 
почеше с друге страие l'раqаИСRН рат, завој- ТВ редоое uропалuх боиnпартоеаца. Но сад свакој ПОП'lаllој ПОЫОЬВ 6[10 ватворен 11 ут. 
штвше ПОIlО!,У I1руса ПРОТНD репу6Авке п Па- је uqтањо ко даАе навода реаюtијu - ве.lШ Но Аа се саСВII" уuропnств ДРJlшоа н I1llpO,!. 
рива. у са!!ој речв квпвтулацоја 6ешо спре!!- се _ нодерној ВJlВДIl <l'рnнцесnе пе 6еше 000 требnше још нешто, BfiJЬaAo је. даме 06ве
.љем вnикn Парnзу ОА!!ОСНО репуб.4ИЦВ. ?ре ~oгyЬe аАИ мн тоl'дП!!О да пико другп н пије ватп се lIа lIодржnње: 110 ип.аDЈона пруско-
110 п'го ввnршншо чедају 6еше nllШО ОД Јед- томе крио, 110 опn стрnпка ltOја се оспопа иn лrиачке војске, u..\атптн I'nтпу оштету од 5 
nе треЬиnе францеског uеllЉDШlа у иеПрВЈа- Тпјероnнм ре'lIIиа (нnрОД:Јn СI(УИШТDна 1833 lJилпјарда п кnиnту на lIе У".4а!~еиу суму па 5 
тељскиu PyкalJa, nрес.'ОАпица беше затвореив, г. 5. Јалуnрn) п љеговпм тројним осиоnо!!: процената. 11.0 ј,е да плnтн оваЈ рачун? Про
а СВИ саобраhајll у пајвеЪем lIере~у. У та- .спољашњн l1апаАај, гра~енскп рат и енар- паст репубдвке, јер DПIIОВНlщниа l>nта, пе
](011 положају питвио МII де .аи. Је иогуhе ХlIја'. Е ПП да DIIДПЫО, да ди "Х JlOC.llj жп сре!.е D проиасти ФРnlщеСI(е неостаде nuштв/ 
ввабратn праве ОnСТУПl1пке, дмв Је 6и.llо до- Сl'еЬв У ОВI1II њвхоопм ЖМ,Il1lfi, неЩJllја- АРУГО 110 да зБРI1ШУ сп "е"ље сиаl(У заШТI~
вољно гараПЦDјс у људима које народ ЗНIl- тељскп IInlIaAaj прегnзп трн чеlНРТИllе Фраll- ту народ.". CAoGoAe н эемље. треба.!о Је 
~аше као готоааие. де"бме н нзмице? Зато цеске; аиархпја БАаАаше јер дуј !Јопаиар- )Iачем TaJlle завере (од 4 Септембра) ударп
YllpaDo п беше капптџација, :ъоие се смераАО та 6еше заробљен; иn иапослетку нзпулп- тн У срце реНУ~ЛIll(аflСI(ОI' ЖDDОТУ, З.lИКОВЦII 
иа ОЈ\троuсапу скупштuпу, КОЈа се "ораде за ше rpal]lllIC&l1 рат, Точо.Ј( сосгскп ДОГl1чаја овн Оc..lоњепи с Једне стране на АО.ilазеllВ б.аа-
8 дапа СКУПВТН, u У тn,о кратко>! npeMel1Y очеоидпо је креруо натраг у Аоба (САМ- ГО'дСШII IIIIР, а с Аруге IIn "?IIO!' !ЈИUМn~КО~У 
јеАва стигоше 1105ПnЛ по некиld окрузи!!а па ВИХ јуикеl'а) ОА 1816 г. У РСllуб,ШRаIlСКUМ lIот"псаlll0 у,'опоре "ир", а ва AYrOI~II1JII~~T 
са"в Ааn избора. Даље, СКУDlНТПUВ СПI1Аl1ше сJtУНШТШIDиа од 1848-1851 беч ОIШ 3I1СТУО- БАаГОАетuог мира. вахтеп~ху внтере.И -
у Дe.llоируг по јеДПО>l ясnесло>! QAanay КnШI- љеИII ОЯСОRО лаучеlllll! парламеllТfil'llIlk1 во- ИОПСКn-МUИlIстарске чете да ЈОШ AeceTIIHn иља-

СuipсllllilЏlll.з Pagcl/L/I\([, ИјЈОЈ 21, оу 17, Ј.)'ЛО 187/. Z{)YIlIIC, UI/~([ClТt!.!.(H\.(J_M МаЈжовu~tевоz 
ЧЛШII({! Бсли iТtepop II ltpeCiogoAl МLlfжсовО2 ГРПDШIСК02 раuш у Француско} 

ТЕРОР. 

Читаоци новина имали су често прилике да чују речи: "Терор", 
"тероризам", "влада терора" и т.д.[,] тиме се обично означава оно 
стање у друштву, кад једна крвожедна партија дочепа власт, па гле
да свима насилничким средствима да се одржя на влади. Она апси, 

~peMeћe станове и узнемирава породице, отимље, коље и убија -
Једном речи чини сва злочинства, само да сруши противнички пок

рет. Ова система владавине зове се јОlП и црвењаиuЈЈво. Она не зави

си од форме владе, већ бива у републици као и у монархији - где год 
постоји осветничка, партајска борба. Уз овај "црвени терор" (да га 
тако назовемо) иде тако звани "бели терор" т.ј. морално убијање 
људи убијање клеветом и лагањем. Поткупљени новинари и књи
жевници оспу грдње и лажи на побеђену партију, они је преставља
ју као изрод човечанства, као крво:жедне зверове који оће ни више 

ни мање већ да покољу све :ж:иво, "да погазе и оскрнаве све што је 
свето, да окаљају све што је узвишено, да оцрне све што је племени

то" - једном речи да преобрате цело друштво у гомилу дивљака, 
блудника и развратника, а све материјалне споменике цивилизације 

у згаришта и развалине. Продана журналистика и њени власници 
рачунају обично на страх мирних грађана, који немају никаквог дру
штвеног и политичког уверења - и обично се у томе неварају. Стра 

од разбојника и паликуhа производи вазда дејство, кад се о томе јед
нако труби. Они несмеду ни зуба да помоле, већ се сћућуре у своје 
куће и своје дућане, а оставе власницима на вољу да спасавају дру

штво од "разбојника" и "паликуhа" т.ј. да туку, апсе и прогањају по 
вољи, своје политичне противнике. Бели Шерор је учинио своје. 
Што се више развијају насиља и злочинства са стране власника, све 
више грми бели терор против бунтовника и разбојника и све више 

обузимље дрктавица мирне грађане. Нико несме ни реч да рекне у 

заштиту права и човечанства од стра да и њега неуврсте међу разбо
јнике, а то дотле траје, док се власници сами не засите крви и неумо
ре се правеhи насиља. 

Тако је беснио бели [ЈЈерор после 1848 г. по целој Европи. Иља
дама су људи изгинули од измишљених тужби и лажних сведока. 

Цела акта и цели протоколи су измишљани само да се сатру "бун
товници и завареници". Чувени немачки шпијон - новинар Хенце, 
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који је недавно умро, измислио је у то време читаву комунистичку 
заверу, која је коштала ж.ивота толико људи и тек се доцније дозна
ло да је све било измишљотина - 1863 и 1864 г. за време и после пољ
ског устанка у Русији је бели терор, имајуhи на челу чувеног Катко
ва, покосио цвет руске омладине. "Нихилисте", "комунисте", "пали
КУће", "развратници" и т.Д. све је то нагомилано на руску омладину. 
Полиција је сама палила КУће и ДУћане а бели терор грмио је да пос
тоји "нихилистична завера" да попали целу Русију. Муравјов и њего
ви помагачи, који су се прославили вешањем пољских усташа, стек

ли су неумрлу славу мучењем и убијањем најплеменитијих људи у 
Русији као што су Михаилов, Павлов, Чернишевски и т.Д. Тај бели 
терор продужава се у Русији и до сада. 

Данас после пораза париске комуне он се развиј а на све стране. 
На све стране диже се [х]ајка не само на јавне присталице комуне, 
већ на све слободњачке установе, које дају срестава интернасијон" 
али "да шири крила" т.ј. устаје се на све слободњачке установе без 
разлике. 

Ми смо казали нашим читаоцима још у првом листу "Радени
Ka"l)7 шта значи оно опште лагање на побеђену комуну и општа вика 
на слободњачке установе у проданој европској штампи. То је бели 
терор запевао своју стару песму, да доведе несвесне, и страшљиве 

грађане до ужаса и очајања, како би им се неки "спаситељ" поретка 
лакше наметнуо на врат као Наполеон IП. 

И код нас бели терор од десет година на овамо долази све више 

у моду. Српској публици добро је позната она кумпанија пробисве
та, без отачбине, без знања, без поштења - кумпанија која се про
даје сваком власнику. Та је кумпанија код нас донела моду са запада 

да сваки напредни покрет и сваку напредну мисао нападне са најве
ћОМ жестином и највећОМ бесавесношhу. Све људе, који су тражили 
ма најблажије поправке у нашој окорелој бирократској системи 
државној, они су називали: црвењацима, ј акобинцима, анархистима, 

који Оће да упропасте земљу и т.д. Тако је било све једнако до 1858 
Г. Лаж и клевета - то је њино оружје. Оним истим људима, које су 
једном називали "Робеспјерима", "Рошефорцима", "уличним демо
гозима" и т.Д. одма за тим кад је то требало подметали су им сплетке 
и завере у корист разних династиј а. 

После 1868 г. та је кумпанија код нас у Србији ОДРЖ.ала победу 
у журналистици. Нико није смео да се појави да је либералнији но 
нпо је било прописано. Бели терор свуда је видио саме заверенике 

против династије, народ је био заплашен довољно, они мишљаху да 
им није више потребна њина ларма и дрека против "либералаца" 
већ сами бацише се у либералну позитуру, почеше да се преставља

ју народу као слободњаци, а у исто време почеше народу да заврhу 
мозак на шајтов, да му доказују како је само оно слободњачки, по
штено и патриотично што му они казују. Али ево јавише се млађи 
људи на пољу српске журналистике и они почеше да износе нова 

ЧЛАНЦИ 

начела, која се пр.е нису l:зносила у српској књижевности. Про
бисветска кумпаНИЈа са СВОЈИМ безконачним брбљањем о слободи и 
напретку српског народа уплаши се - за своје џепове. Она је видела 

да ће се ?рзо показати како је ништава празна водњикава, а поврх 
тога Kp~Jњe себична и развратна сва њена проповед српском наро
ду. Она ]е морала увиде:ги да има пред собом противника, кога није 
очекивала и за к?га НИЈе спремна. У своме страху покушала је да 

~aTpe ову ~OBY ПОЈаву у C~MOJ клици. Али сад је требало друго оруж
Је но што Је било оно КОЈИМ се она обично до сада служила. "Репуб
ликанизам", "Рошфоризам", јаКОбинство и т.Д. све се то већ отрца
ло и излупало. С друге опет стране јучерањи ђаци нису имали кад да 
се .мешаЈУ у династичке завере и кабинетске интриге, па им се ни то 

НИЈе могло пришит,и. Али оседели интриганти и клеветници нису 
дуго тражили оруж]е па су га већ нашли. Кад је у целој Европи по
чео беснити бели терор против комуне и Интернасијонале и 
шпицловски европски листови почели трпати сва МОГУћа злочинст

ва на врат члановима комуне и Интернасијонале, наше терористе 

одма су похитали да и нас потрпају у редове побеђене партије и да 
нас окриве у свима злочинствима што их само може човек учинити. 
Да скинемо маске! 

Одмах у почетку када је Видов данl)8 почео казивати како и на 
доњем . Дунаву има чланова Интернасијонале, који бележе све 
имуhни]е грађане и јављају главном савету Интернасијонале, да се 
:знаду, ђоја,. кад дође револуција,l)l) - још од тог доба знали смо да се 
Је кумпани]а спремила да нас нападне. Хтели смо да видимо њену 

тактику па смо hутали и чекали. Њена је тактика била заиста прос
тачка, али у исто време грозна. Они су најпре изцрпели цео речник 

грдње, да покажу како су чланови Интернасијонале најпокваренији 

људи на свету, како они Оће да се спарују: отац и кhи, брат и сестра, 
син и мати - као код животиња; како они Оће да забране просвету,1()() 

да поруше фабрике, споменике, зданија, да п@пале књиге и т.Д. јед
ном речи да "преобрате човека у скота." И данашњи образовани 
свет да Bp~Te у првобитно дивљачко стање. Је ли да је то грозно чи
-:гаоче? А ЈОШ кад се помисли да и код нас има чланова Интернаси
]онале дакле да и код нас има људи, који Оће да униште: породицу, 

веру, морал, просвету и т.Д. Уз то су се подбадали грађани да те љу
де нападну. "А како ћете поступати с људима, који би стојали у слу
:жби неких странаца у далеком туђем свету, па радили противу свега, 
зашто се српско срце загрева, зашто српско срце куца ?,,1()1 Разуме се 
~~ те људе треба побити камењем - је ли тако г. М. Поповиhу, г. Ми
]а]ло Ружиhу, г. Матија Бане и остала честита кумпанијо? 

О! ми знамо врло добро све ваше маневре. Ми незнамо вашу 
радњу у српском народу од почетка, али од 10 година на овамо ми 
смо је редовно пратили. За то време ви нисте ни за длаку променули 
вашу т~ктику. У име "морала", "правде", "напредка" и свију узвише
них по]мова човекових, ви сте вазда подбадали грађане да устану с 
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батинама против свију оних људи, који су одиста желили по својим 
појмовима да утврде морал, правду и напредак у српском народу. 

Морал буџе и песнице - то је морал што га ви проповедате у Срби
ји од 10 година на овамо. С језуитским лукавством ви сте скопчали 
азијатску свирепост. Ви сте радили свим силама да пробудите све 
ниске ':Ж.ивотињске страсти код ваших читалаца, који су тако исто 
необразовани као што сте и ви сами и ви сте успели у томе. У Бео
граду и по унутрашњости ви сте образовали или боље развратили 
један део публике. Ми се још опомињемо оног времена после 29 
1Vlaja 1868 г. 1О2 кад је ваша публика претила да побије све људе, који 
се усудили да даду ма најмањег протеста против пређашње владине 
самовоље или који су се само називали "либералци". А мало доцни
је, ваша публика образовала је познату кумпанију "буржоносаца" 
која је тукла по београдским каванама и баштама све људе, који су 
се усудили да даду ма најмањег израза, против овдашње ваше грдње 
на народну странку у Аустрији и омладину у опште. И сада стоји 
иста публика, спремна да нападне свакога, на кога је ви напујдате. 
Она је готова да подели свакоме батине и песнице, она се фали јед
нако како би она "кад би била на место владе" (то је обично њена 
кафанска хвала) овоме "оцепила 25", онога обесила, онога стре
љала и т. д. Питајте је зашто? - Она то незна. Она незна шта оће. 
Ни у каквом закону, ни у каквој установи, она не би умела ни да оце
ни шта је напредно а шта назадно, она нема никаквих ни либерал
них ни конзервативних начела. Она то није могла ни од кога да 
научи, јер сте јој ви заврнули мозак са вашим лагањем, клеветом и 

изопачавањем истине, јер јој ви вазда продајете кукољ за пшеницу, 
а пшеницу за кукољ, а најчешhе просто блато, место једног у другог. 
Ви сте просто извратили појмове и развратили осећања наше пуб
лике. То је била ваша цељ - и ви сте је достигли. 

Ето такву geMa20UlHY улогу ви играте у Србији, само како вас 
ми памтимо, има већ 10 година и ви се усуђујете да другоме подме
ћете демагогију! Цео ваш је рад непрекидна бесавесна завера и 
агитација против свију људи који бране слободу и раде за напредак 
народа и ви се усуђујете да другоме подмеhете завере и агитације. 
Ви говорите да је народ глуп, да је незрео, несвестан, кад је реч о 
реформама. Али кад ви оћете да народ раздражите против некога, 

онда је народ зрео, свестан, паметан, све да неможе боље бити. Зар 
то није демагогија? Кад ми оћемо да порушимо веру, породицу, 
просвету и све што сте ви измислили, зашто нас трпе власти 

земаљске? Зашто нас непредаду суду? Ви морате знати да по нашем 
кривичном закону и по закону о штампи нико не сме нападати у 

штампи на те ствари. Или ваљда власти неразуму смисао наших ре

чи, па ви узимљете на се дужност да јој га протумачите? Знате ли 
како се зове та дужност? Она се зове јавно шпијонство. Шта ви ра
дите јавно у штампи? Ви измишљате злочинства, изврћете смисао 
наше радње йа нас јавно шужuше ilpeg йублuком као йросйlе разбо-

79 

јнике. Ето то се зове јавно шЙuјонuсање. То је тај гадни занат што 
га терате јавно од 1858 г. па до сада. Ето то је ваш морал и ваша про
света, што је сејете по српском народу. 

Ама у вашој Дон-киж.отској борбй против неких уображених 
упропаститеља породице, вере, морала и т. д. има и једна веома сме

шно-жалосна страна на коју морамо да вас опоменемо. Г. Бане иг. 
Поповиhу! Ви оћете да спасете породицу од нас! Сетите се на ваш 
породични живот! Г. Розене! ви ol'ieTe да спасете српску веру од нас? 
Сетите се на вашу веруРО3 Славна кумпанијо! ви оћете да спасете 
морал од нас? Има ли горе подсмевке над људским моралом но кад 
н. пр. матора каhиперка почне да виче на разврат и да проповеда 

невиност! Сетите се господо на цео ваш јаван рад! Ви сте матора 
каhиперка наше журналистике. И ви оћете да спасавате морал? 
Тешко Србији кад је на вас спала! 

Но ви нисте били ни с тиме задовољни што сте измислили (или 
примили разне измишљотине из страних новина) разна злочинства 
и која је ђоја починила или хтела да почини Интернасијонала и што 
сте нас прогласили заједно с Интернасијоналом за просте злочинце. 
Ви оћете просто да нас заhуткате "законом" т. ј. влашhу и силом. 
После дугог ситног чаркања, изазивања, подметања, подбадања гра
ђана против нас и других ситних мајсторија, којим се обично служи
те у борби ви сте решили да нане сете одсудни ударац. У последње 

време и Видов-дан и Јединство1О4 загрмише против комуне и Интер
насијонале у Србији. И један и други почеше управо да позивљу 
законодавство да законом стане на пут Интернасијонали, да СТРО

гошhу закона (сигурно укидањем закона о штампи и уводењем цен
зуре) спасе породицу, веру, морал и т. д. да стане на пут распрости
рању дивљаштва у Србији! За српско спасење нису довољни разлози 
г. ~'. Бана, Розена, М. Максимовиhа 105 и комп. већ је потребна поли
ЦИЈа и кундак. 

у целој овој ниској, интригашкој борби Видов-дан и Јединство 
надметали су се ко ће више просути лажи и ко ће веПIтије изврнути 
начела комуне и Интернасијонале, а с тиме и наша начела. Али нај
јадније је у целом том недостојном нападању, што нико од њих 
HecMege ga именује онога кога управо напада, да именује "Раденика" 
- или кога му драго против којих је ударац био управљен.Њиова 
шепртљарија могла би нас изазвати на смеј, кад је не би презирали. 
Видов-дан прича како му пишу "пријатељи из унутрашњости о разу
зданости штампе, њеним претераним начелима и објављује како ће 
ове (т. ј. "Раденикове") претераности изазвати "реакцију у народу" 
а "народ је законодавац" (?) па може укинути закон о штампи."106 
Страшно! Јединство се позивље опет на неке "забринуте очеве", на 

неке "свакидашње тужбе родитеља" којима деца непоштују аутори
тет и оно ~e већ Haga "да ће влада и народна скупштина на све ове 
злокобне појаве отворити очи и наhи средстава, којим да им се пре·· 
судно на пут стане ... "l07 Очевидно нема другог пута но да се закон о 
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штампи укине, да се "Раденик" забрани и т. д. Није ли тако славна 
кумпанијо? Ви то невелите, али то вири из сваке ваше речи. Ето то 
је најништавније у вашем белом терору. 

Али ако ви господо несмете ј авно да ударите на нас, ми смемо 

јавно да одговоримо на ваше тајне, шпиј~нске нападаје. Ми при
мамо борбу на коју нас изазивљете. Но наЈпре оћемо да пока~емо 
јавно начела која су данас побеђена за време грубом силом и КОЈа ви 
заједно са свом проданом европском штампом оћете да преставите 
као начела дивљака, развратника и једвали не људождера. 

Прошле године на омладинској СКУПlIIТИНИ, ми смо ~редложи
ли нека општа начела о држ:авним и економским одношаЈима у дру

штву, о одношајима мушкиња и женскиња, о школи и цркви. Међу 
њима стоји у чл. 2: облик је др:жаве општина - и држава се сматра 

као скуп слободних општина. 1О8 Ово је начело израз cy~peMeHe нау
ке о облику човечијег друштва. Ропска држ.ава, спаИЈска држава, 
hифтинска држава, све оне постају завлаЬивањем - а држе се на на
челу старешинства, као што смо ми показали у чланцима "Сувреме
на - буржуазна - држава".109 Наука на против оће да људи уреде 
своје одношаје као равноправне ~ичности, на основу слободн?г до
говора. А како ће то урадити? Очевидно тако ако се људи наЈпре у 
основним gpyuliПBeHUM јединицама у општинама - уреде као равно

правне, слободне личности, а за тим ако се OB~ опш':'Ине ДOГOBOP~ у 

какву ће свезу да ступе и како ће да уреде СВОЈе узаЈамне одношаЈе. 
А не као што бива у hифтинској држави. Најпре се постави нека 
власт одозго, па она кроји у какву ће свезу да дођу и поједине ли
чности и пој едине општине. 

Кад смо говорили о борби комуне и версаљске владе ми смо са 

тога гледишта оцењивали све тамошње догађаје. Ми смо казали и 
при том остајемо да је свака војна ред насиља и убијања и у томе су 
све војне једнако грозне и неправедне, ал,и смо казали у исто време 

да "моралност или неморалност једне ВОЈне мери се поглавито чи
стоћом и узвишеношhу намере што је оће ратна страна да ДОСТИ~ 
rHe."110 О правим начелима и намерама комуне и по томе о њеНОЈ 
моралности њени [не ]приј атељи нити су хтели, нити су знали што да 

кажу. Они су се само надметали ко ће јој више измишљотина и више 
злочинства натоварити на врат. Између мало журнала у Европи 
који су се усудили усред општег лагања да говоре истину, били смо 
и ми. То су једва дочекали наши терористе. Шарлатани у свима дру
штвеним питањима, они ни су могли да свате политична и економс

ка начела и кад би то најискреније желили. Овако по својој крајњој 
шупљоглавости они су само йрейисuвалu измишљ~тине европск~х 

шарабатала новинарских и њима су придавали СВОЈе грдње и СВОЈа 

нападања на нас. 

Ми смо местимице указали у нашем листу лажи и измишљоти-

не на комуну, и сад ћемо да покажемо њена начела, па нека читао

ци сами суде о низости ових измишљотина. 
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Комуна, то је суверена (независна) општина. "Комуну" нева
ља никако мешати са "комунизмом". Међу њима је велика разлика 
као што ћемо одма показати. Комуна је йолш:uични облик друштва. 
То је ойиnТјина, која сама врши све своје послове. Ту су сви грађани 
равноправни. Сваки закон, који се у општини изда прима се или 

неприма општи м гласањем свију чланова општине. Сви извршиоци 
закона у комуни бирају се нейосреgно HapogHUM избором и могу се 
CMeHYLUU сваки час. То су прости пуномоhници - "делегати" наро
дни а ни су власт над народом. Власт је, сам народ. Ови делегати 

имали су плату, као радници који врше извесне послове, а не као 
господа, по 6000 фр. или 500 талира на годину. То је управо толико, 
колико добија један српски питомац, који живи у Паризу. Изчезао је 
Император и његов сјајни двор са 200 милијона гроша годишње 
плате, ишчезли су ђенерали, сенатори и маршали царевине са 
500.000 и 100.000 гроша плате, ишчезла је стојећа војска, ишчезла је 
жандармерија, ишчезла је сва госпоштина која се ранила народном 
крвљу и народним знојем, ишчезао је сав онај терет војска и жан
дари, с којима је наполеоновска влада давила народ. Ето шта је 
хтела и шта је урадила комуна. Народ је био и војник и законодавац 
и контрола над извршиоцима закона. Подела на "владајуhе" и "под
чињене" - збрисана је са свим. Оваке општине требало је да се обра
зују у целој Француској. Савез њиов то би била преображена, за
дахнута новим духом, целокупна Француска. Тако је хтела комуна 
да преобрази политични облик Француске. 

Али шта је било тако страшно у томе облику, да су сви богата

ши повикали као суманути "у помоh"! "разбојништво"! и бацили се 
у наручја наполеоновим солдатима, жандарима и ђенералима да их 
спасавају од комуне? 

То ћемо лако разумети док само видимо шта значи "радничко 
питање" и шта значи "комунизам" и у каквој су свези они стајали са 
начелом и радњом комуне. 

Комунизам је начело економско и правно у исто време. Као 
економско начело комунизам значи, да више лица уједине свој рад и 
своју имаовину, да производи њиховог рада, небуду ничија засебна 
своина, већ општа заједничка. Правни одношаји своине виде се 
већ из тога. У комунизму непостоји приватна своина а с њиме непос
тоје сви они многостручни грађански одношаји, који истичу из 
начела своине. Морално начело комунизма значи: ради за другога! 
(а не кради од другога! као што изврhу које-какве надрикњиге). А 
како овај морал важи за све чланове то ј е сваки морално обвезан да 
ради за све остале т. ј. обвезан је да ради сваки за свакога. Уживање 
тако је исто заједничко. По начелу комунизма као што је сваки об
везан да ради за друштво по свима силама, тако је друштво обвезано 
да даје свакоме уживање спрам његових потреба (разуме се докле 
допиру границе могуhности). Ето то су основна начела комунизма. 



СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ: ДЕЛА, V 

Све што се мо:же пребацити начелу комунизма то је, да оно 
тражи човека неизмерно вишег и савршенијег но што је данашњи 
човек. С тога није могла ни једна дружина да опстане на овоме 
начелу. Али нико од озбиљних критичара није нашао у комунизму 
неморалности. Напротив највећи реформатори у свету и највећи 
моралисте сматрали су начело комунизма као најузвишеније морал
но начело, које се само може замислити. Са.м хришnански морал, 
као UlШО је uзложен у ЕванЬељу у основу је комунисШuчан. 

Сви људи који су покушавали да данашње друштво преобразе 
на начелу комунизма, били су веhином личности веома нежне, осе
тљиве природе, а у исто време дубоки мислиоци. Они су посматрали 
неизмерна страдања и борбе човекове, видели су да човечанство 

поглавито страда од тога што сваки његов члан жели да што више 

ужива, па ма то била туђа мука и туђа зарада. Тога ради они су мис
лили да могу те људе са тако себичним тежњама преобратити у сво
ју породицу, свезати их љубављу тиме, ако место приватне своине 

ставе општу, где би у ствари један радио за све а сви за једнога. Они 
су се варали у томе. ЈЬуди су остали себични и сви њиови планови и 
системи остали су у човечанству као лепи снови утопије. 

Различни проповедници комунизма, веhином су људи богати, 
који су имали доста времена за размишљање, као Плато философ 
из старе Еладе, Тома Мур државни канцелар енглески, Р. Овен мил
ијонар - трговац, херцог Сен-Симон и други створили су доста 

"система" у којима су хтели да створе свет по своме калупу. 

Ове системе су различне по своме склопу друштвеном, али у 

свима лежи једна иста основна погрешка, због чега су све оне jeg
на ко ЙО2ре~uне и jegHaKo - нем.о2ућне. Оне Оће да створе gРУUlшво 
нейокрешно - друштво идеално, које неможе више да се развија. 
Оне стављају све људе под једну меру, изједначују све не само по 
правима и дужностима, већ по потребама - прописују једнака одела, 
једнаке куће, једнаку обвезу за све послове у друштву и једнака пра
ва на уживање. Разуме се да за овако друштво треба да је развитак 
човеков дошао до краја - да више никакав напредак није МОГУћан, 
већ да треба друштво тако да ради, вечито и једнообразно као нави-

јен сат. 
Друга је основна погрешка код свију ових система, што оне ни 

су казивале никаква материјална средства, како да нека система 
ступи у живот, већ су све полагали на своју проповед. Утописте су се 
вечито надали да ће се људи уверити њиовим говором, поправити 

њиовим моралним предикама! Ово је разуме се било нешто нај
неоснованије. Људи се никад нису поправљали моралним предика

ма. Требало је изменити неке материјалне одношаје у друштву, а 
комунисте нису имали никаквих средстава. Као крајње моралисте 
они су веhином били нейрuјашељи сваке револуције. Они су били 
тако занети дубоком истином своје науке, да су од једне њене про
поведи очекивали право чудо: измену целог данашњег друштва. Ус-
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љед тога они су образовали разне секте, које су већином имале ре

лигијозан карактер, секте које су живиле одвојено од целог народа, 
али које баш усљед тога нису могле да утичу на друге људе. Једном 
речи: њиова наука постала је конзервативна - назадњачка. 

Ево шта вели о тим сектаторима, "Манифест комунистичке 
партије" у коме су радници још 1848 г. казали своја основна начела: 
"што се сталешка борба вище развиј а и организира: * 

Ово фантастично дизање над њом, ова фантастична борба про
тив ње, губи све више своју практичну вредност и своје теоретичко 
оправдање. Творци ових система и ако су били у многоме револуци
јонари, њиове присталице састављају увек назадњачке секте: Они се 
тврдо држе науке својих учитељ а на спрам непрестаног развијања 
пролетаријатског. Доследно: они би хтели да притупе сталешку бо
рбу и да загладе противности. Они сањају још и сада о остварењу 

својих утопија, о устројству појединих фаланстерија, о подизању 
колонија, о остварењу какве мале Икарије - ново издање у маломе 
новог Јерусалима и да би остварили све те куле по ваздуху, они 

апелирају на човекољубива осећања ћифтинских срдаца и њиове 
кесе. Постепено они падају у категорију мало пре описаних реакци
јонарских и конзервативних социјалиста, и разликују се од њих само 
тим што су систематичнији педанти и што фантастичније верују у 
чудну силу њиове социјалне науке. 

Они с тога са огорчењем устају йрошив йолишиЧКО2 раgНUЧКО2 
йокреша, који је по њиовом мишљењу: продукт слепог неверовања 
у ново јеванђеље."111 

Ето у каквом одношају стоји комунизам, спрам радничких рев
олуција. Какву је он улогу играо у данашњој комуни, која је поникла 
револуцијом. 

Ето то нису могли никако да свате, наши пробисветски вите
зови. Зато је требало знати историјски развитак друштва, развитак 
мисли у друштву, развитак партајске борбе и партајских одношаја. 
О томе није кумпанија знала баш ништа. Уз то је још хтела да 

престави комуну што ужасније. Зато је направила праву збрку од 
комуне и комунизма. 

у чланцима "Радничко питање"112 ми смо показали развитак 
сталешке борбе и образовање раgнuчке йаршије на западу. Ми смо 
показали тамо узроке који изазивљу друштвене револуције. А у 
прошлом броју 113 доказали смо да све комунистичке системе не 
само да нису подстицале ову борбу, но на против ишле су да је сти
шају и управо оне дружине које су усвојиле те системе јављале су се 

спрам радничког покрета као системе назадњачке. У сваком случају 
бесмислено је говорити: ова или она система или овај или онај говор 
изазвао је револуцију. То би значило толико исто као кад би неко 

* у "Радничком питању" МI! смо показали развитак те борбе. 
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казао: српске народне песме изазвале су српску револуцију! Као да 
револуција није производ тираније турске, народне свести о бољој 
прошлости и народне жеље за бољим животом од чега су и саме 

песме постале! 
Али опет има свезе између радничког питања, комуне и кому

низма и то веома блиске. Ми ћемо показати ту свезу. 
Комунизам није могуће применити јер није МОГУће довести 

љ уде да живе подпунце у онаким друштвима као што су хтели први 

проповедници комунизма. То је истина. Али комунизам је изнео на
чела на основу којих треба преображавати друштво и за које треба 
спремати људе. Он је показао идеал, коме тежи и коме треба да те
жи и коме треба да тежи човечанство. Познато је економско наче
ло: да велико газдинство доноси много већУ асну но малу, да се уса
вршавање производње, уводење машина и т. д. може само на вели

ким радњама применити и по томе да велика производња мора пре 

или после истиснути малу. То захтева индустријални напредак. С 
друге стране познато је, да је човек који ради за себе, вазда вредни
ји и пажљивији но онај који ради за другога. Велика индустрија мо
же да напредује дакле само на два начина: или да у сваком народу 

постане неколико стотина или неколико иљада милијонара а цео 
остали народ да се претвори у гомилу надничара (као што је већ 
готово постало у Енглеској) или: да нестане најамништва, а на 
место тога да се јаве огромне заgруге, где су удружени радници с 

капиталом. Ово последње начело начело кооuерације изнео је 
комунизам а на име изнео га је Енглез Роберт Овен комуниста, на 
свршетку прошлога века, који је по том начелу основао прву фаб
рику у Њу-Лерку. Од тог доба система кооперације примењена је у 
много фабрика и прешла је у све школске књиге hифтинске "поли
тичне економије" па чак и у новинарске чланке hифтинских пуб
лициста, који често незнају ни сами да су заражени "кугом комуниз
ма". Тако је "Јединство" наједаред после толике грдње на комуни
зам, на свршетку својих чланака о "Интернасијонали" почело да од
риче слобоgу шрговине, слободу куповине и продаје радничке снаге 
и да препоручује комунистичко начело, како радник осим наднице 

има uраво на uзвесшан неки geo og gобиiIiu!114 
Исти Р. Овен изнео је начело да се васпитање скопча са фи

зичним радом и да васпитање буде општим трошком свију чланова 
друштва и то је све применио у својој фабрици. Доцније то су начело 
усвојили многи hифтински педагози и данас скоро нема педагога 

који непризнаје важност тога питања, да се рад телесни скопча са 

васпитањем и који не доказују како држава има право да натера 
родитеље да своју децу изобразе, како образовање треба да је 
"обвезно и безплатно"; како држава треба да помогне у образовању 
деце онима који то нису у стању да врше и т. д. То исто повторавају 
и hифтинске публицисте, а никако не мисле да је и то начело после
дица комунистичке проповеди. Али најглавније је што комунизам 
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Оће са свим други морални темељ за државу. Место власти и господ
ства оно Оће pag. Он Оће да сви чланови у друштву раде, да сваки 
добија по заради. Да је рад темељ друштвеног опстанка и да је према 
томе главни задатак друштва: да све установе у друштву, било еко

номске, било политичне, било просветне, да су све на то управљене 
како ће рад заузети онакав положај у друштву какав треба да 
заузме. Може бити то неће никад доhи, да баш сваки човек има оно
лико колико заслужи, али је већ огромна добит за све људе У једном 
друштву да се то призна као цељ коју ваља достигнути, и да све 
установе воде к томе па докле се дође. 

Ево ова начела комунизма - начела сувремене науке о дру

шт~у, усвојила је радничка партија и њих је хтела да оствари у пари
СКОЈ комуни. 

Баш с Tora је била страшна комуна, што она није хтела да изје
дначи људске потребе и људска уживања, што није хтела ништа не

МОГУће, што су желиле утописте. Она је хтела друштвени преобра
жај, онакав, какав је могућан. Али она је хтела то збиљски, а не 
само на речима, ка.о што раде hифтински реформатори. Уништив
ши господлук, она Је уништила оне огромне издатке, што су се тро

шили непроизводно и на штету народа. Она је тиме добила огром
них материјалних средстава за поправку радничког стања. Кад би 
Француска само 1/2 буџета за војску и полицију употребила на обра
зовање радника и на организацију радничких задруга она би за неки 
десетак година изменила савршено друштвени облик целе Фран

цуске. Ово су одма увидели богаташи, ђенерали, сенатори, владике 

и све сорте готовани и од тога су се поплашили. Баш то, што је ко
муна стала на практично земљиште, што је осшварила основни об

лик друштвени, што Је у ствари предала народу, да сам мисли и ради 

о себи и својој среhи - баш то је поплашило власнике, а не што је 
комуна хтела нешто немогуће. Ево шта вели сама радничка партија 
о комуни и комунизму: "Комуна је сушта противност царевини. Кад 
је француски пролетаријат са ускликом: живела социјална републи
ка! подигао Фебруарску револуцију (1848 г.) онје нејасно изрекао да 
жели неку републику која би уклонила не само монархичну форму 
владе једног сталежа над другим, но која би уништила саму 
сталешку владавину. Комуна је била одређени облик такве репуб
лике." "Комуна је била не парламентарно, већ радеће тело, законо
давно.и извршно у. исто време."'" На истом месту говори се о поли
ТИЧНОЈ организаЦИЈИ комуне а затим се изриче цељ комуне: "комуна 

би била полуга да се обори економска основа на којој постоје стале·· 
жи и сталешка владавина. Кад се рад једном ослободи, онда ће сваки 
човек бити радник, а производни рад неће бити својина једне кла
се."llб Комуна је хтела: "да лична своина постоји истински, поче м је 
хтела да оруђа за производњу, земљу и капитал, што су сад средст" 

во за гњављење и пљачкање 117 рада преобрати у проста оруђа сло
боgном, зgРУJfсеНО/vl pagy.l1~ - Али то је комунизам, "немогуhни" 
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комунизам?119 H~ они. људи из владајуhе класе, који су довољно 
паметни те увиђаЈУ да Је садањи начин производње немогућно про·· 
ду~авати. за дy~o (а таквих људи има много), постали су најревнос
НИЈИ и наЈЧИСТИЈИ апостоли здружене производње. Али кад здруже

на производња не остане празна машта и обмана, кад она прогна 

~апиталистичну производњу, кад укупне задруге стану уређивати по 

Једном општем плану народну производњу, кад је сведу под своју 

контр?лу, кад се :rрекрати непр~кидна анархија и непрестани потре
си, КОЈИ се ПОСТОЈано .повтораваЈУ у капиталистичној производњи -
шта ће тада бити, МОЈа ~осподо, него комунизам, "могуhи" комуни
заr;r. Радничка класа НИЈе зактевала никаква чуда од комуне. Она 
НИЈе хтела да проведе у народни живот никакве утврђене и готове 

. 120 О . 
УТОП~Је. на зна да како зауадничко ослобођење тако и за савр-
шеНИЈе друштвене форме, КОЈима данашње друштво само тежи, да 
за све то р~дничка класа мора да ИЗДр.жи дугу борбу, да прође дуги 

пут ИСТОрИЈСКОГ развитка, у коме ће се и људи и околности са свим 
изменити. " 

. Као .што сви непријатељи Интернасијонале признају, она не 
КрИЈ е СВОЈУ намеру. Ми смо овде предали њене сопствене речи и по 
томе сваки читалац МО.же сам увидити, ради чега се пролила оноли

ка крв у Паризу и просута онолика грдња у европској штампи, само 
~a се угуши раднички покрет. Г. Тјер је хтео да спасе своја 3 мили
Јона, што их има као "председник извршне власти", министри, ма

рш~ли, ђенерали и друга господа своје масне плате; капиталисте 
СВОЈе радничко робље, новинари и шпијуни тајне фондове и т. Д., а 
сви скупа да ОДр.же господареhи положај капитала над радом. Али 

може нас ко питати зашто смо се ми мешали у ту борбу: "кад код нас 

нема радничког питања?" 

. Ово нам је заиста приговарано не само са стране "Јединства" 
већ ЈОШ млог~ раније говорили су јавно неки наши ауторитети,121 да 
то питање НИЈе код нас на дневном реду. И на то Оћемо да одгово
римо. 

Кад смо почели да говоримо о сталешкој борби на западу и о 
друштвеним начелима на којима Оће њиове најнапредније партије 
да преобразе тамошње друштво, ми нисмо хтели тек да парадирамо 
са нашим радикализмом. Ми смо баш имали у виду наше стање, наш 
развитак и наше "реформе". Код нас баш данас почињу "државне 
реформе", данас се баш почињу оснивати акцијонарске дру:ж.ине, 
~~~аз~ на видик наш капитал, који Оће да створи "народну индустри
ЈУ - Једном речи: код нас сад почиње да се буди друштвени и држа

вни живот, који је био укочен бирократским системом за толико 
година. Ми држимо да сваки који Оће да излази као друштвени и 
државни реформатор па био он државник или публициста, мора 

:;: "Адреса главног савета Интернасијонале."115 
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имати темељна теоријска знања о друштву и законима по којима се 
оно развија. Иначе све ће наше реформе изгледати као неки крпеж. 
До сада смо веhином куповали стар подеран капут са запада, искр
пимо га самим старим трулим закрпама, па кад добијемо колико за

крпа толико рупа ми вичемо на сва уста: гле каква нам је лепа нова 

аљина; па је "српска", па је "ориђинална" и т. д. То је у државним 
установама, а тако је исто и у другим друштвеним установама. Ево 
да споменемо ради примера: данас при подизању наше индустрије 
стоји на дневном реду ж:ивотно питање: Оће ли индустрију подиfiи 
акцијонарске или кооперативне дружине (раденичке задруге), али 
на то нико необраhа пажње. 

Ето зашто смо ми хтели темељито да проучимо такву појаву 

као IПТО је "париска комуна". Ми смо хтели да покажемо какве по
следице ничу из самог строја данашњег друштва у Европи и из којих 
узрока; да покажемо општа, научна начела, државна и економска на 

којима јеgШ-lО МОЖ.е да се организује друштво, па да се у њему утвр
ди поредак, слобода, морал и просвета. Та су начела научна т. ј. 
опште човечанска, која морају важити за све људе и све народе. И 

та је начела изнела париска комуна и покушала да их оствари. Али 

комуна имала је да се бори са великим незгодама "да поруши стару 
цивилизацију", а ми HeI\'taMO шта да рушимо. Заиста нема ништа сме
шније и будаластије него кукњава наше пробисветске кумпаније, 

како ми Оћемо да порушимо српску "цивилизацију". Тако исто ни
шта није глупље но говорити како код нас нема радника ни радни

чког питања. 

Радник је сваки човек који својим радом зарађује свој леб. А 
таква је код нас огромна веhина људи. Али на западу има веома мно

го људи који незарађују свој леб, а с друге стране има веома много 
радника - најамничара, који раде за другога. Тамо је радник и 
надничар један појам али надничарско питање и радничко питање 
није једно исто. Ово последње може да постоји без оног првог. И на 
западу под "радничким питањем" немисли се само како да се повиси 

"надница", већ се мисли у опште: како да се уреде одношаји поједи
наца, да рад свакога човека буде од што веће асне и за њега и за 
цело друпI'ТВО? Ето то је прави значај радничког питања. Уредити 
рад у друштву значи: осигурати мир и поредак, осигурати морал и 

просвету - једном речи: значи уредити цело друштво. Такав опши
ран значај има радничко питање код свију људи, који уме да мисле. 
Такав смо значај и ми вазда придавали радничком питању, кад смо 

о њему говорили. 

Али пробисветима није било стало до науке и до обавештења 
својих читалаца. Они су хтели само да поплаше читаоце да ови 

немисле ништа и да неслушају ништа осим њиове грдње. Они нису 
смели ни да спомену економска и др:жавна начела комуне, јер би 
обелоданили своје умно ништавило. Место тога они су измислили 
како Интернасијонала Оће да уништи породицу и да упропасти веру 
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и савест народа. Али ми ћемо обелоданити и ове лажи као и оне 
прве, а уједно ћемо показати љиову веру и љиову савест. 

у 12 бр. "Раденика"122 ми смо казали, да су сви ови наводи, што 
се печатаху у "Јединству" и "Видов-дану" ђоја као сопствене речи 
Интернасијонале, лаЈlсни са сви.м. Г. терористе прешли су hутеhки ту 
нашу приметбу. Разуме се њима је нужно да се ти лажни гласови 
проносе, како би лакше окривили "наше комунце" да они Оће да 
униште породице. Ми држимо да је сувишно да се правдамо од так
вог бесмисленог окривљаваља. Ми смо више пута казивали јавно 
наше мишљеље о поло:жају Ж.енскиња у друштву. Ми смо вазда тра
жили да се да женскињ у такво изображеље, и такав правни положај 

како би оно могло развити све своје природне способности, како би 
могло заузети у друштву и као CtpuBpegHa и као йравна личност јед
нак положај као и човек. 123 Ми мислимо да би се са развитком обра
зоваља и развитком производне снаге женскиља, узвисио морал 

његов а тиме би се узвисио морал у друштву; породична свеза поста

ла би оно што треба да је т. ј. свеза по љубави, а не по новчаном 

рачуну, глупости и потчињености као што сад веhином бива. Тужбе 
по конзисторијама, развод брака и јавна и тајна проституција - из

чезли би. Ово наше мишљеље данас исповедају најчувенији и најбо
љи људи у Европи и Америци. Први су устали против данашљег 

и неморалног положаЈа женскиље у друштву - комунисте. 

не спомиљемо реформаторе утописте ево шта вели радничка 

партија у споменутом "Манифесту комунист. партије": "Укидаље 
породице! и најрадикалнији се љуте на таку срамну науку кому
ниста ... Ви комунисте Оћете да заведете заједницу ж:ена, дер е се на 
нас цела буржуазија једногласно. Ћифта гледа у својој :жени само 
производну справу. Он је начуо да справе за производљу треба да 
постану заједничке па природно не може на ино него да помисли да 
ће судбина заједнице и жене да постигне. Он и не сања ga се LUY баUl 
pagu О ГЙО.ме ga се обори саgање сШање ЈlCенскuња) У коме само фиz
урирају као йросШе сйраве за Йроuзвоgњу. У осталом ништа није 
смешније од узвишено-моралнога уж:аса наше hифтарије пред тако 
званом комунистичном заједницом :жене ... Ћифтарија незадовољна 
тиме, што јој на расположељу стоје жене и hери сиротиљске, о 

званичној проституцији да не говоримо, налази главно задовољство 
у томе да своје ж:ене наизменично - "саБЛаЈlсњавају".124 На ово смо 
ми и опоменули наше терористе и код свег њиовог бацакања и пра

ња пред публиком, позната је љиова породична моралност и чисто
ћа. "А само се по себи разуме, да ће укинуhем садаљих производних 
одношаја престати и данашња заједница жена, која је поникла из 
тих одношаја т. ј. нестаће званичне и незваничне проституције."125 
Тако мисли радничка партија о породици и у опште о одношају 
човека и жене у друштву. 

"Човек осакаћен у духовности, лишен њених божанствених 
полета, остаје без идеала, без правог узвишеља, пада у необуздане 

страсти у најгрубљи материјализам" вели "Јединство."12б "Одузми
те народу веру, па сте га учинили способним за свако злочинство" -
додаје "Видов-дан". А иза овога шта остаје? ништа друго "но ужас
на бездна дивљаштва."l27 Збиља господо! ви велите да без вере или 
у опште без моралних начела која човек исповеда, човек би постао 

звер, кога ништа не веже за друштво и коме ништа није свето. А 

имате ли ви вере господо? која је ваша вера? каква морална начела 
ви исповедате? какве божанствене идеале ви имате? Ви вичете на 
људе који подкопавају "основу хришhанских морала" - сигурно сте 
сами хришhани или бар сте хтели тако да се продате. 

Верујете ли ви да ће настати страшни суд кад год, па онда да ће 
подлаци, клеветници, лопови, шпијони и др. "их же числа љес" дом 

у пакао да муче муке за своја недела? То је доктрина хришhанска 
верујете ли ви у ту доктрину? Веома сумљамо да верујете. Али др
ж:ите ли се барем у вашем грађанском :Ж.ивоту начела хришhанства? 
то знамо поуздано да се не држите. Хришhанство учи: љубите ваше 

непријатеље! праштајте онима, који вас мрзе и молите се за оне који 
вас гоне! А ви господо не само да не праштате онима који вас гоне, 
већ мрзите на оне који на вас необраhају никакву пажљу, ви клеве
ћете на њи, подмеhете им најгадније измишљотине, само да наклик
ћете на љих полицију. Хришhанство учи: "пре ће камила проhи кроз 
иглене уши него богаташ у царство небесно", а ви опет чечите јед

нако пред вратима богаташа, којима је по хришhанској науци пут у 

рај на свагда затворен. Хришhанство учи: "ако имаш две КОlIIуље 
подај једну ономе, који нема ни једне" а ви ћете да се прескупо на
платите од народа и за ваше најгадније дрљотине по новинама. Је ли 

то ваш хришhански морал? Ви ла:жете - ви нисте хришhани. Нема 
ни једног узвишеног хришhанског начела, што га ви нисте погазили 
и што га негазите сваког тренутка. Па шта сте ви онда? какву веру 

верујете? Никаку. Ви немате вере па доследно вас вера не веже да 
будете морални у .животу у вашој јавној радљи. "Морална начела" 
ни су шупље фразе, већ су истине, које се могу применити у животу 
у људским одношајима. Н. пр. хришhански морал: "љуби своје не
пријатеље" кад би се остварио укинуо би полицију, жандаре, војску, 
судове - једном речи све оно без чега ви не можете ни замислити 
"државу", "поредак", "умерену слободу" и друге ваше појмове. "Ако 
имаш две кошуље подај једну ономе који нема ни једне" кад би се 
остварило довело би потпуни уili.ОЙUl..ll-lll КО.мунuза';\i(, на што је 

заиста ишло хришhанство, као што показује заједнички живот ман
астирске браhе. Ама ви називљете такво друштво дивљачким. Ваша 
морална начела, ваша слобода, ваш поредак, ваша просвета - све је 

то сама шупља фраза. Ви немате никаквих моралних начела, нити 
каквих "бо:жанствених идеала" на основу вере. А имате ли каквих 
моралних начела на основу науке? Ви незнате никакве науке ви 
сте шарлатани скроз и скроз. 
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Наука је разбила многе снове из оног доба, кад је човечанство 
било још неразвијено. Она неверује у "вечне муке" и "вечна ужива
ња" и друге људске фантазије, али је она проучила човекова осећа
ња, човекове потребе и услове за развитак, па је на основу тога изу
чавања поставила морална начела, по којима људи треба да живе и 
која треба да се остваре код људи. Што је He~(o морално .начело са
вршеније и доследније израђено Ha~KOM .тим је оно ЧИСТИЈе, узвише

није, јасније и тим се лакше и таЧНИЈе даје применити у ДРУШТВУ·Је
дно такво морално начело изнела је сувремена радничка паI?ТИЈа.у 
Европи, а то је: свака.ме йреАЮ зараgu. Ништа не може бити ЈаСНИЈе 
и простије од тога начела. Ако неки богаташ троши годишње 
100.000 дуката а зарађује само иљаду, очевидно он мора осталих 
99.000 д. узимати од других 99 привредника, који зарађују сва~и по 
1000. Ови су дакле опљачкани, а онај је грабљивац. Има МИЛИЈОНИ
ма начина по којима се овако грабљење у већем и мањем размеру 
свршава у друштву. Тај је одношај неморалан. Научни Mopa~ дакле 
зактева да се господујуhе класе одреку тога права да гутају туђу 
зараду и да се такве установе утврде у друштву како би свакоме 
зарада била оцењена и награђена. Али код вас само ко спомене те 
установе он је одма злочинац, дивљак, развратник и т. д. Ви кокети·
рате с раДНl'IЧКОМ класом,12S ви Оћете да радни~ добија неки део од 
чисте добити у неком предузеhу, ви преПОРУЧУЈете газдама да узи
мљу у ортачину своје MOMKe~ ви Оћете овим сиhушним мерама да ре
шите радничко ПИТaIье. 12l) Али ви не можете или нећете H~KaKO да 
сватите најпростију истину: да се не може трошити 2 МИЛИЈарде го
дишње на одржање господлука: императора, принчева, ђeHepa~a и 
т. д. да се не могу ранити милијон људи који ништа не раде већ Једу 
готово, а да опет добија "сваки према заради." Ви Оћете да буду "и 
овце целе и вуци сити" т. ј. као и сви luарлатани не ћете никакву 
реформу, већ Оћете да преварите рад~ички свет. Ви немате никак
вих моралних начела на основу науке, Јер незнате науке. Па шта сте 
ви онда кад немате ни вере ни науке? Ви сте сами казали какви су 
људи, који немају никаквих виших човечанских и бож:анствених ИД~
ала у 130 бр. "Јединства": "глупа, неЗН~божачк~ маса, ли.шена СВИЈУ 
племенити чу[в]става, погружен а у наЈсеБИЧНИЈИ матер:И]ализам, па 
зато не способна и за саме моралне појмове а камо ли дела робска 
према лукавима, који би ласкали њеним пороцима и превиђали 
њена злочинства, да је боље подјармљују, а готова на свако тиранст
во према онима који би је обуздати хт.ели .... ,,130 Грде?и ова~им гад
ним ИЗМИЈlIљотинама начела савеза т. Ј. на.lнапреДНИЈа и наЈузвише

нија сувремена начела, ви нисте ни приметили, да сте најцрњим бо
јама насликали вашу покварену природу: Јер ви сте та незнабожа
чка маса, која незна ни шта, КОЈа не веРУЈе ни У ш,та. B~ сте живели 
вазда за свој трбух и служили сте вазда ономе, КОЈИ вас Је боље пла
тио да намирите свој "најсебичнији материјализам". Као црви ви ~Te 
се превијали пред власницима, "ласкали сте њиовим пороцима и 
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"превиђали њиова злочинства"; uсше фале просипали сте свима 
власницима редом а за тим иаиим грдњама обасипаЛIl сте их кад су 
изгубили службе - све у име поретка, слободе, мора.'] ~I. патријотиз

ма и т. д. Ето зашто ми презиремо ваш "поредак", В,IШУ "слободу", 

ваш "морал", ваш "патријотизам", вашу "веру" и ваш\' "просвету". 
Ви Оћете да спасете српство од "претераног сло(юдњаштва" па 

му претите "реакцијом". Али да! ви нисте за реаКЦИЈУ. већ то Оће 
"ваши пријатељи из унутрашњости"; ви се бојите да народ непадне 
у реакцију! С киме ви проводите комендију? "Видов-дан", његови 
пријатељи, реакција зар није све то једно исто? Ама само хтели би 
да знамо: које би то либералне установе имале да се укину у Србији 
па да наступи реакциј а? Пока.жите нам те установе! Покажите нам 
те реакцијонарске установе које би имале да се заведу у Србији! 
Србија је преживела доста реакција; имала је "Тркиhеву рупу", "ша
бачки логор", имала је "кврге", "точкове", батине, кундаке и на по
слетку убиство кнежево, стрељање на Каја-бурми131 и кумпаније 
буџоносаца. Шта би ви још хтели? Ви и ваши пријатељи у свима тим 
приликама играли сте улогу: интриганата, букача, тајних и јавних 
клеветника и доносача, па вам се то усладило јер је то најбоља при
лика да се добро наплатите. Ваљада би то хтели и сада. Иначе шта 
значе ваше слутње неке "реакције" кад нема против чега да се "реа
гира"? 

Не господо, нема у Србији никога коме би било у интересу да 
поруши морал, породицу, веру, савест - асиА! вас самих. Ви то знате 
тако исто добро као и ми. Ви знате, да сте ви најбоље пролазили у 
она времена кад се морал и савест најмање поштоваше и код оних 

људи, који су најмање водили рачуна о тим "простачким предрасу
дама". Тако исто никоме у Србији није у интересу да прави нереде 
осим вас самих и ваших пријатеља "службо-ловаца". 

Хтели смо да вам одговоримо отворено, да знате ко смо и шта 

Оћемо, да знате једном за свагда, ga у Србији има љуgи који се IТtaKa 
ucili.a не баје реакције, као. шLТiа йрезuру ваш либерализам. У будуhе 
можете измишљати и клеветати на нас шта вам је воља, ми вам не 

ћемо никада одговорити. Не ћемо с тога, што вас држимо за ђубре 
туђинско на нашој земљи. 132 

PageHuK, бр. 17-21, од 8. до 17. VП 1871. 
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'" Под овим насловом "Фолкстаат"133а у 55 бр. доноси извештај 
о злочинствима данашњег министра спољних послова у Француској, 

о чему смо једном саопштили кратку белешку нашим читаоцима. 134 

Ево целог извештај а. 

"Из адресе главног савета Интернацијонала видели смо каквог . . 
Је духа чедо ова] племенити витез поретка, своине, породице и 

религије. Његова је породица брако-ломство, његова своина грабеж 
туђег наследства, његов поредак фалзифицирање јавних грађанских 
протокола, а његова религија достојно крунисање свију ових срам

них дела. Али не треба мислити да је ово тајна његовом "прет
постављеНОJlЛ" Тјеру и његовим помагачима у влади. Кад је Милијер 
печатао доказе о томе у "Ванж:еру",135 говорила је о томе сва шта
мпа у Паризу, а нарочито језуитски лист "Инивер".136 Пре неколико 
дана бранио је г. Гери, пређаПII-ЬИ царски сенатор принца Плон
плона (Наполеона),137 од нападаја Фавровог на овај начин: "Не тре
ба да се чудите што принцу није удесно да вам одговара; и вама није 
било удесно да одговорите г. Милијеру ... " У осталом седио је Мили
јер као париски посланик са Жил-Фавром у истој скупштини У Бор
до-у недељама, па да му је Фавр бар споменуо што; а Милијер MQraO 

би доhи на 20 година робије да су ова акта била лажна, што их је 
напечатао. Једно је Фавр урадио: и то чим је дочепао Милијера у 
грађанском рату, ма да овај није био ни члан ни званичник комуне, 

ућуткао га куршумом за навек. Али са Милијером није ни дело из
чезло. Милијер је добио акта од извесног Лалија старог адвоката, 
који је сам био умешан у процесу о грабежу наследства, који је води
ла ограбљена породица (Адијо) против Жил-Фавра. Овај Лалије 
свадио се доцније с )Кил-Фавром због зида неке њиове две куће па је 
дошло до парнице и ту је Жил-Фавр био тако безобразан, те преба
цио Лалију као да је овај неки уговор у тој ствари искаишарио. Ван 
себе од љутине викнуо му је Лалије у судској седници: "Ви сте сами 
каишар и ја ћу вам то доказати!" Од тог доба прошло је неколико 
година; Лалије је остарио али његова мржња на Жил-Фавра остала 
је млада, и он је предао Милијеру ова акта, од којих је овај један део 
и то не најцрњи печатао. Остало би дошло доцније. Чим је версаљс
ка војска ушла у Париз постарао се је Жил-Фавр те је одма Лалија 
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уапсио и заптио његове папире. Али човек који је печатао папире 

нашао је међу њима једно писмо из Адијотске парнице, које тако 
компромитира Жил-Фавра, да га је чиновник морао предати вишој 
власти. Сад је постала невоља за Жил-Фавра. Почели су преговори 
са Лалијем да ово несрећно писмо врати Жил-Фавру. Али старац 
остаје тврд: "Можете ме стрељати, али писмо невраћам". Тако стоји 
ствар сада, о њој се у Паризу међу адвокатима јавно говори и многи 
од њих заузимљ у се да се пусти Лалиј е против кога нема ништа. У 
кратко, постаје све немогуhније да ствар ућутка и све више отвара 
се Жил-Фавру изглед на будуhност која му припада - робију. 

То је г. Жил-Фавр, министар спољних послова у француској 
републици! И он још пре неколико дана беше одређен за председ
ника највишег суда у Француској, касационог суда! И још се чуде 
јункери, бирократе и hифте што радници не трпе управу таквих 
људи!" 

PageHuK, бр. 18, од 10. УП 1871. 



[ЗА ТВАР АЊЕ ЧЛАНОВА КОМУНЕ. ПРОЦЕС 

ПРОТИВ НИХИЛИСТАУ РУСИЈИ] 

* Затварање чланова комуне још непрестано траје у Фран
цуској.138 Рачуна се да је за ових последњих дана затворено до 500. 
Тако је ових дана затворен архитект Арнолд, члан комунског коми

тета. Још се јавља да је ухваћен ђенерал Бисон. - По вестима фран
цуских листова почеhе се скоро суђење позатвараним члановима 
комуне, којих ћемо имена другом приликом саопштити нашим чи

таоцима. 

До колике је подлости дошла француска влада види се из овог 
писма које је Асија члан комуне управио на Рума министра пропало
га царства: "Ја сам сада заточеник у Версаљу као члан комуне, а пре 
сам био врло незнатан али најогорченији противник павшега царст
ва. Поред свега тога обраhам се на вас. Данас износи се на ме да сам 
агенат пруски као и то да сам био ваш шпијун у Крезоу. Ја дозво
љавам мојим непријатељима да ме осуде, али не дозвољавам да ме 
обешчесте. Зато вас молим да се, што је могуће отвореније изјас
ните, ј е сам ли до данашњег дана икад дописивао с вама посредно 

или непосредно. За сведока нећУ вас позивати и ако бих имао права, 
јер желим да вам уштедим ту непријатност, а врло ћу вам захвалан 
бити ако јавите то што вас молим, моме адвокату Леону Бигону у 
Паризу. Није нужно да кажем да ћу вашу сведоџбу мојим судијама 
прочитати. Асија." Из тога се писма види да версаљска влада нема 

довољног основа да осуди чланове комуне као "разбојнике", већ 
тражи да их обрука па да их суди и казни као издајице земље. У своје 
време саопштиhемо извод из тога процеса нашим читаоцима.139 

Друго је важно из светских прилика йpo~~ec йрошив нихилисша 
у Русији, због завере којој је цељ било да сруши постојеhе стање 
форму владе. Тужба коју је државни прокурор прочитао суд је 
усвоио. Као главни вођи окривљују се Нечајев14О студент петровске 
земљеделске академије у Москви, Орлов И Ткачов писац. Нереди 
ђачки у почетку 1869 у петербургшким заводима, због тога што им 
није власт дала право збора и да имају касу, постали су подстре

кавањем тих људи. Пошто је власт стишала нереде не допустив сту
дентима шта су тражили, они, предузму друге мере да побуне народ. 
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Да би се лакше извршио план добавили су тајну штампарију, 
скупљали новце. Пошто се Нечајев врати из "загранице" куд је 
побегао, оснује у Москви тајно друштво, које има своих чланова по 
свој земљи. Друштво је имало свој печат и писмена, свој закон, по 
коме је осуђен и погубљен студент Иванов зато што је издао. 
Какво је стање у Русији види се из тога што не мине ни једна година 
да се не открије завера, да се не побуне сељаци, да се не попале села. 
То друштво позивљуhи народ да је спреман кад дође дан суда наро
днога вели у прокламацији: "Ми имамо негативан и непромењив 
план безобзирног рушења данашњега несносног стања." 

PageHUK, бр. 24, од 27. VП 1871. 



СЛОВЕНСКА АУСТРИЈА СРПСКО ЈЕДИНСТВО. 

Ми смо изрекли једном у "Раденику" наше мишљење о новој, 
словенској Аустрији. 141 Многим нашим пријатељима с ону страну 
Саве и Дунава показа се наше мишљење чудновато, а у млогоме и 
нејасно. А међу тим у данашњим тешким околностима треба да смо 
с тим питањима са свим на чисто; треба да знамо јасно наш данашњи 

положај а тако исто треба да нам је јасно оно за чим тежимо. Сад је 
време за рад, а не за разлагање и вечито препирање. Ево да се објас
нимо на кратко. 

Ако се посматра покрет "народности" у целој Европи, а наро
чито у Аустрији опажају се са свим два различна правца, која се про
турају под једним именом: "питање народности". У борби Италијана 
за своје јединство, у устанку Маџара од 1848 г. па до сада, у српском 
устанку од исте године, у устанку у Боци, као и у свима устанцима у 
Турској царевини - огледа се свуда један исти покретач и једна иста 
тежња: сви народи што устајаше против mуЬинских угњеmача, 
ишли су да се ослобоgе од политичног и друштвеног притиска, од 
глобе, зулума, кривог суђења, тиранисања у јавном и приватном 

животу, а у исто време да осигурају свој језик, своју веру, своје оби
чаје и у опште своје народне особине, које карактеришу један народ. 
Мржња против туђинаца, била је у исто време мржња на власт, 

мржња на зулумnаре, који су имали власт над народом. Под именом 
ослобођења од "туђа јарма" народи су вазда разумевали ослобо
ђење од "јарма" у опште т. ј. потпуну политичну И друштвену сло
боду. Ова је мисао јасно изречена у српској народној песми: "кад се 
паше по земљи Србији, по Србији земљи да йреврне и ga gpyza нас
iliaHe cyguja" - народ је желио не само да се сруши турска власт но 
да настане "друга судија" - gpyzu gрУUlmвенu peg. "Ту кнезови ни су 
ради кавзи, нит су ради Турци изјелице, веn је рада сиротиња раја" -
т.ј. раја је потчињена маса народа, а кнезови и Турци који заједни,· 
чки господаре долазе у један ред као непријатељи народњег ослобо
ђења. 

Овака иста тежња огледа се у борби подчињених народа у Аус
трији У данашње време. Маса народа очекује да nе са пропашnу 
"немштине" и "мађарштине" пропасти уједно све невоље од којих 
народ пати: аустријски господлук, ради кога се народи крвише толи-
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ко пута са другим народима, који им ништа учинили нису; да ће про
пасти солдачија, која коси цвет народа; да nе престати несносне 
порезе, које народе разоравају; да ће нестати тиранија "вровне вла
сти" и најбезобразнија пљачка њених најмљених органа; да ће наро
дна просвета доnи на место туђинске, од које народ нема вајде и Т.Д. 
Једном речи у борби за народност народи замишљају борбу за поли
тичну слободу, просвету и благостање т. ј. за друштвени напредак. 

Ово је чисти и прави покрет за "народност". Овај је покрет био 
вазда напредњачки - револуцијонаран. Где су народности слободне 

у политичном и друштвеном погледу као н. пр. у Швајцарској, онде 
нема тежње за народним уједињењем нема "питања народности". 

Уз овај напредњачки покрет за ослобођење народности опажа 
се вазда други покрет. Владари, спаије, владике, министри; канди

дати министарских столица у опште горњи слојеви друштва, мешају 
у овај покрет вазда борбу за "историјска права", за "државно једин
ство", за "државну самосталност" и т.Д. Они су ради да поврате 
негдашњи облик државни, у коме је народ једном живео и у коме су 
они имали zocaogapenu йоло:жај Hag HapogoM. Или ако такве држа
вне форме није ни било они желе да је створе. Под фирмом "народ
ности" они не иду за тим да се народ ослободи, веn да промене фо
рму ропства; они неnе да учине корак напред у народној историји, 
веn корак назад. Тако се боре чески, мађарски и хрватски великаши 

за "историјска права" ческе, мађарске или хрватске круне. Уз њих 
пристају веhином из истих узрока великаши црквени. И једни и 
други теже да поврате стари историјски строј државни и да поврате 
у томе строју своје господство. У целој борби за начело народности 
у Аустрији вазда су се примеnивала ова два правца у борби против 

"централизације", против "немштине" и "мађарштине." Преставни
ци правог народног правца или нису умели да одвоје народну ствар 
од интереса великаша што сами нису били на чисто, шта управо 

жели народ да постигне решењем питања о народности; или су се из 

"политичких" обзира др:жали с великашком странком, да лакше 

сруше централисте т.ј. ону партију у Аустрији, која оnе да одржи 
јединство власти и државне администрације а с тиме уједно и госпо
дареnи положај Немаца у Аустрији. 

Од како се започе парламентарна борба у Аустрији за унутар
њи преображај (после италијанског рата)141а опажа се непрекидна 
збрка међу партијама, нејасност тежња и неопредељеност њиових 
начела. Начело народности одриче сва историјска права. Ко би хтео 
да начело народности узме као основу по којој би се имали уредити 
државни одношаји различитих народа у Аустрији, тај би морао да 
одрекне не само историјско - држ:авно право Мађарске, Хрватске, 
Ческе и других аустријских земаља, веn би морао да одрекне влада
јуnој породици аустријској право владавине и право наслеђа на 
различите круновине. 
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Уз то народи су са ослобођењем од туђинског притиска очеки

вали да ће настати неко боље стање, да ће бити сложније, разумни
је и среhније живљење - очекивали су управо неки нов живот. Оче
видно ово није могло доhи, док се не обори цела државна зграда у 
Аустрији. 

Да се реши питање народности у Аустрији у правом смислу, 
треба дакле разрушити монархију хабсбУРНIКУ, која је скрпљена же
нидбама, насљеђењем и разним уговорима и која се држала језуит
ским лагаријаIvIa и грубом солдачком силом. С овим програмом није 
смела да изиђе на јавност ни једна партија у Аустрији. Место тога у 
Аустрији је изнесен неки "федерализаI\'1" народности, који је права 
накарада од федерализма. Чеси су први изнели такав федерализам. 

Они желе савез "народности" у Аустрији, а у исто време траже да се 
призна "државно право" чешке круне, међу тим у Чешкој крунови
ни има цела треhина Немаца. Чеси управо траже савез држава 
историјских т.ј. оних др:жава, које су некада постојале под једним 
владаром. Они оће нешто налик на покојни немачки бунд, с том раз
ликом што би различите аустријске савезне државе место различи
тих владара имале једног аустријског цара, који би у исто време био 
краљ у неколико одвојених земаља, и место савеза у Франкфурту, 
имале би у Бечу скупштину "делегација". Такав федерализам траже 
Пољаци у Галицији и Хрвати; на то би пристали и Маџари, само кад 
им не би било на путу историјско право хрватско. Ето за тај федер
ализам ми смо казали у 2. бр. "Раденика",142 да је најгора gржавна 
форма, која се само може замислити. 

Има људи, који разуму шта значи овај федерализам, али мисле 
да је то најпречи пут да се Аустрија распадне. Они мисле: кад поје
дине круновине буду унутра самосталне, кад се умања сила, која их 
веже у једну целину, нарочито кад се умањи војничка сила којом се 
поглавито држи вровна власт у Аустрији, тада при првом сударцу са 
спољним непријатељем или при буди каквом устанку у земљи, Аус

тријска државна зграда распашhе се. 

Ми држимо да су ови рачуни са свим погрешни. Аустријски др
жавници попустили су Мађарима кад им је то требало, па сад помо
ћу њиовом држе у IlП~РИПЦУ остале народности у Мађарској. Они су 
попустили Чесима и Пољацима и с тиме су и њих задобили за "држа
вно јемство" аустријско т.ј. за непријатеље осталим народима и ти·, 
ме ће продужити живот свој још за неопредељено време. Нетреба 
заборавити да Старо-ческа партија исповеда најискреније да је Сло
венима ну.жна Аустрија, што је један од њених вођа (Полацки) више 
пута јавно исказивао. Што се младо-чешке партије тиче, нама се 

чини да је то оно исто HIТO "левица" у Мађарској т.ј. партија која 
тражи за једну длаку већу државну самосталност и за један грош 
више унутарње слободе, но старо-чешка. 

У овим парламентарним борбама, српски народ заузимао је 
најгори положај. Он је по "историјском" праву раздељен на неко-
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лико државних делова. Један је део у непосредном одношају са 
Маџарском круном; други је део под круном Хрватском а треhи - у 
Далмацији - дошао је опет непосредно у владавину аустријског 

дома. Српском народу остало је да се оделито бори за своју народну 
самосталност не у држави, већ у општини, у суду, у школи свуда у 
јавном )кивоту. Он је морао да се бори против Талијана, Немаца и 
Мађара. Разуме се у тим месним борбама он није могао да изнесе 

општи програм који би решавао на свагда положај целог IСРПСКОГ 
народа у Аустро-Угарској. Ту се борило просто за ЖИвот од данас 
до сутра. И они који су сваhали шта управо значи решење питања 
народности, нису могли јавно да изиђу са својим програмом. Прави 
феgералuзам uо HapogHoclTIU т.ј. да сваки народ у Аустрији образује 
засебну целину и да Hapogu између себе образују савезну државу 
то је она изрицала више пута као своје начело, ма да у парламен
тарним борбама она није могла да се удаљи са земљишта "легит
имитета". Осим тога на њену част служи, што је она у свим поли

тичним И друштвеним питањима међу најнапреднијим партијама у 
Угарској. 

"Федерализам" што га оће српска народна странка у Аустрији, 
са свим је нешто друго но што је федерализам код Чеха, Хрвата и 
Пољака. Српска народна странка оће савез народа, а не савез исто
ријских држава. Али ко добро познаје стање Угарске и Аустрије, 
мора знати да се "савез народа" у Аустрији не може образовати пре 
но се сруши царевина аустријска и краљевина угарска т.ј. не може 
се свршити без унутарње револуције у Аустро-Угарској. Српска на
родна странка била је стављена између две противности: или да ста
не на земљиште револуцијонарно и да отворено изнесе своја начела 
одбацујуhи са свим и своја и туђа "историјска права"; или је морала 
да увија и отступа од свога начела, да остане на "законитом" земљи
шту историјских права и других државних закона и да на тај начин 
маневрише између Беча, Пеште и Загреба. 

Ми не ћемо да критикујемо политику српске народне странке у 
Аустро-Угарској. Наша је намера овде да покажемо само да је 
сувремена "словенска", "федеративна" Аустрија, коју у изгледу цр
тају чески листови и за којом теже Чеси, Пољаци и Хрвати назаgак 
у исй10рији ауаиријских Hapoga и да је таква Аустрија још нешто 
горе, збрканије и немогуhније у садање време но "централистична" 
или "дуалистична" Аустрија. У исто време хтели смо да објаснимо 
шта је прави федерализам по народностима. И ми смо дошли до за
кљ учка, да савез народа у Аустрији може постати онда, кад се пору
ше сва историјска права, на којима се држи влада немачка и мађар
ска над аустријским народима; кад се сломи сва државна солдачко
чиновничка машина, која држи сада те народе у покорности - јед
ном речи Kag сувремене Ayci71puje HeciТlaHe. 

Овај закључак, који се није смео изреhи на аустријској земљи, 
ми смо на овој страни сматрали за дужност да изнесемо јавно и 
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отворено. Треба jeДH~M да сазна српски народ у Аустрији и Србији 
праву своју мету па према томе да удешава своју "политику" спрам 
Аустрије. 

Но ми овде говоримо само о наличју главног предмета. Ми 
велимо само Аустрија треба да пропадне - али шта долази после? 
Кад се сви покорени народи ослободе, какву ће државу или какав ће 
савез држава образовати ови поједини народи? Ми не ћемо да се 
пуштамо у опширно разлагање како би ваљали да се уреде сви нар

оди у Аустрији, но ћемо да говоримо само о Српском народу. 
Сваки који је пратио укупни покрет целог живота српског нар

ода опажао је свуда неку општу тежњу: да се упознају разни делови 
српског народа један с другим, да се обавесте како су они jegaH 
народ разкомадан, згажен и задављен туђинском силом; да се у 

свима деловима покрене радња да се зближавају и уједињавају где 
год је могуће. А у најновије време укорењава се како у нашој 
књижевности тако исто а мо:же бити још и већма, код целог српског 

народа, једна општа мисао, а та је: да се српски народ йолuшuчно 

yjeguHU. Срби из Црне Горе, Далмације, Ерцеговине, Босне, Србије, 
Аустро-Угарске и др. желе да створе једну срйску gржаву. 

Ми смо казали напред шта мислимо о начелу народности и о 

овој тежњи покорених народа, да се отресу туђег господарства. 

Овде само обраhамо пажњу на једну значајну појаву из живота ев
ропских народа. У Швајцарској живе у једно три различита народа: 

Немци, Французи и Талијани и код ових различитих народа не јавља 
се никад "тежња" да се уједине са другом својом браhом у "великој" 
Германији, Француској или Талијанској. Узрок је томе очевидно тај 
што су политичне и друштвене установе у Швајцарској далеко caBp~ 
шеније но у поменутим монархијама. Кад је у Италији и Немачко] 
питање о народном јединству било у највећем јеку, у Швајцарској 
нико нИје помишљао да се "сједињава" с овим или оним народом. 
Кад је народу добро у једној земљи народ не тежи да се уједињава. 
Ова појава још већма потврђује оно што смо напред казали: шта 
народ очекује од народног уједињења. Он чека отуда слободу од 
сваког насиља, он чека просвету и материјално благостање једном 
речи он мисли, да ће тек у својој држави престати да робује и почети 
да живи. 

Мисао: српско јединство, то је најреволуцијонарнија мисао што 

постоји на целом Балканском полуострву од Стамбола до Беча. Та 
мисао садржи већ у себи: уништење Турске и Аустрије, престанак 
Србије и Црне Горе као самосшалнuх кнежевuна и преврат у целом 

политичном склопу српског народа. Из делова оне две царевине и из 
две српске кнежевине постаје једна, нова српска држава то значи 
српско јединство. 

Ми знамо да ће се многи hифта ужаснути кад прочита ове речи: 
"најреволуциј онарниј е", "престанак кнежевине Србије", "преврат" 
и т.Д. али у ствари мисао: српско јединство - то значи: Аустрија и 
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Турска не могу се срушити без револуције, а нова српска држава не 
може се образовати а да кнеж.евине Србија и Црна Гора и даље пос
тоје. То мора бити свакоме јасно, ко Оће да говори о српском једин
ству. 

Има политичара код нас који мисле да се то може свршити без 
револуције, на темељу "легитимитета", на основу уговора и тракта
та, које је некадашња средњевековна, сйајиска српска држава или 
боље њени владари имали с Турском. Ово је просто ћаскање. Да се 
то докаже, довољно је само споменути да се овде говори о јединству 
целог српског народа, а не само српског народа у Турској; а осим то
га да су и сами они уговори српске држ:аве с Турцима давно пони
штени историјским фактима и новим уговорима, по којима је ypeђ~
но и "ујамчено" данашње стање у Србији и Турској. Но за нас Је 
много важније да знамо облик уједињеног српског народа т.ј. облик 
"нове српске државе". 

Питање о облику "будуhе српске државе" веома је ва)кно. Уп
раво сваки онај политичар који мисли да ради на томе, да се српски 
народ уједини, мора замишљати неки облик тога јединства - иначе 

његова радња нема смисла. Сваки политичар мора замишљати ту 
државу на неком земљишту са одређеним границама и са извесном 
државном организацијом. Без тога његова политика нема никакве 
стварне вредности, већ су голе фантазије. Ма да је ово питање веома 
важно, на њега се веома мало код нас обраhало пажње. Због тога и 

данас йолuйluчнu раgн~щи у разним gеловuма СРЙСКО2 Hapoga нелшју 
зајеgнuчки ogpebeHe MeiTie и зајеgниЧКО2 ЙРО2рама за pag, веп сваки 
се бави веFШНОЈ1Л око својих месних йишања а за "ойunиу" цељ pagu 
на gоваш како се Kag gecu. Па при свем том, кад год се повела реч у 
нашој штампи или у јавним зборовима нарочито да се одреде начела 

политичног и друштвеног уређења на основу којих би се могла 
подиhи целокупна друштвена зграда целог српског народа - вазда је 
устајала огромна веhина људи - па међу њима на жалост и -:ьуди 
изображених, патријота, омладинаца - па су доказивали да J~ то 
прерано, да би то произвело само поцепаност међу људима КОЈИ су 

"сагласни" да раде "заједнички" на српском ослобођењу. Каква се 
поцепаност може још изродити међу људима који нису једних 
начела, немају заједничког програма и не раде ништа заједнички? 
Они су већ поцепани. Заједничка програма мора баш бити таквог 

својства да је сви приме и да сви заједнички раде, да је остваре. Она 
баш иде на то да поцепаности нестане. 

у главним цртама, ова су начела изнесена пред прошлогодишњу 

омладинску скупштину,142а али нам извесне околности не дозво
љавају да иста начела развијемо и разјаснимо као што би нужно 
било и као што би ми ж:елили. Други ј авни органи ни су се о тој 
ствари ни толико изјаснили. 143 

PageHuK, бр. 24 и 25, од 27. и 29. УП 1871. 



ПРЕД ОМЛАДИНСКУ СКУПШТИНУ. 

Пре но што се састанемо у Вршцу нужно је да проговоримо не
колико речи, да се објаснимо: шта ћемо да радимо на шестој омлади
нској скупштини. 

Омладина је имала већ пет скупштина,I44 на њима се веhало не
!IpecTaHo о начелима и организацији омладине, па до сада ми нисмо 
ЈОШ утврдили ни омладинска начела, ни омладинску организацију. 

Данас пред шестом скупштином ми морамо да започнемо објашња
вање с почетка где смо стајали још на првим омладинским скуп
штинама . 

. .но пре M~paMO да кажемо једну примедбу: Код нас има људи 
КОЈИ Једва чекаЈУ да што пребаце омладини, а нарочито њен нерад за 
опште ствари. Тиме се особито одликују затуцанци у Србији - који 
ништа н..еосећају осим страхопоштовања пред влашhу, ништа не 
желе осим да мирно "проживе" или још да дођу до власти, који 
ништа не раде, што им се неплаhа новцем или почастима и ванџам

ентима. Ти људи најмање имају права да нам пребацују нерадњу за 
општу ствар, јер су они сушта себичност. Они грде омладину, не с 
тога што би желели да она озбиља што ради за народ, већ с тога што 
се боје. омладинског рада, особито таквог, који би био користан по 
народ. Успех омладинског рада опасност је за њиове интересе. Зато 
~ они са злурадим подсмехом фале омладинску "лојалност" и патри
Јотизам, кад год им тишина у омладини осигурава добро стање, а 

грде омладину онда, чим се она крене. Овим људима хтели смо уна

пред да одговоримо. Они нити имају права, нити су у стању да нас 
критикују. 

Другша је наша критика. Ми критикујемо омладину као њени 
чланови. Критикујуhи омладинску радњу, ми критикујемо себе 
саме. Па при свем том нико неће наhи савесније критичаре омлади
нске радње од нас, јер ми критикујемо омладину с тога што желимо 
успеха нашем заједничком раду. 

Сад на ствар. 

Више пута стављала је омладина себи питање: шта јој је цељ? 
и на то је вазда одговарала: цељ је омладине да духовно уједини срп
ски народ, са помоhу науке, на основу истине. Шта то значи? 
Очевидно то значи да српска књиж:евност постане једна, као што су 
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Немци и Италијани живеhи у разним државама имали једну 
књижевност, да се књижевношhу и јавном речи пробуди свест код 
разних раздвојених делова српског народа, да се код њих пробуде 
заједничке симпатије, заједничке тежње и заједнички рад да српс
ки народ у свим деловима сазна да је један, српски народ. Начело 
народности било је основа на којој је поникла омладина. Уједињена 
српска омладина поникла Ј е данас тога ради да на основу овог на

чела путем књижевности и живе речи "духовно" уједини поцепани 
српски народ. Разуме се по себи, да је ово духовно јединство вазда 

клица из које се може развити политично јединство народа. 

Ово начело и ова цељ огледа се јасно у П1татутима омладин
ским. Али у целом раду омладинском невиди се ова њена основна 

мисао. 

До душе у Бачкој, Банату и Срему где је омладина најдубље 
уватила корена и свест о нарОДНОI\1 јединству најдубље је проникла 
у све слојеве народа. Али ако посматрамо историјски развитак 
постања народности у Угарској и постанак омладине види се јасно 
да је покрет за "народност" у бив. Војводини одпочет далеко раније 
но што је поникла омладина; да је омладина управо поникла усљеg 
овога покрета (а није га она створила) и она је тек доцније ступила 
у борбу, која је већ била у велико развијена. 

Чим је омладина отпочела да IlIИрИ свој покрет даље она је 
наишла на препреку с ову страну Саве и Дунава. Друга омладинска 
скупштина била је управо отерана, ако не и растерана из Београда. 
Од тог тренутка као да је просечен развијетак омладинске радње. 

Одма идуhе године деси се убијство кнеза Михаила. Противници 
омладине стараше се свим силама да јој наметну кривични процес у 
Србији и Угарској, као да је она саучесник у том убиству. Удар који 
је био намењен омладини није је згодио са свим, али ју је опет оте
рао са њеног главног правца. Омладина у своме правдању, (а наро
чито чланови омладине који по своме pagy заузимаху прво место у 
омладини) поче да уступа у својој одбрани, да одриче сваки "народ
ностни" политични - карактер својој радњи и да се преставља као 
просто књиж:евничко друштво, склопљено из разних омладинских 

дружина за распростирање корисних знања у српском народу. 

Од тог доба и омладини је пресечена она жива струја, која је 
створила омладину и која је била њен главни покретач у раду. 
Омладина је осудила сама себе да животари, као једно неуређено и 
непотребно књиж:евничко друштво. Ону главну цељ: да створи 
једну,-српску књижевност, која би обуватала цео душевни рад срп
ског народа у свима растуреним деловима, кој а би доводила у суг
ласност све оделите тежње, која би будила и прикупљала све рас
турене снаге српског народа - ту главну цељ омладина је напустила 
са свим. За последње три године не види се никакав покушај омла
дински да се образује барем каква спољна свеза у књижевности срп
ског народа. Омладина никад није покушала да споји српску књи:же-
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вност што се пише hирилицом са оном што се пише латиницом или 

бар да књиге које излазе једним или другим правописом буду при с
тупачне и једном и другом кругу читалаца. Још је мање рађено на 
томе да се пробуди свест о народном јединству онде где је баш нај
ну.жније т. ј. У Турској царевини. Па ни овде где је омладина најс
нажнија у Војводини и Србији омладина није ништа ураgила да 
створи једну књижевност, која би заступала опште интересе и 
имала општи круг читалаца с обе стране Саве и Дунава. Покушај са 
"Младом Србадијом" испао је тако несрећНО, да и сад после 1 и по 
године њеног суштаствовања као што се чује са више страна она не 
занима умове српске ни с једне стране Саве и Дунава. - Омладина 

тек животари. 

Шта је узрок томе? 
На спољне препреке не може се све одбијати. Управо омлади

на баш је зато и поникла, да сруши све спољне препреке, што смећУ 
духовном јединству српског народа. Ако она сама признаје своју 
неМОГУћНОСТ да савлада те препреке, онда нек се одкаже своје на
предњачке реформаторске улоге - па нека престане са својим суш
таствовањем. Ми опет велимо: ако је омладина обично књижеВНl!
чко друштво, за распростирање корисних књига по народу, онда Је 

омладина непотребна. "Српска Матица" у Н. Саду, "Учено дру
штво" у Београду и друга слична друштва, много су удеснија за ту 
цељ но омладина. И чланови омладине са својим књиљ::евним радом 
требало би просто да се обрате на поменуте дружине. 

Главни је узрок немоhи омладине: UllUO она сама није ујеguњена 
jegHuM уверењем. Она оће да проповеда духовно јединство српског 
народа, а сама није духовно уједињена. Она нема израђених општих 
начела о човеку и друштву. Она нема узвишено, опште гледиште на 

све појаве у .животу српског народа. Ето зато она немож:е да буде 
она жива струја, која би једном науком одушевљавала и свезивала 

раздробљени српски народ. Омлаguна нема начела. 

А начело народности? 
Начела народности значи да сваки народ, оделит по крви и 

језику, буде самосталан У свом политичном И друштвеном животу

да не буде потчињен другом народу. Као државничко начело оно је 
у толико напредно, што стоји на супрот насилном завојевању једног 
народа над другим, и одриче туђинску власт у опште. Али начело 
народности може бити тако исто и назадно. Оно може садржавати 
старе народне глупости, старе установе, стару народну тиранију и т. 
д, Људи који се боре за своју "народност" могу бити са свим разли
читих начела. Ми видимо приr-.'1ера у Италији, Мађарској, Пољској, 
Чешкој и Т.д. - свуда где је покренуто питање народности. Ми ве
лима да само начело народности, није кадро да yjegUHu ни оне људе, 
који се боре за исто начело. Но да оставимо то на страну. Узмимо да 
поједини човек Оће да ради на томе да "омили српску књигу" - као 
што се то често говорило у нашој књижевности. Ј е ли довољно да та 
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књига буде написана српским језиком да је "Српска" - па да поста
не мила читаоцима? За цело не. Ако сама садржина књиге не буде 
занимљива за читаоца она му се неће допасти ма колико била "Срп
ска" и ако Србин - читалац зна какав стран језик и нађе занимљи
вијих књига на страном језику, он ће читати стране књиге. И имаhе 
потпуно право. Само она књига, којој садржина вреди, треба да се 
чита, па ма на ком језику она била. Тако је исто са "српском" 
школом, "српским" обичајима и т.Д. Само оно "српско" треба да се 
држи што је добро, а оно што је лоше треба га бацити па ма сто пута 

било српско. Начело народности, одвојено од других друштвених 
начела, мора остати мртво. Ми Оћемо да смо Срби - па шта? Да 
надевамо српска имена, да носимо српско одело, да држимо српске 

обичаје, да певамо српске песме, да играмо српске игре и је ли то 
све? Је ли вредно да због ових спољних формалности кваримо наш 
комодитет, ако смо већ научили да носимо туђе одело, да певамо 
туђе песме и т.д. За цело није вредно. Али другче са свим стоји кад 
је начело народности скопчано са општим, човечанским напредним 

појмовима. Кад начело народности значи да један народ невлада 
другим већ да сваки народ буде самосталан - онда да идемо даље. 

Нека се тај самостални народ очисти од сваке тираније које му је 
навезано робовањем туђем народу, нека очисти од ње и своју 
ПОРОДИЦУ и своју општину И целу државу; нека његове школе сеју 
знање и просвету по народу, нека његова књижевност буде пуна 

ваљаних мисли и осећања, нека у ТОМ народу изчезне глупост, вар

варство, сиротиња и све оне несреће што МУ је донело робовање. 
Кад се овако свати начело народности онда се види јасно, да је 
ослобођење једног народа од тираније другог народа само један 
колут у ланцу других слобода. Као год што није МОГУће замислити 
слободу онде где један народ влаgа над другим народом, тако исто, 

уништење ове владавине нема смисла ако оно оставља у народу 

нову тираНИЈУ. 

Али кад се овако свати начело народности онда се види да је 
истина оно што смо рекли: "омладина нема начела." Ми ГОВОРИМО о 
омладини као дру.жини (разуме се да има појединих чланова са 
разним начелима која има заједничку цељ, заједнички програм и 
према томе за коју се мора предпоставити да има заједничка начела, 

на основу којих ради и која Оће да оствари). 
Омладина Оће да "духовно" уједини српски народ. По самој тој 

цељи види се да је омладини крајња мета друштвени преображај 
српског народа, у томе преображају омладина узимље на себе ду
жност васпитача, проповедника начела. Доследно дакле омладина 

треба да проповеда српском народу начела која би га збли:Jlсавала, 

ујеgињавала. Тако је радила млада Италија. Она је имала своја 
начела о народу и држави, о породици, својини, религији и свима 
основним појмовима друштва. Она је неуморно радила да на основу 
тих начела створи јединство Италије. Она није успела. Преко МРТ-
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вих телеса чланова младе Италије подигнут је престо Kp~љeВI~He 
италијанске. Али у своје време M~aдa Италија ујеguњавала Је свОЈим 
начелuма најбоље људе у ИтаЛИЈИ и велики део простог H~poдa и 
она је била један од најглавнијих радник.а при С1:варању таЛИЈанског 
јединства. Али реhи nе се: млада ИтаЛИЈа била Је пол~тична парти
ја, српска је омладина избацила политику из круга СВОЈе радње. ~KO 
се српској омладини не допада упоређење са омладином итаЛИЈан
ском нека се сравни са апостолима Христове цркве. И они су хтели 
"духовно јединство" човечанства. Па шта су радили? Они су били 
одушевљени jegHo.M вером и jegHLlM начелима - па су на основу овога 

јединства тежили да уједине друге .људе. Ово дубоко укорењено уве
рење у истину својих начела дало Је њима снаге, да одолу све препо
не, што су им стављали на пут разни народи и др)каве и разни закони 

и обичаји. Без тог јединства не:ма .проповеди. . , . 
Овај ЖИВИ покретач недостаЈе дружини омлаДИНСКОЈ. 1 о Је уз·· 

рок, што је она малаксала и посустала одма после првог судара са 

препонама. . ... 
Ако оnе омладина да постане као дружина, КОЈОЈ Је цељ да пу

тем науке спреми друштвени преображај српског народа, онда она 
мора имати начела - начела која би одушевљавала све чланове ом-
ладинске и кој а би се огледала у омладинском раду. . 

Ако омладина и даље остане при своме тврђењу да Је омла~ин
ска застава "так висока", да се под њом могу сакупити и раЗВИЈати 

различита начела - онда је то признање, да омладина нема општ~г 
уверења и да није дорасла за ону велику реформаторску улогу, КОЈУ 
је при свом ностанку желила да заузме у српском народу. ОмлаДИI-~а 
Ье тада у свирању и певању на беседама и забавама одпевати СВОЈУ 
самртну песму. - . '" 

На прошлој омладинско] скупштини изнесена су нека ОПШ1 а 

на1:Iела друштвена, изнесена су огра,ничена и урезана, ~:ело се, да 
омладина бар у главноме утврди СВОЈе гледиште на ЖИВОI ДРУШ1ве
ни да одреди правац листа, а с тиме да одреди правац целог свога ра

да И духовног уједињавања народа. Многи су то називали ~епање!'1 
омладине, а веnина и ако је усвојила неке од ,тих предлога ЈОШ их Је 
више осакатила. 145 Одбор омладински, коме Је у главноме поверена 
редакција омладинског листа држао Је да га тај закључак НИ у коли
УО не веже и лист омладински остао Је онако исто лист, за науку, за

баву и књиж:евност" као што су била "Матица", "Вила" и "Дани
ца" .146 Омладинска каква тежња из њега не види се баш никако. 

Ми мислимо и сада као и прошле године да омладина не може 

и не треба да постоји као дружина ~ез начела. Др~жине певачке, 
дрvжине трговачке, дружине занаТЛИЈске, дружине књижевне и T.~. 

He~1ajy потребе да се склапају у једну нову дружину или боље да даЈУ 
себи' неко ново општије име, ако та нова дружин~ и то ново име 
немају никаквог значења. Врло је корисно држати Јавна предавања 
у опште, учити људе како ће да се ране, како nе да буду здрави, 

обавештавати их о Свима природним појавама и т. д. али зато није 
нужно да. се то зо~е "омладинско" предавање. На што те параде? 
Нека се УЈедињаваЈУ трговци, занатлије, књижевници !I Т. д. сваки за 
себе. Они могу да саставе заједнички друштво, које ћС имати зајед
нички посао. То има смисла. Тако исто могу неки Л)VДИ саставити 
дружину за певање или за јавна предавања и т. д. И 'Ј() има смисла. 
Али кад се ове све дружине склопе у једну дружину без икакве зајед
ничке ц~љи - то нема смисла. Ми желимо да се све ове друя<ине 
склопе УЈедно, али Оћемо у исто време да оне имају заједничку цељ 
:тред очима, кој а их одиста веже у једну дружину, а не само да се зову 
Једна дружина. 

Ми желимо да цељ омладине буде оно што је она хтела у своме 
постанку т. ј. духовно уј едињавање српског народа. Али ми сваћамо 
ово духовно уједињавање тако, да ваља створити општу српску 
к~ижевност, која би провејавала кроз све крајеве српског народа, 
КОЈа би спремала српски народ за потпуно ослобођење од сваке 
тираније -; која би дакле проповедала Основни политични и дру_ 
штвени преобрюкај српског народа на начелuма науке. 

Али пре свега ми желимо да се најпре сама омладина уједини 
на основу ових начела. Зато ми ћемо и на идуnој скупштини изнети . -
начела, КОЈа су по нашем знању, права, научна начела, према којима 
ваља да омладина удеси свој програм. 

Сваки брат, .омладинац, нека изнесе своја начела, која треба 
омладина да УСВОЈИ као основу свога рада, па ако умемо мислити и 
ако оnемо заједнички да радимо - споразумеnемо се. Ако ли не 
nемо или не мо:ж:емо да се споразумемо, ми nемо се лепо разиhи па 
нека сваки ради по својој савести. 

Но осим начела омладини је нужна организација. Прошле 
године у начелу је решено да се оснују месни омладински одбори у 
свима местима где је год могуће. Али то није готово нигде оства
рено. Ова скупштина треба да одреди тачно цељ и круг радње мес
них одбора; па онда да се настане да се ови одбори у самој ствари 
оргаНИЗУЈУ, а не само на артији. Ако је потребна нека се изашљу 
нарочиту~ изасланици по свима СРПСКИNI крајевима да се ови одбори 
?РIЋНИЗУЈУ· По нашем мишљењу ови одбори, осим онога рада, који 
Је веn наговештен на прошлој скупштини као: растурање омладин
ски~ књига, приређивање села и јавних предавања и т. д. треба да 
имаЈУ списак СВИЈУ чланова омладинских у истом месту и околини 
ако тамо неби било месних одбора. Осим тога да се сви чланови 
обвежу да плаhају добровољни порез у касу омладинску сваког 
месеца, ма то било по 1 грош. На тај начин би омладина располагала 
вазда извесном сумом новаца за своје потребе, што сада није била у 
стању. Ови месни одбори скупљали би ове месечне улоге и 
отправљали у главну касу. Омладинске друж.ине које постоје веn у 
изв~сном месту треба д~ су заступљене у месним одборима према 
БРОЈУ чланова или на КОЈИ други начин, како скупштина усвоји. 



108 СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ: ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА, V 

Орган омладински да се преиначи. Данашња "Млада Србади
.1а"147 по самом свом облику нити је за веће чланке где би се могла 
опширније, теоријски развијати начела омладинска; нити је опет 
удешена да прати теКУће догађаје у целом српству, у духу омладин
ском. "Млада Србадија" треба да је удешена или за једно или за 
друго. У првом случају треба да излази месечно у много већем 
облику; у другом случају да се издаје као новине. А ако радна снага 
омладинска подноси онда да се оснују два листа омладинска, који би 
подмиривали и једну и другу потребу. 

Издавање листа треба да остане и даље у Београду, јер је овде 
радња омладинска најпотребнија и што се овде може прикупити 

највише радне снаге. 
Многи се чланови плаше нелибералности наших закона, па с 

тога би желели да орган омладински не остане у Београду. Ми 
нећемо да бранимо либералност наших закона, но при свем том 
можемо уверити свакога омладинца да се и овде могу проповедати 
начела радикална и ако не као у Угарској. А ми мислимо да је цељ 
омладине да проповеда научна начела и да на тај начин учини умни 
преврат у народу, а не да вечито води некорисну полемику са поје
диним жандарима, пандурима, шпијунима и њиовим заповедницима. 
Ако у маси народа полако нестане извесних начела пашhе и све 
остало што постоји на том начелу. Што се сада ни научна начела не 
могу проповедати онако, као што би то могло да буде, узрок је 
испрекрштана одговорност по закону штампарском. -

Да би се могла књижевна омладинска радња развити као што 

треба, ваља у Београду подиhи једну омладинску штампару. За први 
мах нетреба више капитала од 1000 дук. или 6000 ф. Такву суму 
ваљада могу саставити чланови омладински ма било на акције на 
онаким условима као што је подигнута "народна штампара" у Н. 
Саду. -

На овај начин ми мислимо да ваља реtј)ормисати целу омлад-
ину. Оделите предлоге, поднеhемо омладинској скупШтини.148 

PageHuK, бр. 27 и 28, од 3. и 7. VПI 1871. 

Р"УСКИ РЕВОЛУЦИЈОНАРИ И НЕЧАЈЕВ. 

Да би наши читаоци сазнали прави узрок овоме дога'ћаЈ'у о 

КО 149' 1) , 
.. ме се неке наше новине на СВОЈ начин избрбљаше и непознава-

~уhи ~Taњe ствари које ХОће да преставе, ево ћемо целу ствар што 
ЈаСНИЈе да изведемо. 

. ~осле поразе на Криму,149а руска императорска влада увидела 
Је ~a Је њена Д~жавн.а машина рђава, да не може гора бити. У поли
ЦИЈИ, финаНС~IJИ, ВОЈСЦИ, судовима, једном речи у свима струкама 
управе, била Је са.ма крађа и превара. Ова страшна поквареност чи
новништва, била J~ главни узрок што је рат на Криму прошао онако 
несрећНО по РУСИЈУ. ~иновници су остављали војску без ране, без 
од~ла, без џебане у наЈтежим и најодсуднијим приликама. Путови на 
KOJ~ су тр?шене грдне суме били су са свим рђави или их није ни би
ло. Тако Је било и са магацинима и са тврдињама и са свом ратни

чком спремом. Ова срашна поквареност чиновника претила је да 
поруши саму државу. С друге стране осеhало се страшно незадово
љство сељачког народа, који је био и иначе задављен тешком ста
ринско~ системом, а сада је био изцеђен и десеткован дугом, несре
ћНОМВОЈНОМ. Страх од народног устанка натерао је тада руску владу 
да "жели" реформе и да дозволи "гласност" т. ј. да дозволи да се у 
књижевности претресу све болести од којих пати Русија. Да је 
импер~торс.ка влада желила реформе од стра[ха], признао је и сам 
цар у ЈеДНОЈ беседи пред московским племством кад је казао да је 
бо~е "да се реформе праве 0320 (т. ј. од владе) него да се праве оздо 
(т. Ј. устанком народа)." 

Према оваким побудама могло се је напред знати какве ре
фор~е жели руска влада. Она ј е желила реформе такве и само у то
ЛИКОЈ мери, како да c~ обезбеди "државни поредак" т.ј. да се обезбе
ди владаЈуhа динаСТИЈа и она сила којом се држи њена власт над на
родом . 

. Главна ~Haгa династије и по томе темељ "државног поретка" у 
РУСИЈИ била Је племство. Не само због свога богатства и власти над 
простим народом но ин~че оно је заузимало сва најважнија чинов
ничка места у држаВНОЈ управи. Царска реформа морала се дакле 
тако извршити, да се го.сподареhи положај племства у држави ни 
уколико не измени. Све Је то имала у виду влада царева, кад је пре-
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дузела реформе. Шта више либерална племиhска партија рачунала 
је да ће она од свог имања имати веће приходе кад се сељаци осло

боде, но пре тога - и многи се нису преварили. 

Заједно са ослобођењем сељака влада је предузела да рефОI?
мише судове и државну администрацију. За мање спорове влада Је 
поставила изборне судије. Мањи спорови чешhи су. Они су највећи 
терет за народ и производе највеће незадовољство по народ кад се 
криво пресуђују или одуговлаче, јер ту се управо вређа маса народа. 
"Мировним судијама" влада је то одклонила. 

у нижој администрацији она је завела самоуправу. Установила 
је окружне скупштине (на којима су престављени сталежи) и Њ~Ma 
је поверила да разрезују порезу на поједине општине, да се стараЈУ о 
школама, болницама, путовима и свима просветним, економским и 
санитетским потребама онога крај а. Разуме се под контролом др-

жавне власти. 

На овај начин влада се ослободила од бриге да се стара за масу 
народа, а у исто време ослободила се да чиновници неарају и народ 
и др:жаву при разрезивању и скупљању порезе, прављењу путова и 
других грађевина, што је за владу било од двојаке штете: дражио се 
народ на устанак и умањавани су приходи владини. 

Државне реформе биле су на тај начин са свим одмерене и про

рачуњене. Оне су управо одговарале потреби: да се осигура држав

ни поредак и владајуhа династија. 
Тако је исто било прорачуњено ослобођење сељака. Сеља:u:и 

веhином нису добили са ослобођењем толико земље, колико им Је 
нужно да живе. Попаше и шуме општинске, што су уживале д?К су 
били под спајијама, одузете су им, јер се то сматрало као спаЈиска 
земља. За овако ограничену и урезану земљу они су били принуђени 
да плаhају спајиама несразмерно велики откуп. Уз откуп натовар
или су се и државни данци тако да садањи сељак у РУСИЈИ по рачуну 
њиови економиста, плаhа више разних дација но раја у Турској. Од 
ослобођења сељака иде У Русији непрекидно задуживање сељака 
појединим кајИlпарима и непрекидни дефицит државне порезе, .тако 
да је на послетку влада била принуђена 1869 г. да изашље Једну 
комисију да прегледа опет како се је извршило ослобођење и зашто 
је дошао сељак до тога да непрестано дугује држави за порез. 

Свакој ако у начелу види се да је влада хтела правно да ослобо
ди сељака од власти спајија, али да га економски окује и сапне још 
већма но пре. Влада је руска увидела као год што су увидиле и владе 
на западу, да су капиталисте много поузданији темељ "државног 
(императорског) поретка" но племство, па зато је и рачунала да 
своје сељачке спајије претвори у новчане капиталисте. Тиме су се 
завршавале све владине реформаторске намере. 

Многи лаковерни либералци у Русији у то време очекивали су 
целу поплаву од владиних рефорама. Неки су чак мислили да ће цар 
сам дати устав и да ће се сам одреhи неограничене владавине. Обра-
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зоване спајије саме су имале вољу да добију места у неком "горњем 
дому" да окушају своју државничку речитост. Сам емигрант Хер-· 
цен, који је у то време из Лондона са својим "Колоколом"150 улазио 
у све дворове племиhске па и сами царски дворац, очекивао је устав 
од цара, кога је називао "ослободитељем" и писао отворена писма, у 
којима је узносио царев патријотизам. 

Сви они незнадоше шта су то реформе "одозго", реформе које 
имају једину цељ пред очима да утврде "државни поредак". 

Реформе "озго" измислила је енглеска аристокрација и пусти
ла у Европу као узор државничке премудрости. Енглези су увидили 
да не може да траје вечито оно стање у држави у коме су они имали 
целу земљу у својим рукама, где је народ радио за њих а они ужи

вали плодове туђег рада, господов али и "владали" над народом. Они 
су увиђали да ће се народ једном освестити; да неће веровати да је 
природни, "богом сотворени" поредак, већ ће устати да се оружјем 
ослободи од насилних завовејача, као што су народи свагда и чини·· 
ли у сличним приликама. Да би избегли револуцију, која би од једа
ред уништила њен господлук, аристокрација је измислила "реформе 
озго" т.ј. почела је мало по мало да попушта од своје неограничене 
власти над животом и имањем народа. Има ли што год неморалније 
од ове основне побуде, што покреhе аристокрацију да "мудро" и 
"поступно" реформише др.жавне установе? Ја сам владар гомиле 
робова. Ја зна}у( ga немам никаква йрава ga влаgам Hag њи.ма, неки 
мој прапрадед отео их је на сабљи или купио за паре или добио на 
поклон опет од каквог освајача. Ј а сам свестан да пљачкам њиову 
зараду сваког тренутка, да од те пљачке живим готовански, да про

водим господлук, ја се бојим, да се они не побуне против мене, да ме 
не убију или неотерају, ако продужим да владам "неограничено" над 
њима. Ја им попуштам по нешто од мојих "права" т.ј. не пљачкам их 
и негњавим толико као пре већ мало мање уздајуhи се да ћу на тај 
начин upogYJlCuiТiu време пљачкања и господовања. То су побуде 
енглеске аристокрације да предузимље "мудре", ,,поступне", "зреле" 
реформе. Зар није то грозно? Ето - ту енглеску премудрост усвоји
ла је и руска влада и руска виша аристокрација са њеним чувеним 
Катковом на челу. Так а "премудрост" задрма Русију и то изазва и 
изнесе на чело књижевног покрета неколико људи из народа, сил

них умом и знањем и што је најважније карактером тврдим као 
челик. Васпитани у бурси (богословска семинарија), где човек има 
прилике да оглупи и [да] се разврати више но у Сибиру у заточењу, 
ти су људи изишли чисти као злато. Такви нарочито беху Черни
шевски и Доброљубов главни радници "Современика"151 најбољег 
руског журнала из тог времена. 

у деветнајестом веку није било ни једног реформатора, који је 
тако дубоко и свестрано замишљао друштвени преображај и који би 
владао с толико знања и умешности у излагањ у свој е науке као што 
је био Чернишевски. Његова реформа обухватала је целог човека и 
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цело друштво: породицу, општину, државу, све основне појмове о 
моралу, религији, својини, васпитању, политици, народности и Т.д. 
једном речи: он је систематично, научно изложио основна начела за 
коренити преобра:жај друштвени у Русији. Он није доспео да изда 
укупно свој систем уверења, али у његовим многобројним оделитим 

списима исказано је потпуно све са побудама и таквим погледом на 
људске одношаје да је влада предузела да заводи реформе у Русији. 

У то време, кад је сва образована Русија била опијена сјајним 
надама у ново либерално царство, била је само једна мала гомилица 
људи, који су прозирали шта значе реформе "од озго", који су знали 

да не могу бити "и овце целе и вуци сити" - да не може постој ати 
монголско-византијска самовољна царевина и народна самоуправа, 
да се не може сложити рад и готованлук, слобода и господовање. То 

су били књижевници који су се сакупили око 2-3 независна журнала, 
да под царском цензуром открију руском народу царску лаж. 

До тога времена руска књижевност била је већином у рукама 

аристокрације и ако се по који син простог народа својим природ
ним даром пробио кроз свет и постао књижевник народни, то је био 
срећни изузетак. Али у ово време оно опште одушевљење за рефор
мама, - она жудња за ослобођењем, што се тиче новог друштвеног 
строја јако је потресла страшна критика Доброљубова на оно стање 
што постојаше у Русији, на руску књижевност, која се једнако зано
саше својим празним фразастим либерализмом, на све нове "рефо
рме", којима спремаше императорска влада да усрећи народ - и ова 
критика допуњавала је реформаторски посао Чернишевског. 

Реформа, што је проповедаше "Современик", показиваше нај
очигледниј е како су ј адне и ништаве оне реформе што их спремаше 
влада и којима се разметаше либерално руско племство. За пет год
ина од 1856 до 1861 године у правцу руске књижевности учини се 
прелом. А још веhи прелом учини се у правцу руске омладине. Ом

ладина сва пође за "Современиком." 

Руска влада у први мах није ни разумевала смисао нове науке. 
Сва нова начела пролазила су испод цензуре. Тек пошто је проповед 
учинила утицај пошто је омладина сватила нови пут, руска влада 
виде да има против себе силу, којој се није надала. 

Од 1861 г. кад се сељаци ослободише од спахија, они задобише 
права да ступају у све учевне заводе, где су пре могли доспети само 
племиhски и богаташки синови. Гомила сиротиње поврве сад у 
разне заводе да се учи. Нарочито је сваки желио да дође у престол
ницу, јер се сваки надао, да ту нађе леба. На тај начин у Петрограду 
се накупило веома много ђака, који су сви жељно приватили нову 
науку о друштвеном преображају. 

Влада је почела да увиђа да је "Современик", а нарочито њего
ва два главна сурадника Чернишевски и Доброљубов, сила коју ва
ља што пре уништити. Само је чекала прилике да их може напасти. 

I 
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1861 г. ђачка с:иротиња на универзитету имађаше касе за зајед
ничко помагање, које су се састављале улогом имуhн:ијих другова, 
држањем јавних предавања, поклонима и т.д. Ради тих каса и рад 
других потреба ђаци имали су права да се скупљају на јавне зборове 
у универзитету. Влада од једаред укину и касе и јавне зборове. За 
сиромашне ђаке ово је био страшни ударац. Њима су ове касе дава
ле већу помоћ но што је износила сва државна стипендија, што је да
вана ђацима универзитета. Ћаци се узбунише и захтеваше да им се 
укинуте установе поврате. Али влада забрани ђацима сваке састан
ке да не би могли укупно ништа зактевати (као што обично чине 
власти у таквим приликама). Ћаци се преко забране сакупише у 
универзитету. Влада посла војску да их растера бајонетима што је 
војска, разуме се, по солдачкој савести извршила. 

То је први судар војске са руском омладином. Влада виде ту 
одма побуну, а шпијонска штампа откри одмах да је то организована 
револуција и да је главни покретач и организатор револуције "Со
временик". Доброљубов издану пре но што могаше полиција да га 
уапси (наредба већ беше изашла), а Чернишевског скоро затим од
ведоше у петропавловску тврдињу, као "государственог измјеника". 

Влада немогаше да га казни због проповедања његових начела, зато 
измисли да је он састављао заверу против цара у договору са руским 
емигрантом Херценом. Ово беше лаж, јер Чернишевски не само не 
беше ни у каквој свези са руском емиграцијом, већ напротив стоја
ше у врло рђавом кредиту код ње. Херцен, у то време човек веома 
популаран, "револуцијонар" у вишим круговима, либералац и соци
јалиста по своме сопственом казивању, а у ствари веома површан и 
недоследан публициста, беше такође занет новим царевим рефор
мама и он осуђиваше у то време правац "Современика" тако, да је 
једном печатно изрекао, да ће писци "Современика" заслу)кити "ор
ден Станислава" због тога што исмевају нове реформе. Он држаше 
да су то људи поткупљени реакцијом, да својим крајњим радикализ
мом спрече остваривање нових слобода. Такви беху одношаји из

међу Чернишевског и Херцена а сада руска влада скова читаву 
заверу, коју су ђоја ова двојица заједнички спремали. 

Чернишевског судише и осудише на седам година тешке роби
је у рудницима и вечито прогонство у Сибиру. То беше 1862 године. 
Из петропавловске тврдиње он написа роман "Что дјелат" ("Шта 
ваља радити") у коме је хтео да популарише нека своја начела. У 
руској омладини ово је најпознатије дело његово, а многи држе да је 
ту изложено језгро његове науке. Истина је то, да је ово дело учини
ло највеhи утисак на руску омладину, а нарочито на женски свет, 
што се ту веома много говори о породичним одношајима и што се 

износи на углед породични живот и одношај мужа и жене "нових 

људи", али у ствари ту је изложен само мали део његове друштвене 
реформе. Укупни план реформе у свој дубини и опширности, као 
што је Чернишевски замишљао, растурен је у многим његовим спи-
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сима, 

издани. 

СВЕТОЗАР 

су печатани у 

што рекосмо 

али до сада нису у целости 

љегова реформа све људ-

ске одношаје тако темељито и научно као што ни једна пре њега. 
Пре дакле но што се је основала "Интернасијонала", у је 

започет покрет за ДРУIптвену реформу и у руској књижевности 
изречена су начела новог друштвеног строја, тако потпуно, као ПIТО 

их до сада не uзнесе ни саЈ\1а "Ј1нiТiернасuјонала и, нити на својим 
скупштинама, нити у списима својих појединих чланова, нити у сво·· 
јим јавним Заиста начела што их до сада изнесе Интер
насијонала, поглавито се односе на економске и др)кавне одношаје 
људске. На конгресима Интернасијонале претресана су начела сво
јине, насљедства, васпитања и законодавства, а начела породице и 

религије нарочито су избегавана. 1869 г. образовала се је у Швај
царској "лига револуцијонара",I:'i2 која је међу своја начела ставила 
да уништава "брак као установу било црквену, било грађанску", (а 
оставља породицу, која се оснива по природној потреби и слобод
ном договору муж:а и ж.ене без икаквог меlпања неке треЋе лично·· 
сти или власти:); тако исто међу начела ставља неверовање у личног 

Бога, као што га исповедају све сувремене религије. Ова дружина 
хтела је да се образује као одељак Интернасијонале, али главни 
савет Интернасијонале, својим званичним аКТОЈ\1 искључи је из своје 
дружине. 

Ми спомињемо ове чињенице с тога да покажемо како је 
лажно оно тврђење, да је револуцијонарни покрет у Русији, који се 
опажа тамо и данас, последица пропаганде "Интернасијонале". Рев
олуцијонарни покрет у Русији има своју историју, која је веома 
стара, много старија но историја Интернасијонале. Још од времена 
С1јенке Разина и Пугачева, кад је руски сељак устајао на оружје 
против господе и убиј ао све који су носили "швапско одело", про
дуж.ава се мржња сељака на све више класе: старије чиновнике, вој
нике. Од тог доба сељак је тељ::ио да добије своју "вољу" (слободу) и 
своју "земљу", коју су му господа отела. Природно је са свим што 
синови истих сељака, кад дођоше у више школе задржаше исту мр

жњу на господу и исту тежњу да задобију "земљу и вољу" за себе и 
своју родбину. РеВОЈ1уцијонарна начела у Русији такође су старија и 
раguкалнuја но начела Интернасијонале. На њих су утицала начела 
европске науке и револуцијонарне идеје од 1789 и 1848 године али су 
оне даље развијане и прерађиване ориђинално. И данас руски рев
олуцијонари са својом страшном мржњом на господлук у опште, и 

са својим радикалним појr-.·ювима о браку и Богу, ужасавају најради
калније чланове "Интернасијонале", особито у Немачкој, где су све
тиња црквеног брака и религиозност дубоко укорењени у народу_ 

Ми нећемо да казујемо начела руских револуцијонера и раз
лику њиову од начела Интернасијонале, јер би зато требало више 
места. Наша је главна цељ само да карактеришемо садању заверу 

Нечајева. 
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После првог судара руске владе с омладином 1861 и 62 године 
борба између њих није се никако прекидала. Руска влада апсила је, 
мучила и гонила најваљаније књижевнике, гушила је сваки талант, 
који се јавио у омладини, а стотинама ђака разјурила је из универзи
тета по најудаљенијим крајевима Русије без икакве кривице н. пр. 
што су држали "сходку" (скуп) или што су се противили "начаљ
ству" (николској управи) или тако што год, што се нигде у свету нес
матра као по~итични преступ. Многи књижевници измучени тавни
цама, полицаЈНИМ надзорима и т.Д. поскапаше, али на њиово место 

ј ављаху се нови све у већој количини, који продужише започети 
правац с истом енергијом. Изучавање природних наука и превађање 
страних ваљаних дела, дало је руским радикалима још више матери
јала за своју реформаторску пропаганду. Нама се чини данас да не
ма нигде у Европи међу научењацима сйецuјалuсй1ама спрам њио
вог број а толико радикалаца, колико у Русији. Гоњења владина не
могаше нимало да спрече у књижевности струју која је покренута 
после кримске поразе. Тако су исто били узалудни владини покуша
ји да спречи исту струју у школама. Узалуд је она редовно сваке 
године стотинама ђака истеривала из школе за "бунтовничке ми
сли", они који су за њима долазили били су такви исти. Истерани ђа
ци разносили су исте мисли по народу. Отерани са поља науке и 

књижевности, они су почели да праве завере и да спремају револу

цију. Мржња, коју су они донели од КУћа на руску господу још се 
увеличала нечовечним владиним гоњењем; они су сад радили и 

живели само за то да сруше ту систему, која је ранила толики гото
вански свет. Мучења и кињења од стране владе (и осветничка мр
жња омладине од 1862 године па до сада) расли су непрестано. 

Показали смо како је поникао револуцијонарни покрет у ру
ској књижевности, како је он обуватио сву руску омладину; напо
слетку показали смо прве сударе између владе и омладине и гоњења 

владина против свију напредних људи у Русији гоњења, која су још 
више увеличала и распалила мржњу образованих синова простог 

народа против владајуhе тираније. 
1866 у завери Каракозова, ђака московског универзитета,lS3 

показало се да је мера трпљења омладине препуњена. Каракозов 
неизврши своју намеру (да убије цара) уватише га на делу. Њега и 
његове другове казнише СМРћУ, али то не беше доста влади. Она је 
казнила и дотле најваљаније књижевнике руске и гушила свима 

насилним средствима напредњачки покрет, али сад хтеде просто да 

силом угуши једном на свагда све носијоце напредка. Насиља што 
их почини влада прелазе све што се о њима може исказати. Чисто 
човек не би могао веровати, да се такво што могло дешавати у пре
стоници руских царева Петрограду. Људи са свим невини били су 
тучени и дављени у тавницама као стока; неки који су послати у 
Сибир на путу су прегажени колима или иначе угушени; стотинама 
су њи растерани по удаљеним провинцијама, тамо стављени под над-



116 СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ: v 

зор полицајни и тако Qстављени да умиру полаганом смрћу - og 
глаgи. Женске су биле тако исто кажњене и гоњене, као и мушки. 
Познато је да је женски образовани свет у Русији најнапреднији у 
целој Европи. И данас у европским универзитетима има више Ру
скиња но свију gpyzux HapogHoCLUU скуЙа. У то време било је много 
женскиња у престоници, које су дошле ради науке, често и преко 
воље њиових родитеља. Полициј а поступала ј е с њима као с јавним 
женскињама, њих су шибали у полицији, а често су вршили над њи
ма нагнуснија злочинства. 

Али све то није поплашило руску омладину. У књижевности 
она је продужила да развија своја начела. Из заточења њиови књи
жевници писали су онако исто као и док су били слободни. Ако су 

једни попадали под тешким ударима тираније, други, који су дошли 
на њиово место продужили су њиов рад са истом енергијом и са твр

дим уверењем у бољу будуhност. Тако исто омладина у школама 
продужавала је да живи оним истим мислима и тежњама, као и њио
ви предходници њих су тако исто стотинама казнили и растеривали 

по провнинцијама - други који су за њима долазили били су такви 
исти. 

Такви су били прави руски револуцијонари. Њиов је рад био 
вазда јаван мученички - и такав је остао и до данас. У Русији није 
било никад разгранате тајне организоване дружине као што су били 
Карбонари у Италији или Фенијани154 у Ирској. Руски револуци
јонари остали су верни свом учитељу Чернишевском који је јавно 
учио да се сва велика дела у људској историји свришвају јавно -
јавном проповеди а не тајним заверама. 

Бивало је у Русији тајних мањих кругова, који су покушавали да 
саставе тајну дружину по целој Русији, али сви ти кругови после кра
тког времена распадаше се без икаква успеха; док напротив успех 

јавне радње показа се огроман. 

По овоме што смо до сада говорили, може се лако погодити и 

кад неби били извештени шта је истина у целој овој ларми о некој 
страшној завери Нечајева која је ђоја распрострта по целој Русији. 
Али нама није нужно да погађамо, јер нам је ствар добро позната155 

и наше казивање оснива се на фактима, која су позната целој 
напредној штампи у Европи, као год у руској полицији. 

1868 год. на свршетку славио је петроградски универзитет своју 
стогодишњицу. Том приликом ђаци тедоше да се користе па да 
поврате своја права, која су им била одузета 1861 г. - касе за пома
гање и јавне зборове. Неке новине почеше да их у томе помажу. 

Влада одма то прогласи за "бунт" и поче да вата коловође и да их 
истерује из школе. Ђаци опет са своје стране почеше да скупљају 
прилоге за оне истеране и да се тога ради скупљају и већају шта им 
ваља радити. Ђацима са универзитета придружише се и ђаци из 
Медицинске академије и Технолошког института, који су и иначе 
имали и сувише узрока да буду незадовољни са својим старешинама. 
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Тако се започе ђачки покрет у Петрограду. Сличан покрет започе 
се и у Москви и трајао је до свршетка 1869 год. док се недеси позна
то убиство Иванова у земљоделској академији у Москви које истаче 
на средину Нечајева као главу неке распрострањене завере т.ј. који 
даде влади прилике да проста и праведна ђачка зактевања преок

рене у заверу и да на тај начин казни све "немирне главе" као зло
чинце. 

Убиство Иванова ствар је још тавна и необјасњена. Нечајев, 
кога у том криве, одриче се тог убиства и приписује га московској 
полицији, као год и сви они, који су поватани као чланови завере. Но 
као што рекосмо у Русији је бивало кругова, који су покушавали 
неке завере, који су имали тајних штампарија и који су печатали 
тајне прокламације и т.Д. Па и сама руска полиција често је имала 
такве тајне штампарије и преко својих шпијона увлачила је у клоп
ку младе људе.'" Али по самим личностима, који су као неке главе у 
завери - "ђаци земљоделске школе" и по месту где је завера склоп
љена, види се јасно, да је цела завера савршено сиhушна ствар. Ова
ке "з~вере" веома су честе у земљама где цвета тиранија, али оне су 
понаЈвише ограничене само на најближу околину. У Русији влада би 
их сама створила, само да добије прилике, да збрише неколико на
предних људи. Али сад је руској влади још дошао на руку Нечајев. 

Личност Нечајева претресана је у разним новинама веома 
опширно. У "Фолксштату" (орган Интернасијонале у Лајпцигу) 
прошле године, водила се цела полемика између неколико чланова 

Интернасијонале и неколико Руса, који су бранили Нечајева и напо
слетку је опште решење примљено, да је Нечајев - йросш лармаџu
ја U лаЖ'ов ("швиндлер").15(ј Он је емигрирао из Русије у оно време 
кад су започети први ђачки покрети, йреварио је неке руске еми
гранте, да је у Русији спремљена огромна завера; добио је од њих но
ваца, печатао је изван Русије огромну количину про;кламација, тако 
исто печатао је неколико бројева "Народне расправе"157 (ђоја као 
неки :журнал, који излази тајно у Русији) и са тим артијама отишао 
у Русију. Овде је растурио и своје прокламације и своју "Народну 
расправу" (а огромну веhину тих списа влада је уватила на самој 
граници) и пошто је посетио неколико ваљаних људи из руске омла
дине, у Петрограду и Москви (који су сматрали за дужност да га 
прикрију), компромитирао и њих и цео невини ђачки покрет - он је 
лепо побегао из Русије. Нити га је руска полиција уватила, нити је 
ко њега избавио, као што се је после фалио по Европи све је то 
измислио да направи већу ларму. У његовој прокламацији, у њего

вој "Народној расправи", као год и у његовим револуцијонарним 
штатутима види се много праске, детињастих и глупих претњи али 

'" о тим заверама и влаДИНИl\1 штампаријама у Казану и околини изишло је 
неколико брошура у Женеви lЮО г. у типографији Елпидина и Кумп. 
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се невиди никаквих начела. То је просто "револуција на артији", као 
што ју је умесно назвао један руски емигрант. 

Ми не ћемо да казујемо даљу историју Нечајева, ма да нам је 
добро позната. Доста толико, да је он код европских чланова Интер
насијонале, као и код својих земљака напослетку пробудио сумњу да 
није руски шпијон, што је у "Фолксштату" јавно изречено. 

Ето то је Нечајев и његова завера. 

Међу тим руској је полицији добро дошла цела та лармаџијска 
револуција на артији. Она је одма сав ђачки покрет, који је започет 
на свршетку 1868 г. помешала са завером Нечајева и гро зна петро
градска и московска полиција повторила је све оне гнусне призоре 
од 1863 и 1866 године. И мушко и женско апси се и злоставља на нај
грознији начин, без икакве кривице "на основу подозрења" или на 
основу шпијонских, лажних потказивања. А најгнусније је у целој 
ствари, што је руској влади врло go6po uознаLТi значај целе завере; 
она зна да су све "прокламације", "расправе" и "штатути" печатани 
за границом у jegHoj UCLUOj unua.Muapuju, да је дакле цела револуци
ја фа6рицuрана на артији па опет апси све одреда, тражеhи по Руси
ји "заверенике". 

Ако завера Нечајева и не буде производ руске полиције, а оно 
зацело није ништа више но проста детињаста ларма која нема 
никакве друге цељи но да се што даље чује. Али ова ларма, као год 
и гоњења руске полиције, неће спречити револуцијонарни покрет у 
руској књижевности и у свима умовима руске омладине. У Русији се 
повторава оно исто што је било у француској књижевности пред пр
ву револуцију. Ток мисли неможе се спречити никаквим насиљем. 
Владина. тиранија само ускорава праву, народну револуцију, јер 
показује народу сваки час, да треба што пре да оствари начела, што 
му се проповедају, ако Оће да се избави тираније. Народна револу
циј а ниче вазда из саме неизбежне потребе самог народа. Никаквим 
лармаџијским прокламацијама она се неможе ни стварати, ни уско
рити, ни окренути на другу страну. Књижевност утиче на револуци
ју, али само она књижевност, која је кадра да покаже народу мету, 

којој ваља да тежи и пут којим треба да иде па да се ослободи нево
ље. У том смислу руска је књижевност једна од најреволуцијонар
нијих у Јевропи. У том смислу У Русији су револуцијонари сви нај
ваљанији књижевници и научењаци сва руска омладина. Али Не
чајев недолази у тај круг револуцијонара. 

PageHUK, бр. 29-31 и 37, од 9,12,14. и 28. VПI 1871. 

1')<) h 
Пре но што се састане народна СКУППIтина ове године,' онемо 

да проговоримо неколико речи о скупштинском раду од прошле 

године. 

Као што ie познато по нашем уставу наша скупштина може 
предложити књазу "да се какав закон изда или постојеhи допуни или 
протумачи" "али формални пројекти долазе са:мо од КI:Ьаза." Пре~~ 
томе наша скупштина претреса само оне законске ПрОЈекте, КОЈе ЈО] 

влада поднесе. 1БО 

На прошлогодишњој скупштини влада је предложила 36 закон
ских предмета (закона, решења, допуна, уговора и др.) од којих само 
један није скупштином усвојен и то закон по коме би странци могли 
куповати непокретности у Србији. Сви примљени закони печатани 

су оделито у XXIII књизи "зборника закона и уредаба" а цела радња 
скупштине печатана је у оделитој књизи "протоколи народне ску
пштине"lбl од 1870 г. На основу ових званичних података Оћемо да 
карактеришемо радњу скупштинску од прошле године. По томе се 
може видети у неколико шта можемо очекивати од наших народних 

скупштина у најближој будуhности. 

Пре но што почнемо претресати сам рад скупштински треба да 
ка:жемо једну примедбу. Протоколи скупштински састављени су на 

основу секретарских записника а не на основу стенографских изве
штаја. Усљед тога ваљада на многим местима показују се празнине 
н. пр. на једном месту посланик А. Лукиh из Београда при претресу 

25 " 162 о буџету предла:же "да се учитељима повиси плата са . талира , 
преставља општу цифру колико то износи Y~ наводи извор oд~yдa 

се та сума намирити моя(е. А у протокол ни]е дошло колика ]е та 

сума и који је тај извор што је у целом разлогу најважнији. Очевид
но то је могло доhи у протокол, ма да секретари и нису доспели да 

то одма ставе у записник, јер је то Ј\югао саопштити г. Лукиh и доц
није пре но што се записник чита по други пут у скупштини. Оваке 
празнине примеhавају се чешhе у протоколу скупштинском. Ваља
ло би да то у будуhе престане. Народ по скупштинским протоколи

ма може да суди како су га његови заступници заступали. Ово су 
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ситни недостатци који се могу поправити при бољем старању оних 
лица, којима се поверава да протоколе састављају, а нарочито при 
бољем старању самих скупштинара пред којима се сваки пут чита 

записник од прошле седнице. Но осим ових ситних недостатака има 
неки скупштинара чији разлози па и сами предлози цели целцити ни 
су печатани, ма да су ушли у записник. Да ли је ово истина и од куда 
би то могло доhи то незнамо сигурно. 

у свима скупштинским дебатама примеhавају се неке опште 

црте. Прва је та да сви скупштински говори теку без икакве свезе а 
често без икаквог смисла и потребе. Често њи десетак скупштинара 
повторавају једне исте разлоге. Нико као да необраhа пажње, што 
је пре њега неко исказао исто мишљење и мож:е бити много јасније 
и потпуније но што је кадар. Ово повторавање истих разлога стра
шно одуговлачи скупштински рад и једино је од штете народу, јер 
ваља знати да сваки сат скупштинске радње кошта преко триста 

гроша. Тако исто примеhава се да скупштинари, који заступају исто 

мишљење не обраhају ни мало пажње на противна мишљења. Неки 
посланик исказао је рецимо неки разлог, који противречи разлози

ма десеторице говорника, од којих петорица говоре против њега. 
:Нико Hehe обратити пюкњу на његов говор, да га побије или да га 
призна, већ просто говори оно што је наумио као да пре њега није 
нико ништа говорио.1б3 А често у претресу једног предмета по неко
лико њих устају да кажу како се слажу с овим или оним говорником, 
као да то немо:же казати при гласању пристајањем на један и~и дру
ги предлог, разуме се да од овог има по неки изузетака али Је њих 

веома мало. 

ове неуређености и неј асности при претресу долази да се 

гласање дешава на СУI\'fце. Из дебата се готово никад не види који 
разлози претежу и на коју се страну склања веhина скупштине. 

Ово су опште црте при дебатама скупштинским. Узрок је томе 
веома лако наhи. То је што веhина скупштинара неразуму посао ра
ди кога су дошли, а што је најгоре неразуму законе који им се пред

лажу. 

Ми heI\'lo прегледати претресе појединих најважнијих закона од 
прошло-годишње скупштине, а почеhемо од оних предмета, који су 
народним посланицима били најпознатији и у којима су они највише 
учествовали при претресу. 

Први је од њи "закон о сеоским дуhанима". 
Претрес закона о сеоским дуhанима трајао је дан и ПО,Ifi4 и О 

њему је говорило више посланика но и о једном другом предметуУ15 
Говорили су и варошани и сељани и народни и владини посланици. 

Људи који су бивали вазда уз владине предлоге, овом приликом би
ли су њима противни (н. пр. знаменити Драгутин Ризниh). Али најз
начајнији је спор између варошана и сељака. У њиовом спору, гото

во у свакој речи види се чисто лични интерес. Изгледа као да су сви 
скупштинари знали, да се ту препире једино због личног интереса. 

Посланик зајчарски Никола Цоловиh рече једном, да се посланици 
који бране отварање ДУћана по селима 06вежу, ga са.ми Heo~ивapajy 
шакве gynaHe. Ово је очевидно једном делу скупштинара пребачено 
у очи, да раде због личног интереса. Они то прогуташе и оhуташе, 
па продужише упорно да бране сеоске дућане. 166 

Овај претрес, који је по своме предмету заиста дубоко засецао 
у интересе народа, може да послужи као најбоље мерило колико је 

свести и знања у нашим народним скупштинама. 

С научног политично-економског гледишта предмет не беше 
исцрпљен, ма да се неки од представника званичне интелигенције 

позиваше на политичну економију. С економског гледишта за народ 
је корисније да између произвођача и трошача буде што мање по
средника, да су произвођач и трошач "ближи" у томе смислу: да се 
сваки производ добија из прве руке. 166а 

Ово основно начело политичне економије нити су разумевали 
они који су били за сеоске ДУћане, нити они, који су били против 
њих, нити су га спомињали. l67 

Они који су били за сеоске ДУћане веhином су се позивали на 
"право" - да сваки може отворити ДУћан где Оће, а као економски 
узрок наводили су gaH2y6y сељака, што мора за сваку потребу да иде 
у варош. 

Они који су били против сеоских ДУћана наводили су злоупо
требе, што се могу чинити продавањем којекаквих ситница за разне 
сељачке производе, коју би чељад из куће износила продавањем по 
превелику цену, давањем новаца под интерес, а заду:живањем сеља

ка. Даље наводили су како ће такви дуhани распростирати луксуз по 
селима, кварити наше просте нарави, уводити страну индустрију на 

место наше домаhе. Ове су разлоге наводили понајвише неутрални, 
владини заступници. Преставници вароши, осим ових разлога, по
главито су напирали на то, што ће с отварањем сеоских дуhана про
пасти вароши. 

у свим овим разлозима, кад се оделито узму, има доста истине; 
али као што рекосмо у њиыа нема нигде економске науке - теме

љног знања; нико не умеде да изнесе све стране овога предмета. 

Да оставимо на страну злоупотребе које могу чинити дуhанџи
је по селима, да промотримо најпре чисто економске законе. 

. Кад вароши имају искључиво право да отварају дуhане природ
на Је ствар, да се тамо стичу сви покретни капитали и све залишне 

руке, које су ослобођене од земљорадње. Тиме се отварају нове 
радње, подижу нове грађевине, уређују улице и Т.Д. а тиме се пове
haBa вредност имања у варошима свакоме грађанину без разлике. 

Кад села добију права да отварају тако исто дућане, очевидно 
вредност имања у селима повеhа ће се у први мах а у варошима 
смањиhе се. Ми велимо у "први мах", јер то неће остати дуго. А шта 
ће бити после? То ваља проучити. 
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Да узмемо дућане по селима онакви какви су и какви морају 
бити по економским начелима, која владају код нас. 

Дуhани по селима код нас (може се узети као правило) купују 
еспапе у најближој вароши. Ко оће да купује еспап из Београда 
треба да има велики капитал; а ко оће да купује еспап из "горњих 
места" мора имати још веhи капитал. Познато је сваком трговцу да 
н. пр. 10 центи шеhера може купити ј евтиниј е н.а београдској пијац~, 
но што их може донети из Беча. Тако исто онаЈ трговац из села КОЈИ 
купује глава шеhера, јавтиније ће их добити у првој вароши, но 
што :l1е их донети из Београда. Тако је са сваКИ1-1 еспапом. Јеспап 
дакле се донесе у село из вароши свакој ако ће коштати скупље 
но у ваРОIlIИ бар толико колико кошта пренос из вароши у село. 
Толико ће КОПIТати .и онога трговца, који има своју трговину У 
вароши, јер ОН рачуна свој трговачки процент, који би могао добити 
у вароши. Али осим преноса треба још урачунати трошкове самог 
сеоског дућана: аренду, издрж:авање продавача и др. Све то утиче те 
цена еспапа у сеоском дућану мора бити већа но што је у варошком. 
Па и онај дуhанџиј а, који би доносио еспапе из горњих места, не би 
имао узрока да продаје свој еспап јевтиније. Јер он зна (по "закону 
конкуренције") да га његов супарник, који доноси еспап из о~лижње 
вароши не МОЖ.С давати јевтиније. По томе он и управља СВОЈе цене. 

Ми говоримо овде о дуhанима у селу у редовним околностима 

т.ј. претпостављамо да У селу има више дућана - да има. конкурен
ције и да нема никакве злоупотребе од стране дуhанџи]а. 

у редовним приликама сељак добиј а у селу еспап скупље но 
што би га могао добити у вароши. Али он уштеди време, што би 
могао изгубити, ако би морао куповати еспапе у вароши. То је исти
на. Али питање је: оће ли сељак носити своје производе у вароши 
или ће их продавати У селу? Ако их носи У варош, онда би могао 
узгред купити у вароши све што му треба, па не би ~ишта издангу
био, као што сељаци обично и раде. И у том случаЈУ не треба му 
дућан у селу. Ако ли сељак продаје своје производе у селу, он их 
мора продавати много јевтиније но што би их могао продават~ у ва
роши. Пре свега круг је купаца у селу веома ограничен и тиме Је већ 
(по закону конкуренције) купац у превази над продавцем, осим тога 
сеоски купац сам не .мо,же да му да толико колико би му могао дати 
варошки трговац. Ј ер сам мора да препрода исти еспап варошком 
трговцу, па неће да ради за бадава, већ оће сам да има асну од те 
куповине. Тако заиста продају сељаци своје производе: восак, сир. 
лој, каже, вуну, мед и т.Д. а често и ракију, вино, жито и друге круп
није еспапе. Но ове производе и сада сељаци доносе веhи~ом у ва
рош. Свакој ако има веома много сеоских производа, КОЈе сељак 
продаје у селу, по далеко нижој цени но што би их могао про~ати у 
вароти. Сами варошани опет морају исте производе да плаhаЈУ ску-
пље но што би их плаhали сељацима. 

ЧЛАНЦИ 123 

Заједно са сеоским дуhанима (и сеоским меанама) код нас се 
подиже ред људи прекупаца - трговаца, који посредују да се еспап 

из .вароши растурује по селима и обратно: да се еспап из села расту
рУЈе по ва~оши. ~ељаци с? неасне од тога јер они продају своје 
производе ЈеВТИНИЈе а КУПУЈУ стране (производе) скупље но иначе. 
Посредници се богате. Новац, ова куповна снага у народном газдо
вању, гомила се у руке ових посредника. Цене имања и ако се за не

ко време повисе, мало асне сељацима, јер имања што се продају, из 
ма каквих узрока, прелазе у руке ових посредника; доцније кад се 

богатст~о "монополише" 1' . .1. пређе у руке појединих људи цене има
њу мораЈУ пасти, ако не ниже, оно за цело на толику цену, колика је 
била пре отварања меана и дућана јер нема конкуренције при ку

повини. 

Ове ће економске појаве доhи у редовним приликама. Али ва

зда с њима иду и други узроци који селака упропашhавају (ма да ни
су .нераздвојно скопчани са сеоским дуhанима) као преваре дућан-
ЏИје у еспапу, криво мерење при куповини и продаји, зеленашлук, 

развраhање укуса и обичаја код сељака и т.д. о чему су говорили 

веома много народни и владини посланици. 

Али као што рекосмо и без ових ванредних узрока, кад се нар

одна привреда расматра у целини, ттетно је по народ да се овакu 
дуhани отварају.168 Они неумањавају број посредника између произ
вођача (страног фабриканта) и сељака а тако исто између сељака и 
варошана. На против - број се посредника увеличава. Управо отва
рањем оваких сеоских дућана подиж:е се цео један ред трговаца који 
је са свим сувишан, који само увеличава број оних грађана, који се 
баве непроизвођачким радом. 

То су разлози који постоје против сеоских ДУћана са економ
ског гледишта. Али не треба заборавити да су то разлози само про

тив оваких дућана какви су сада. 

Но питање је: да ли сеоски дуhани морају бити такви? да ли се 
немогу сеоски дуhани тако уредити да ОЈ-ГИ одиста умањавају број 
посредника између сељака и произвођача оних еспапа, што се у 

се~ским дуhанима продају? Ову страну питања о сеоским дуhанима 
НИЈе нико ни додиривао у скупштини. 

Економска наука у данашње време доказала је како је веома 
корисно по народну привреду да се сировине прерађују што ближе 
оним местима, где се производе. У последње време са земљорадњом 

све се више скопчава индустрија. Осим тако зване "сељачке" индус
трије као што је: печење ракије и шпиритуса, печење цигаља и др. 
многе гране индустрије из вароши прелазе у села као н. пр. фабри
цирање .шеhера иде у оне крајеве где се одма у околини налази репа 
и постаје сељачка производња; тако исто предење свиле или лана, 

испирање и предење вуне, прављење свећа и сапуна, штављење ко
же и т.д. Све то иде у села, а с њима заједно прелазе ситне трговине 
и многобројни занати: коларски, стругарски, зидарски, ковачки и 
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т.Д. На овај начин ишчезава све више разлика између вароши и села. 
Радње у селу постају разнообразније, саобраhај између људи живљи 
а с тим иде упоредо и умни развитак људи. Вредност имања у варо
шима с овим неопада но се подиже, а подиже се вредност имаовине 

у селима јер се uogUJlce вреgносш paga. Радње постају многобројне а 
с тиме зарада постаје лакша за сваког члана народа. Производња 
народна усавршава се, а с њоме се развија и сам човек и сви дру

штвени одношаЈИ. 

Кад се с овога гледишта расматра умањивање разлике између 
села и вароши, онда је то HaupegaK по цео народ, па је напредак и по 
варошане. 

Неки мисле да су само моде и странске навике у живљењ у' оде

лу, намештају и т.Д. узрок што код нас народ осиромашава. Такви су 
се разлози чули много пута при претресу о сеоским дуhанима. 
Према томе ти људи мисле, да народ ваља само оградити од утицаја 
тих странских производа па ће се народ задовољити са својом 
домаћОМ производњом, биhе имуhан и задовољан. Али очевидно, то 
је погрешно сватање. Ми видимо у многим местима где никакве 

моде недопиру да је наш народ тако исто сирома н. пр. у ужичком 

округу. Па и онде где се народна индустрија затире усљед увођења 
у моду страних фабриката, йросйЈо ограЬuвање неnе HиииТla йомоnи, 
па ма се кинеским зидовима опасивали. Ми можемо довека иhи у 
неучињеним говеђим опанцима и не ћемо никад почети да сами чи
нимо коже и носимо ципеле ако ништа друго нерадимо но само се 

ограђујемо да се стране коже код нас неувозе или да се ципеле по се

лима не продају. Тако је са свима страним фабрикатима. 
Просто ограђивање села од утицаја страних еспапа неће дакле 

ништа помоhи да се наша индустриј а подигне; нити да сиротиња код 
нас ишчезне. На против треба се старати да наш народ усваја све 
више угодности у животу али ваља се сшараши шако исшо ga се 
HapogHa йроизвоgња увелuчава. И баш и за једно и за друго могу 
служ:ити дуhани по селима, али не дуhани као што су обични и као 
што су их замишљали сви скупштинари. 

За нас су потребни онаки сеоски дуhани, који би одиста ума
лили број посредника између сељака и страног фабриканта - ду
hани који неби припадали прекупцима из оближњих вароши који би 
учинили да се умањи број дуhанџија - ситничара по варошима и се

лима, а у исто време, који не би створили монопол и не би учинили 
и да цене еспапа постану скупље. 

Ми смо на једном месту у "Раденику" спомињали какви су ти 
дуhани. 169 То су потрошачке дружине у великом размеру т.ј. да саме 
општине отварају своје ДУћане, за своју потребу и да ту својим 
члановима продају еспапе по најмањој цени. Ако поједине општине 
неби биле у стању, онда би се могле 2-3 и више општина сјединити и 
на средокраhи подиhи ДУћане заједничке за све општине. На тај 
начин сељаци би добили добар и јевтин еспап. Конкуренција би ту 
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била замењена општинским договором. Ови дуhани учинили би да 
наше вароши, које сада само посредују да се продају стране крпе, 
пантљике, цвеће и друге ну:жне и ненужне ствари - постале би 

средиште заната и индустрије. Разуме се да би за то уједно са отва

рањем сеоских ДУћана по новом кроју ваљало иhи упоредо са по
дизањем школа земљорадничких, занатлијских и индустријалних по 
свим нашим окрузима, отварањем кредита, удруживањем и другим 

економским мерама. 169а На тај начин, развијајуhи сеоске ДУћане по 
потреби кад која општина нађе за нужно - и "поступно", ми не би 
довели ни једног дуhанџију ситничара да "носи самар" као што се 
беху поплашили београдски бакали. На против ове установе својим 
узајамним ушицајем узвисили би благостање и целог народа и сва
ког појединце. Оваки сеоски дуhани били би корак напред у нашој 
народној привреди, док су садањи корак назад. 

Ово је право научно гледиште на ДУћане по селима. Али као 
што рекосмо економска наука веома је слабо била заступљена у 
скупштини при овом питањ у. 

Па тако ј е било и у другим питањима. 

Закон по коме би странци могли имати непокретних добара у 
Србији изазвао је отпор и у одбору и У скупштини И напослетку је 
скупштина изјавила да се тај предлог закона "за сада одложио".170 

Предлог овај учинила је влада у свези са другим предлогом а то 
је: 1. да се сви странци који живе у Србији и који имају права на 
непокретну својину, подвргавају свима законима земаљским као да 
су српски држављани; 2. да сносе све државне терете, који не би 
били чисто личне природе (н. пр. солдачија) и да плаhају све општи
нске трошкове и терете и 3. да дотична странска влада (чији подани
ци добију право на непокретну својину) да српским држављанима 
она иста права, која се у Србији страним поданицима по овом пред
логу дају. 

Негледајуhи на то, што се истим предлогом ишло на то да се у 
исто време и права српске државе и права српских држављана п[р ]0-
шире, овај ј е предлог пропао. Разлози су целе скупштине били 
једни: страх, да странци као богатији и образованији непрекупе 
земљу од народа и не оставе народ без земље. У том смислу гово

рила су и два наша "капацитета" скупштинска: Арса Лукиh и 
председник скупштине Кара-биберовиh.171 

Страх је скупштински заиста био основан, али на жалост у це
лој скупштини нико није сматрао то као начеЛ1-l0 йuшање: да је 
уопште штетно по народ, да његове земље прелазе у руке поједи
наца - па били ти појединци странци или овдашњи грађани. Шта 

више ми велимо да би за српски сељачки свет т.ј. за огромну веhину 
народа било корисније да њиове земље прелазе у руке страних кап
италиста него у руке наших. Стране капиталисте на купљеној 
земљи подигли би фабрике, посејали би репу, лан, кудељу и друге 
фабричне биљке, подигли би и усавршили земљорадњу, усавршили 
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сточарство и нашој сеоској сиротињи дали би посла у својим ради
јоницама. Док на против земље у рукама наших капиталиста леже 
готово пусте. На њима се веhином ништа непроизводи осим сена, 
још се сатире огромна количина грађе на ограде. 

. Да не мисли ко да l'ЛИ сматрамо као благодет ~a странци по
купују земље код нас и да нам они подижу ИНДУСТрИЈУ и земљорад
њу. Не - ми то никако не желимо. Ми ohel\{o да народ сам подиже 
индустрију и усавршава све струке привреде и баш с тога испове
дамо да је у oйuuТie иlшешно да народне зе:лље, било приватне, било 
државне или општинске прела~е у руке по~единих капиталиста. Шта 
више, да је у данашње време ЈОШ штеТНИЈе, да српске капиталисте 
прикупљају у своје руке народну земљу, но стране: На скупштини 
огромна веhина посланика није тако мислила. Кад Је изнесен други 

предлог: да министар финанције може продати нека државна до
бра,l72 ни један од посланика не устаде начелно против тога, да у 
ОПIlIТе држава не отуђује народна добра, већ да их сачува народу за 
она времена, кад ће му требати. . 

На западу где су земље прешле скоро са свим у руке по]е~иних 

грађана, где нема општинске земље (по~аше, шуме ~I др.) већ ]е све 
постала приватна својина народи сматраЈУ то као наЈвећу несрећу и 
сада се ти народи боре - у Енглеској да држава откупи земљу од п?
јединаца, у Француској да земље добију општине и т.Д. - да ишчупа~у 
земље из руку капиталиста. Код нас још мање има смисла ПрОДаја 

опште-народних земаља но на западу. . 
У последње време код нас на многим местима оп~тин~ нема]у 

својих земаља. Или су те земље распродате или, што Је н аЈче!llh е , 
просто су заватили имуhнији људи општинску земљу - колико Је ко 
могао. У свима тим крајевима примеhава се у опште да народ HeM~ 
стоке довољно и нема белог смока. Тако у Аранђелов~у (на кисело] 
води) где се млеко плаhа 2 грота као у Београду, каЈмак. под 8-10 
гроша и т.Д. примеhава се велика оскудица у белом смоку, Јер се и за 
тако велику цену не може да добије довољно. По општим одзивима 
та се оскудица сваке године увеличава и то усљед тога што су опш

тинске земље заваnене и йозаграђиване од приватних људи па сиро
машнији људи немају где да држе стоку. Ово што наведосмо у Аран
ђеловцу као пример постоји у целој Србији. Како је код нас насе
љење спрам земље још веома редко, и како нема никакве индустри
је, то је природна ствар, да сточарство мора много више аснити нар

ОДУ, но земљорадња. Управо земљорадњу с успехом MOГ~ радити 
само велике задруге, јер су наднице веома скупе, па се наЈамнича
рима слабо ко подигао. Поједине фамилије, које земљу раде могу 
управо толико да зараде, колико да :ж.иве од данас до сутра. Отуда 
долази и код нас - као и по целој Европи - да са уништавањем за

друге долази уједно осиромашавање појединих породица. Деоба 
општинских земаља још то потпомаже. За сточарство !реба. много 
више земље но за земљорадњу. Зато док општине имаЈУ СВОЈИХ по-
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паша, жировница и Т.д. могу И сиромашнији начин да 

пате стоку. Општинске земље пређу у руке одма се у 

оном крају умањава стока код веhине ~Н.tlJ\Ј'ц(.." То је ОПIпта последи
ца од деобе општинске земље по селима. 

То исто ва:жи и о ДРЖ.авним добрима би могла да служе на-
роду за исту цељ, за КОЈУ служе и општинске земље. 

Но у предлогу министарском из протокола скупштинских не 
види се све по реду, које су земље предложене за продају.* се 
само из дебате, да су били и неки плацеви, су разне општине 
потребовале и једна воденица у Параhину. 

Ми смо у начелу против продаје народних добара, ма она ника
ква прихода не доносила. У последњем случају нека се и бесплатно 
уступе било ОПlIIТинама, друж:инама или појединцима на уживање, 
или нека држава задрж:и право својине на та добра. Доhи ће време 
кад ће се народ љуто кајати, што је опште добро распродао појед
инцима. 

Главни разлози владе и скупштинара који беху за продају тај је, 
што државна добра не доносе толико прихода, колико доносе у ру_ 
кама појединаца. У економској науци ово питање није никако реше
но у том смислу као што неки замишљају. Економисте као год и 

неуки грађани имају вазда у виду чисiП йринос (профит) кад говоре 
да ли је какво предузеhе за државу корисно или штетно. Но од куда 
постаје профит? У фабрикама и другим индустријалним предузеhи
ма профит се добија, кад се одбија коштање производа (сировина, 
плата радницима и управљачима, кварење алата .и т.д.) од продајне 

цене. У приватним предузеhима газда - капиталиста - гледа да што 
мање плати свима радницима и на тај начин да појевтини своје прои
зводе. То већ др:жава не ради - и не треба да ради. То не раде ни при
ватна друштва, а камо ли држ:ава. Ево код нас у Београду сва друш

тва као: Потрошња, Заједница и др. плаhају далеко боље своје мо
мке но што их плаhају поједине газде, који приближно раде са истим 
капиталом, исту радњу. Тако исто приватан предузимач гледа да 
што већма исцрпе сву снагу радникову 1' . .1. да уз исту плату тера рад
ника да ради што дуже може, што ни ДРУЖ.ина ни држава не чине и 

не треба да чине. Али што је наглавније: у приватном предузеhу сав 
профит припада предузимачу док у државном предузеhу држава ако 
и ништа не добије од профита, онда профит остаје баш онима, који
ма и треба да остане т.ј. радницима, техничним и другим управља
чима и т.д. Ми дакле баш никако и не тражимо да држава има проф
ит од каквог предузеhа. Напротив ми у томе видимо главну добит по 
цео народ од државне производње, што ту профит добија радник, а 

не онај који ништа не ради, већ само "прима приход." При подизању 

* То је велики недостатак протокола што се сви предлози владини и 
скупштинарски цели не печатају.l73 
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какве фабрике или при производњи руда, при прављењу гвоздених 
путова и т.д. држава само треба да гледа да предузеhе само по себи 
не кошта више но што одиста треба да кошта. Профит нека држава 
не тражи никакав, већ нек сав остане онима који раде. Тре?а ли др
жави прихода за опште народне потребе, онда He~a разреЗУЈе порезу 
на све сразмерно по имању, а не да узимље од ПОЈединих привредни
ка. Али као год што СМО противни да поједини одузимље туђу за
раду, тако смо исто противни да цео народ узимље од појединих ви-
ше но што је право. 

С тога гледишта сувремена економска наука или управо 

Економика радничке класе у Европи претпоставља вазда општин
ску или државну производњу, приватној, капиталистичној производ
њи, коју препоручује буржуазна (hивтинска) еI~ономика. Зато су са 
свим погрешни појмови оних скупштинара, КОЈИ веле да држава не 
треба да диже фабрике и у опште да се бави производњом (Кара
биберовиh, Милован Спасиh и други).174 

Зар држава или боље сви чланови народа - цео ~apoд, треба да 
води бригу само о томе да се ко непокраде или неуБИЈе или ако се то 
догоди да се кривац увати и казни, да води бри.гу о онима што се 
парниче и свађају; да се стара о спољним одношаЈима, ? лепо~, YKY~y 
образоване класе (театор) па чак и о народном "ДОСТОЈанству (КОЈИ 
се по појмовима г. Ч. Мијатовиhа мери величиноМ цивилне листе), а 
да се народ небрине о ономе што му је најпрече: Ka~o ће. сви чланови 
Hapoga ga буgу сишu? Ми мислимо да ово треба да Је наЈпреча брига 
народу и докле год ови појмови непродру у народ, др?кава ће бити 
једнако установа, која рани господу, а не др~штво - заЈедница целог 
народа, која се стара о потребама сваког ПОЈединог. 

Неки посланици више по свом осећању но по знању економске 
науке говорише у скупштини да се непродају народна добра, осо
бито она где би влада могла по времену да подигне фабрике (Каси
јан Стојшиh и Панта Среhковиh),l75 али њиов глас остаде несаслу
шан. Наши капацитети скупштински, који се одсудно противише да 
странци не купују земље од народа, мисле да по народ није све једно 
да ли ће се тај капиталиста што завати земљу звати Франц или Ма
рко. Али најчуднији је разлог посланика Арсе Лукиhа. Он вели: 
"Сва та добра не вреде толико, колико чиновници истроше BpeM~Ha 
на ове ствари, а осим тога и ако се добро прода, оно опет остаЈе у 
земљи."176 Разуме се ако странци купе непокретно добро оно тако 
исто остаје у земљи као да га је купио рођен Србин и оно, као ~TO 
смо једном казали, може још више користити народу но да га Је и 
Србин купио. Тако исто може се десити да чиновничка управа, осо
бито у земљи где влада крајња централизација у управи, потроши 
више на управу но што цело добро вреди. Али ко тражи да чиновни
ци управљају добрима, која служе за ма какву производњу (~a друга 
добра не треба никакве управе ни чиновника)? Или у наШОЈ земљи 
не може ништа да се ради без чиновника? Нека се та добра уступе 
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произвођачима. Произвођачи морају бити људи од струке и разуме 
се морају бити заинтересовани, да њино предузеhе буде корисно 

ради њих самих. Но зато, што се они користе државним добром, др
жава треба да има права да контролише њиов рад, да се сви произ

вођачи користе према раду поцједнако, дакле да држава има право 
да одређује и плату раднику, и време рада, а тако исто и цене 
производа, ако би произвођачи хтели да се користе буди каквим 
приликама и да вуку несразмерно велики профит на штету тро
шача. Држава не треба да тражи другу какву асну од својих добара. 
За њу је довољно ако поједини грађани нађу средства за зараду, ако 
се подигне фабрична производња и на тај начин ако се отвори пут, 
да остали народ - трошачи добију исте производе по умереној цени. 
Држава не треба да шпекулира са својим добром, као појединац, јер 
она је цео народ. Т. ј. тако би требало да буде. 

Код нас је нужније но игде да држава или општине буду покре
тачи у фабричној производњи, јер ми нити имамо приватних капи
талиста, нити имамо образованих предузимача, да покрену фабри
чну производњу. Зато је већ од велике штете што држава отуђује 
она добра, која би могла послужити на ту цељ. Да не говоримо што 
још може доhи оно време, кад настане код нас сељачки пролетари
јат, као што постоји на западу, с којим држава неће знати шта да 
ради, кад нестане општинске и државне земље - исто као данас на 

западу. 

Зато као год што не треба да допустимо да странци покупују 
народну земљу, нетреба да допустимо ни да поједини наши суграђа
ни покупују народну земљу, а да народ остане пролетаријат без 
земље. Треба ли нам да странци припознаду наше законе и да сносе 
наше општинске и државне терете, треба да смо слободни и снажни 
у нашој земљи и да што пре свршимо са нашим спољним господа

рима, па ће нас морати припознати. Треба ли нам да државна добра 
не леже без асне, онда треба предузети цео рад економских и држа
вних рефорама, за које су баш та добра у рукама државе од преке 
потребе. 

Да кажемо неколико речи и о нашем буџету,177 који се сваке 
године износи скупштини на одобрење и који је лањске године пре
тресан у скупштини. 

Пре свега имамо ово да приметимо: по нашем уставу чл. 63. 
скупштина ако не одобрава неке цифре у буџету, па оће да их умали 
или са свим изостави, дужна је да означи предмете где се може 
уштеда учинити и начин како се може учинити уштеда без шшеше 
за gржавне ЙоШребе. Али питање је сад: шша су шо gржавне йо
шребе? ко их ogpebyje? ко их .може у.мањиШи или йреиначиши? Кад 
се подноси буџет скупштини већ се сматра да сви издатци: цивилна 
листа кнезу, данак порти, помоh патријару цариградском и т.д. па 
све до свршетка буџета - да је све то државна потреба. У скупштини 
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се може веhати да ли је баш на ту потребу баш толико нужна или се 
може ту на неки начин нешто уштедити. 

Са тога узаног гледишта заиста и претресан је наш државни 
буџет прошле године. Тако је скупштина увеhала издатке мин

истарства просвете са 197.000 гр. пар. а умањила је плате пандурима 
и одаџијама са 59.000, и плате буљубашама и пограничним стра
жарима 56.000 гр. пар. - И једно и друго служи на част скупштини. 
Али овако претресање буџета додирује само ситнице. Кад Оће да се 
оцени цео буџет као што треба т.ј. да се оцени да ли су сви издатци, 
што их чини држава потребни народу, да ли су они према снази нар
ода, да ли су умесно распоређени и т.д. онда ваља да је већ предход
но решено питање: које су те државне потребе? да ли оне заиста 
требају народу? и да ли оне вреде толико т.ј. да ли народу доносе 
толико асне, колико се за њих издаје? Сва ова питања треба да су 
решена напред. 

Ова питања не могу се ни претресати у нашој скупштини, јер то 
би већ засецало у целокупну државну организацију. Да би скуп
?Јтина ~огла веhати о државној организацији у опште или о устро
ЈСТВУ ПОЈединих органа државе на прилику судова, или полиције или 
савета - скупштина мора имати предлог од владе. 178 Иначе не може 
скупштина никад решити да се неке установе измену или са свим 

укину како би се у државним издатцима нешто уштедило. Кад се 
износи буџет пред скупштину вазда се предпоставља оно државно 

устројство што већ постоји и скупштина може само решавати да ли 

према таквом државном устројству треба баш толико издатака или 
треба више или мање. 

Што је ужи круг скупштинске власти при претресању буџета 
тим је нужније да су чланови скупштине боље обавештени, да они 
разуму државне потребе и да умеју да цене државне издатке. Они би 
тада тек могли разумети поједина одељења буџета, о којима сад 
морају да решавају насумце. На жалост наши скупштинари, веhи
нам су људи неуки, који о држави и њеним потребама немају ни
каквог свог мишљења. Штампа би требала да обавести и скупшти
наре и грађане о том предмету, али штампа још је мање у стању да 
критикује нашу државну организацију но и скупштина. Зато ћемо 
ми овом приликом изреhи само неколико општих начела, која се 
могу применити на сваки буџет, као и на наш. 

"Држава веле обично финансисте - стара се да подмири оне 
потребе, које су нужне појединим држављанима, али које они појед
инце не би могли да подмире." На прилику држављанину потребно 
је да му се имаовина обезбеди, да му је други не заузме. За ту цељ 
постоји полиција која га чува да му је ко не покраде, не отме или 
другим каквим насиљем не присвоји. За исту цељ постоје и судови 
који не даду да се његово право повреди никаквим начином - ни 

насиљем ни неразумевањем свог и туђег права. За те (и друге) цељи 
постоје судови и полиција т.ј. постоји извесни ред људи са извесним 
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материјалним средствима да чувају права сваког држављанина од 
насиља и да пресуђују право између држављана, кад је оно спорно. 
За ту цељ држављани троше - "држава чини издатке" - на судове и 
~олиц~!у. Тако исто држављани~а треба заштита "од спољних непри
Јатеља и она за ту цељ држи ВОЈСКУ; држављанима треба саобраhај од 
разне сорте и за ту цељ они имају поште, телеграфе, друмове; држав
љанима треба наука - зато они имају школе, библијотеке, "благо
ђејанце"; држављанима треба да се издају закони за то опет потребни 
су особити органи и Т.Д. За све потребе нужни су неки издатци, а за то 
опет нужни су држављани да неки део своје имаовине жртвују да се ти 
издатци подмире. То је заиста све у реду као што ваља. Но сад наста
је питање, вреде ли све те услуге, што их држава чини држављанима 

толико колико држављани т.ј. народ троши на њих? Ево на прилику 
по извештају министра финансије, који је прошле године поднешен 
скупштини179 српска држава потрошила је за 

Рачун. год. 1867 - 27,057.311 гр. пар. 
Рачун. год. 1868 - 37, 16.762 гр. пар. 
Рачун. год. 1869 - 29,847.096 гр. пар. 

Одређено за 
Рачун. год. 1870 34,265.742 гр. пар. 

Свега 128,680.912 гр. пар. 
То износи 4.595.961 дук. У злату. Сад је питање вреде ли ове 

услуге што их је учинила српска држава српском народу за 4 год. 
толико колико показује ова сума? Но да би још боље разумели 
значај ових цифара да узмемо место целог буџета поједине одељке 
у суми за 4 поменуте године. Ми ћемо узети исте одељке, које влада 
узимље у буџету. У нашем државном буџету има ових одељака: 1 
уставни расходи и II управни расходи. У први долази: цивилна листа 
књазу, данак порти, помоh патријарху цариградском, трошак скуп
штине и државни савет. Управни трошкови деле се опет на ОUUlше 
и сШручне. У ОUlыше трошкове долазе: додатак председнику мин
истарског савета; пензијонирање саветника, министара и посланика; 
пензијонирање чиновника свију струка, авансирање по класама, не
предвиђене редовне потребе, ванредни расходи целог правитељст

ва, плата секретара кнежевог дома; трошкови главне контроле, 

плата лицима која милост уживају и лицима која стоје на располо
жењу. То су сви "општи" трошкови. 

У сшручне трошкове долазе трошкови свију министарства. Ево 
тих трошкова: 

1. Уставни трошкови: 
1867 - 2,820.485 
1868 - 2,717.173 
1869 - 2,683.993 
1870 - 3,057.655 

Свега: 11,279.306 гр. пар. 
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2. Општи управни расходи 
1867 - 2,188.777 
1868 - 2,278.479 
1869 - 2,776.236 
1870 - 2,672.374 

Свега .... 9,916.866 

3. Министар(..'Тво правде 
1867 - 2,852.468 
1868 - 2,978.870 
1869 - 2,866.811 
1870 .- 3,533.954 

Свега .... 12,232.103 

4. Министарство просвете и црквених дела 
1867 - 2,454.023 
1868 - 2,569.361 
1869 - 2,732.361 
1870 - 3,637.610 

Свега ... 11,39З.355 

5. Министарство иностраних дела 
1867 - 924.815 
1868 - 854.373 
1869 - 831.434 
1870 -- 954.952 

Свега ... 3,565.574 

6. Министарство унутарњих дела 
1867 - 5,143.592 
1868 - 5,147.632 
1869 - 5,073.769 
1870 - 6,533.436 

Свега ... 21,898.425 

7. Министарство финансије 
1867 - 1,484.998 
1868 - 1,538.104 
1869 - 1,602.658 
1870 - 1,916.111 

Свега... 6,541.871 
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8. Министарство војено 
1867 7,885.828 
1868 - 7,839.849 
1868 - 6,160.000 
1869 - 7,869.194 
1869 1,500.000 
1870 - 10,108.856 

Свега... 41,363.727 

9. Министарство грађевине 
1867 1,298.203 
1868 - 1,333.070 
1869 - 1,332.052 
1870 - 1,830.794 

Свега ... 5,794.119 

10. Трошкови који нису именовани у буџету: 
1867 - 1,478.861 
1868 - 1,840.253 (уједно са откупом турских добара) 
1869 - 484.442 

Свега ... 3,600.556 * 
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Ето то су укупни расходи по разним гранама "др~авних потре

ба" за четири године. Ако Оће да се оцени да ли су ти издатци били 
од вајде народу толико, колико је народ за њих жртвовао, онда ваља 
просто прегледати по разним струкама шта је народ добио од тих 
издатака. Н. пр. у просвети да ли је народ толико коракнуо, колико 
је могао коракнути према учињеним издатцима; тако исто у народ

ној заштити: организацији и образовању војске војничком матери
јалу и др. тако исто у јавним грађевинама, путовима и другим сред

ствима за саобраhај, у судовима, у полицији и законодавству. Ј eД~OM 
речи: ваља просто видети рачун да ли услуге што их учинише ПОЈед

ина одељења државне управе за ове 4 године вреде толико, колико 
се за њих троши? И да ли су народу потребне баш те услуге или би 
се он могао послужити на други јевтинији начин?** 

Но овим се начином може видети само посебице да ли су поје
дине струке државне управе добро уређене или не. Али се по томе 
још не мож:е решити да ли је народ имао доиста највећУ асну од ових 

* Цифре за прве три године узете су онако, како су заиста потрошене, а послед
ља по предрачуну, по томе може бити да је нешто увеличана. Паре су свуда 

одбаченеУЮ 

** Ваља имати на уму да осим трошкова државних народ има "општинских 
трошкова", који износе за 2 године (1868 и 1869) 5,4()1.654 а за 4 године два пут 
толико. ОСИ!lI тога народ има приватних трошкова кулук и напослетку држава за 

војену и грађевинску потребу сече народну гору. О свему томе не зна се рачуна. 
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државних издатака ~ли не. Сад настаје питање: да ли народу не би 
било много корИСНИЈе, да троши на прилику много више на просве
ту и на матерИЈално унапређивање своје, но на тако зване "уставне 
расходе" или на "полицију", на "судове" и т.д.? Кад би народ на тај 
начин распоређивао своје издатке може бити да не би ни било тих 
"државних" потреба, које сада постоје на прилику: било би мање 
парница, мање свађа, кривица и Злочинстава а с тиме и мање разног 
чиновничког персонала - мање господе, а више привредника и т.Д. 

Из свега овога види се да је питање о буџету скопчано са цело
купном државном организацијом. Онај, који оће да оцењује ваља
ност целог буџета, ваља да има најпре јасног понимања о ваљанос
ти целог строја државног. Без тога претрес о буџету нема никакве 
вредности. 

Ми смо показали само једну страну буџета: како се цене држа
вне потребе и према томе како се цени умесност државних издата
ка. Али ?сим тога ваља обраhати: пажњу на то: из каквих се извора 
ПОДМИРУЈУ државни издатци. У буџету се показују сви приходни 
извори државни осим незнатне суме, која се зове: непредвиђени 

државни приходи и за коју се по буџету незна одкуд долази. Да се 
оцени ваљаност буџета ваља дакле у рачун узети да ли су сви издат
ци др~(авни узети из о~их прихода народних како је по народ најко

рИСНИЈе и наЈпраВИЧНИЈе. Ваљаност буџета зависи дакле од сuсшеме 
gaHKa. 

Није дакле никако довољно да се у држави приход измирује са 
расходом или баш да има и неког сувишка прихода над расходима, и 
да се каже да нека држава финансијски напредује па да се одма ту 
разуме да и народ финансијски напредује, или у опште да народ 
напредује па било то у материјалном благостању, моралу, просвети 
и ~.д. Може се десити баш са свим на против да са напредком финан
СИЈСКИМ иде опадање и назадак народа, само кад се народни приходи 

за цељи државне узимљу и троше неправедно и непаметно. 

у оцењивање нашег буџета према том гледишту што смо га 
поставили ми се не ћемо упуштати. Ко познај е услове наше штампе 
неће нам то замерити. Имамо само да кажемо неколико речи о са
мом начину, како се наш буџет објављује. Обично се буџет у зва

ничним новинама објављује само у главним одељцима: н. пр. "мини
старство правде 3 милијона", министарство просвете и црквених 
дел~ 3 мил. и т.Д. Од таквог објављивања, који је одређен за веhи 
БРОЈ читалаца, не може да види нико ништа, нема нико вајде, јер по 
њима.нико не може да ~иди на што се управо троше народне паре и 

како Је ~paBO финаНСИЈСКО стање наше државе. Тек од прошле го
дин~ ПОЈедина министарства подносе скупштини опширније изве

штаЈе о свом раду и у извештају министарства финансије саопштава 
се подробан буџет (којим смо се ми послужили). Но и у овом буџе
ту има доста места, која су нам не јасна. Тако у 1868 г. по предрачуну 
буџета износи вишак прихода над расходима у 2,259.777 гр. пор., али 
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у приходе ставља се да је узето из ванредног фонда (сигурно из 
какве државне готовине) 5,418.104 гр. Ми до душе незнамо какав је 
то "ванредни фонд", али свакој ако је то неки особити приход, јер се 
он у другим годинама нигде непојављује и на сву прилику то је нека 
готовина државна или је какав зајам. Свакојако 1868 Г. по предра
чуну у самој ствари расход је био веhи од прихода и то за 3,158.326 
гр. и 39 пара. Зашто се то неставља и не види у буџету? Осим тога, 
поред те суме што је узета из тог ванредног фонда исте је године 

узет од народа прирез од 8,689.246 гр. пор. за народно одело. Од тог 
новца потрошено је само 6,046.334 а остало је отишло у државну 
касу, као што се види из државног биланса (прилог 9). 

Тако исто нејасан је биланс државне касе, који је саопштен 
1867, 1868 и 1869 (у прилогу бр. 3, 6 и 9). У том билансу на страни 
издавања постој е непрекидно два одељка: подмирени расход и ос
шашак 2oi71oBuHe U вересuје. У овом остатку постоји вазда један 
члан под бр. 2. "У позајмљеној суми разним надлежателствима за 
подмирење расхода државног за идуhу годину ... " Т.ј. разна надлежа
телства вазда имају из државне касе у напред по 10 и више милијона 
гроша - не og Llpuxoga већ. og 20шовuне gржавне касе. Јер по 
свршетку биланса ова се вересија постојано преноси у идуhу годину 
као готовина и то тако тече из године у годину. Оваког зајма разним 
надлежателствима било је 1868 године 10,429.643 гр., 1869 Г. 
11,167.869 а 1870 Г. 10,689.715 гр. Од куд ниче ова вересија то је 
неизвесно. Значи ли она постојани дефицит или је што друго? То је 
све нејасно у државном билансу. 

С овом примедбом завршујемо претрес о буџету а с тиме и цео 
овај претрес о законима и предлозима ПРОШЛОГQидшње скупштине. 

Најважније законе као: закон о изборном реду скупштинара, 

закон о пословном реду у скупштини, закон о штампи и закон о 

одговорности министарској, нисмо ни спомињали. Зашто? То је 
"тајна" уредништва и штампарева. 181 

PageHuK, бр. 31-33,36,38-40, од 14, 17, 19,26. и 31. VПI и 
2. и 4. IX 1871. 



СА ОМЛАДИНСКЕ СКУПШТИНЕ. 

= Са омлаgинске скуЙшiUине. Угарска влада ставља препреке 
омладинској скупштини. Дозвољава да само овдашњи Срби могу 
бити чланови омладине. Срби са стране не могу учествовати при 

претресу појединих питања.182 

PageHUK, бр. 32, од 17. VIП 1871. 

ШЕСТА ОМЛАДИНСКА СКУПШТИНА. 

Шеста омладинска скупштина, коју је сазвао омладински одбор 
у Вршац на редовни (по дојакошњим штатутима) састанак, врло је 
кратка, али је зато најважнија од свију дојакошњих омладинских 
скупштина. Ми не мислимо овде изнети у свој опширности рад ове 
УЈ. омладинске скупштине, али за то је не ћемо ни окрњити нашим 
извештајем, не, ми ћемо, у хатар истине изнети сав њен главни рад 

и све оно што је и пре целокупне скупштине од неколицине у име 

њено рађено на рачун свију чланова у име тако званих животних 

интереса "уједињене омладине српске". 
Скупштина је отворена 15. авг. у арени народног позоришта 

после службе. При отварањ у скупштине не беше чланова у оно
ликом броју као што их је бивало на пређаlIIЊИМ скупштинама. С:ку
пштину је отворио председник годишњег одбора омладинског18З са 
речима: "Отварам УЈ. омладинску скупштину, нека заузму своја ме
ста чланови годишњег одмора."184 Пошто чланови одбора заузеше 
свој а места, и пошто се скупштина отвори, председник ј е претвори 
за пет минута у конференцију, а за тим рече председник: затварам 
скупштинску седницу и заказујем је за сутра у 10 часова, а у 8 часова 
општу конференцију. Ово вам је био цео рад овог дана, који се сас
тоји у "отварам и затварам". По дојакошњем обичају ако се не 
варамо, ваљало је на истој седници обавити избор часника и про
читати брзојавне поздраве, али тако сада не беше. Него ва)кно је да 
кажемо читаоцима нешто што не спада у рад VI. омладинске скуп
штине, али што спада у рад њене предскупштине. 

Биhе вам без сумње чудно, каква је то опет сад предскупштина, 

али не ћете се чудити кад чујете да је то конференција или као што 
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веле йpиjaLТieЉCKи caciТtaHaK, који је при свој својој важности по све 
чланове, по целу уједињену омладину српску, опет за то био тајан и 
ограничен на само неколицину чланова који су у приј атељском 

одношају између собе и који су се на ту конференцију сазивали 
шаптањем. Главни предмет ове предскупштине био је од најглавни
јих предмета по целу омладину српску. Он је од таквог значаја да не 
беше ни једнога члана да о њему не прозбори и савета не даде. 
Али шта ћемо кад састанак беше тајан, кад веhини не беше присту
пачно да да своје разлоге у корист тога предмета. Да је тај састанак 
био тајан, не ћемо доказивати овим или оним, него само тиме, шLТiо 

није ogMa йрви gaH uзнсен upeg скуйшLТiину upegMeLТi о коме се на 
LТio.мe cacLТiaHKY већало, и иnио gакле и за чuLТiав йрви gaH LТiaj upeg
MeLТi осшаgе шајна за оне чланове, којих се баш ЙО2лавuшо он u шu
че. У тој конференцији - на том пријатељском састанку, веhало се о 
отпису министарства мађарског, који од прилике гласи овако: 
"Чланови уједињене омладине српске могу бити само Срби што 
живе у држави Угарској." По томе сваки ће видети од какве је 
важности овај отпис. - Он изриком хоће да нестане уједињене омла

дине, да нестане те једине чињенице, која би негда могла бити од 
врло велике користи по нас, по све друштво - па ипак неки омлад

инци сматраху да су само они дорасли, да појме важност његову и да 
о њему донесу суд свој. Закључак тог пријатељског састанка не 
можемо вам казати јер га не зна ни скупштина, а по казивању не 
ћемо да нагађамо. 

У вече тог истог дана (15. Авг.) била је представа позоришта и 
беседа. На беседи беше нешто што не можемо преhутати, јер је 

врло интересантно, а да ли је и важно, то јест да ли користи онима, 
за кога омладина треба да ради, пресудиhете ви сами. То је говор 
председника местнога омл. одбора Уроша Гавриловиhа, који је го
ворио противу комуне, комунизма, интернасијонале и неких утопи

јских секата. Говорник без икакве нужде, (а као што чујемо по не
чијем наговору) и што је још најглавније неразумевајуhи ствар 
држао је горопадну вакелу српској омладини лупајуhи овамо онамо 
као пут о о лотру. Укратко говорио је онде, где нема места и гово
рио је о ономе о чему нема ни појма. 

Сутра дан држата је у 8. часова општа конференција, у којој се 
световало, како ће се изнети пред скупштину министарски отпис. Ту 
је било доста свакојака говора. Колегија тајних пријатељских сас
танака нагибала је више да се говори само о форми, како да се мин

истарски отпис изнесе на претрес, али било је чланова, којима није 
толико стало за голим формама, и који говораше и хтедоше да се на 
тој конференцији реши на чисто: на чему остаје омладина српска, 
шта у будуhе да ради и како да ради. Али господа, која знају само 
просипати лепе медене фразе, а која се уклањају сваког озбиљнога 

рада и одважнога корака у напред, завршише конференцију и неда
доше да се донесе икакав одсудан закључак. 
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Из конференције прогласи одма председник прош. год. одбора 
да почиње седница скупштинска, и јавља да је одбор за оверовлење 
оверовио 280 чланова и позва омладинске чланове да се консти
туишу. 

Скупштина одма на предлог председнка годишњег одбора иза
бра себи за председника Машу Врбицу црногорског војводу. Он из
ј ави да ово поверење прима али се дужности не може примити из до

вољно познатих узрока. За тим опет председник прошлогодишњег 
одбора предложи за новог председника архимандрита Василија 
Пелагиhа и скупштина га једногласно прими. Он замоли скупштину 

да изабере потпредседника, који ће руководити скупштинско саве
товање, на шта скупштина изабра Мишу Димитријевиhа који одма 
заузме председничко место. За тим скупштина изабра четири бе
лежника: Љубу Рајиhа,185 Тошу Бекиhа, Мијаила Никетиhа и Душа
на Ђермекова. Пошто се скупштина овако конституисала подпр~д
седник позивајуhи се на неки прецеденс што у томе питању ПОСТОЈИ, 

предлаже да скупштина пре свега изабере ГОДИIЛЊИ одмор. Веhина 
скупштинска прима тај предлог, и изрази се да потпредседник 

наименује чланове годишњег одмора, и буду изабрани ови: Др. Све
тозар Милетиh, Тона Хаџиh, Др. Лаза Костиh, Илија Вучетиh, Ми
Јпа Димитријевиh, Тоша Недељковиh, Др. Милан Ђорђевиh, Др. 
Стева Павловиh, Корнел Јовановиh, војвода Маша Врбица, Јован 
Сундечиh, Милан Костиh, Ст. 186 Ковачевиh, Сима Поповиh, Илија 
Рамадановиh, Јеврем Марковиh, Светозар Карапешиh, Милан Ку ју
нџиh, Ђока Влајковиh, Василије Пелагиh, Љуба Каљевиh, Стојан 
Живковиh, Велимир Протиh, Драгољуб Поповиh, Владан Ђорђевиh 
и Владимир Ј овановиh.187 

После тога прочита се извештај годишњег омладинског одбо
ра, на који се при свој његовој мршавости, не могаше ништа pe~, 
које због уобичајених форама у пословнику скупштинском а КОЈе 
због самог отписа министарског. 

Потпредседник позва чланове, да поднесу који има какав под
несак, јер ће се одма преhи на отпис министарски. На то А. Сандиh 
подноси, да задруга Срба занатлиј а сматра себе као самостални део 
уједињене омладине српске. Пошто се нико више не јави с каквим 
поднеском, прочиташе се брзојавни поздрави. А како је већ подне 
превалило, потпредседник одгађа скупштину за 3 и по часа по по
дне. 

у 3 и по часа по подне потпредседник отвара седницу скупшти
нску и вели да је на реду да се већа о отпису министарском, но Ми
јаило Никетиh предлаже да се пре тога претресу одборски рачуни. 

Потпредседник предлаже да се по старом обичају упуте ови одборс: 
ки рачуни једном за то одређеном одбору. Скупштина прима таЈ 
предлог и изабра ове за чланове у тај одбор: К. Бокшана, Стеву Рат
ковиhа, Ђорђа Милошева и Милана Ђорђевиhа. За тим на итнерпе

лацију Живка Шокорца потпредседник позва Светозара Марковиhа 
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да каже због чега су он и Ђура Љочиh изишли из одбора у Бео-
188Н С М . 'Ь. . граду. а то в. арковип ИЗЈави да НИЈе вољан да одговара на пи-

тање, и с тим се пређе на дневни ред. 

Потпредседник износи пред скупштину отпис ~ I'арског мини
старства, којим се каже да је представка лањске скуп I lIтине омлади
нске одбијена у предмету одобрења омладинског уст,! ва, и да се овој 
скупштини оставља да већа само о томе, хоће ли или Ј I С ће примити 
оне измене у уставу што су наредбом од 10 Јула 1869 год. број 4158/R 
саопштену, па по томе позва чланове да говоре о томе питању. 

. Милан Кујунџиh у дужем говору ставља следеhи предлог: прис
таЈањем на захтев мађарске владе српска уједињена омладина пре
стала би бити "уједињена", с тога YI. скупштина омладине српске не 
пристаје на приговор мађарске владе и оставља годишњем омла
динском одбору да он потражи нова земљишта за радњу уједињене 
омладине српске. И у једно оставља члановима уједињене омладине 
српске у аустријској Србији да они сами према овим приликама раде 
колико могу на општој омладинској цељи.189 

А. Сандиh ставља овај предлог: нека скупштина српске у једи
њене омладине остави министарски отпис у своју писмохрану и нас
тави даље свој рад. 

Др. Милосављевиh ставља предлог: да скупштина просто не 
прими измене министарске. 

Владимир ЈЬотиh предлаже да скупштина уједињене омладине 
српске одбацује отпис министарски и у једно изриче, да прекида 
сваку солидарност са свима владама. 

Пошто је наступило вече, потпредседник затвара седницу и за
казује је сутра у 8 часова из јутра. 

у 8 часова из јутра 17 Авг. потпредседник Миша Димитријевиh 
отварајуhи дебату о отпису угар. министарства јавља, да је предлог 
Владимира Јовановиhа спојен са предлогом одборске веhине те 
гласи овако: 

Пошто је у поузданом изгледу да ће угарско министарство још 
ове године донети закон о удруживању, који ће јамачно бити сло

боднији но ова наредба, предла:же се: да се још последњи пут поку
ша изложити и разложити угарској влади, како уједињена омладина 
тежи братској сагласности и узајамности свију народа и људи на 
пољу науке и општег напретка, и како би интересу и части и самог 

мађарског народа било противно одупирати се таквој тежњи у једи
њене омладине српске не дајуhи јој, да у овој земљи буде целокупно 
представљена. 

Да се у исто време и српској влади представи како уједињена 
омладина српска сматра Србију као природно огњиште за радњу 
своју, те је рада, да ту ради свом умном снагом за напредак и буду
мост свега српства на што сваки Србин право и дужност има. 

Мијаило Никетиh подноси овај предлог: неодобравајуhи сваку 
солидарност са владама, омладина српска не може се ни са каквом 



140 СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ: ЦЕЛОКУПНА v 

владом договарти, нити њихове отписе примати, одлучује да се отпис 
угар. министарства одбаци ћутањем, и годишњем одбору оставља се 
право да сазове другу скупштину на другом месту где буде могуће. 

Гига Гершиh поднаша овај предлог: Омладинска скупштина из
јављује да она неће више претставком да се обраhа ником ради одо
брења устава, него препоручује изабраном годишњем одбору, да он, 
ако види, да се неможе овако састати уједињена омладина по до

садањем свом програму и на досадањим основима, да позове омлад

ину на оснивање местних друштава и да их у течају године сазове на 
збор онде, где је слобода збора ујамчена. 

Пошто се није више нико јавио да говори узимају предлагачи 
завршну реч. 

За тим потпредседник Миша Димитријевиh износи на гласање 
најпре спојени предлог веhине одборске и Владимира Јовановиhа. 
Резултат гласања је овај: за предлог гласаше 29, а противу 97, 107 
није присуствовало и тако предлог пада. 

Др. Милосављевиh, А. Сандиh и Мијаило Никетиh одусташе од 
својих предлога у корист предлогу Милана Кујунџиhа и тако пот
председник изнесе на гласање још остала три предлога: Милана 
Кујунџиhа, Гиге Гершиhа и Владе Љотиhа на гласање. Резултат је 
гласање: предлог Владе ЈЬотиhа доби 15 гласова, предлог Кујунџиhа 
27 а предлог Гиге Гершиhа 48 гласова. 

И тако потпредседник проглашује предлог Гиге Гершиhа за 
примљен. 

Потпредседник М. Димтријевиh на основу угарскога отписа 
јавља да је скупштина не примајуhи владине измене свршила свој 
посао. Владимир одговарајуhи потпредседнику предлаже да се пређе 
на дневни ред и да се ради даље. Милан Јовановиh предлаже да се 
разиђемо са протестом пошто смо урадили што се урадити морало. 

Влада Љотиh иште да се од скупштинскога претседника не гра
ди комесар, већ ако влада не трпи да скупштина и даље ради, нека је 
она сама растера преко свога комесара. 

Потпредседник и опет изјављује да скупштина неможе на основу 
отписа а и по достављеном извештају од комесара ништа више радити, 

па пита да ли скупштина прима ову изјаву од свога претседника или не 
прима? Скупштина се изјасни за предлог Владимира Јовановиhа. 

Потпредседник видеhи у томе акту скупштинском израз непо
верења према њему, захваљује се на часништву и хоће да оступи. 

На то му скупштина изјави поверење, али ипак остаде при том 
да владин комесар сам растера скупштину. У тој вреви појави се у 
скупштини комесар и рече: у име власти и по гласу ре скрипта ја 
распуштам ову скупштину и не могу допустити, да омладина и даље 

овде држи СВОЈе састанке. 

После овога скупштина се разиђе са бурним и громовитим ус
клицима: Живела уједињена српска омладина! 

PageHuK, бр. 34, 35 и 37, од 21, 24. и 28. VIП 1871. 
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СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ - МИЛИЦИ 
НИНКОВИЋ190 

12. јула 1871. г. 

[Светозар Марковиh назива Маркса] "главом (по уму) данаш
ње радничке партије, мислиоцем до крајности логичним у својим 
хегеловским законима друштвеног развитка". 

[Маркс изврсно и јасно показује како је стварање пролетарија
та неминовна последица капитализма и да је прва потреба соција
листичке борбе класинска 191 организација пролетаријата са првим 
задатком задобијања политичке моhи. Али тако уско схватање 
социјализма ограничава се само на земље индустријски развијене, и 

где већ постоји дубок и непремостив ј аз између буржоазиј е и про
летаријата, као што је случај у Енглеској]. "Они Марксисти тврде да 
"историјски закон" захтева да ишчезне приватна својина и да се 
замени државном, и та им је једна догма довољна као мухамеданцу 
"алах ил алах", па да одма постане сваки војник пророков. А за ост
варење тог начела они мисле да могу згазити и појмове и навике и 
саме материјалне интересе масе малих сопственика." 

[Марксове теорије нису за земље неиндустријске, где класне 
разлике нису тако велике, или се тек почињу оцртавати, као што је 
случај у Србији, и марксистичка теорија] "не даје никакве позитивне 
основе за решење друштвеног питања код нас". [Зато, социјализам 
у Србији треба да се ослони на руски социјализам, наро"t.Што на Чер
нишевског ,192 који ставља питање на шире земљиште, схвата соци
јалну борбу не само као борбу између пролетера и капиталиста, но 
као борбу између] "корисног и некорисног рада" , [и води врло 
много рачуна о ситним сопственицима, занатлијама и сељацима]. 

Јован Скерлиh, Свешозар Марковuћ - ње20в жuвош, pag и 
ugeje, П издање, Београд, 1922, 144-145. 



, 
I ДОКУМЕНТИ 



АНОНИМ - ЈОВАНУ РИСТИЋу192а 

Београд, 24. јуна 1871. 

17 овог месеца изашао је Програм Никетиhа о "Враголану"193 
и растурен је по вароши. Свет читајуhи програм Никетиhев а и поз
навајуhи га као најпокваренијег младог човека див у се нашој сло
бодној штампи но у исто време налази и он одзива код поједини 
људи који су у опозицији клуба Гарашаниновог а поменути клуб 
који је противу животни народни интереса господа која јуче око 12 
сати у подне пред кафаном "Србскога краља" пијуhи пиво похваљи
ваше врлине Никетиhеве јесу Мијајло Барловац, Ђока Павловиh, 
Чумиh, Стевана Марковиhа син и Тројански конзул руски. 

у броју 10 "Раденика" изашао је допис из Јагодине противу 
г. Мате Карамарковиhа. О поменутом допису ја сам се данас у ка
фани код "Париза" разговаро прво са Никетиhем а после са Пајом 
Михаиловиhем и судеhи по њином разговору поменути је допис мо
ро писати Ђура Јакшиh,194 јер ми они обадвоица смејуhи [се] рекоше 
да је наравно Ђура за тако што компетентан. 

Гарашанин синоh до после десет сати шеhаше се сам по парку 
калимегданском и појављиваше се више пута близу "Србске круне" 
гди сеђаше свет напољу, тако исто појављиваше се и код "Србског 
краља". 

Оригинал. АИИ, ЗЈР, III/l9,3/795. 
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Ђура Јакшиh, песник и сликар, сарадник PageHllKo и Вра'iолана 

АНОНИМ - ЈОВАНУ РИСТИЋУ 

Београд, 28. јуна 1871. 

[ ... ]Од пре неколико дана отпутовао је поп Матановиh, у поче
тку се дружио са мајором Љубомир ом Узун-Мирковиhем, мајором 
Милутином, Лешј анином и многим нижим официрима. Од неко
лико дана не виђа се ни с једним официром но са Пелагиhем код 'Бо_ 
ке Влајковиhа са Гершиhем и Грудиhем, адвокатом. 

[ ... ]Ноћас пред кафаном код "Руског цара" свирали су земунски 
цигани. Света је још с вечери било доста. Око 9 сати дође Светозар 
Марковиh, Паја Михаиловиh, Пера Божиh, званичн'ик Начелства бео
градског, Весовиh 195 суда варошког, Милан Филиповиh, ... ноиh,196 
телеграфиста са још неколико непознати млади чиновника из уну
трашњости и до три и по сати, док је ш њим седео, заповедали су да 
се свира Марсељеза и Ћелешиhев марш[ ... Г97 

Оригинал. АИИ, ЗЈР, сигн.IП/l9, инв. бр. 31797. 



АНОНИМ - ЈОВАНУ РИСТИЋУ 

Београд, 17. јула 1871. 

15 ов. месеца увече били су у башти Коларчеве пивнице уред
ник "Радника" Љочић, Светозар Марковић, уредник "Враголана" 
Никетић, Пај а Михаиловић, Милан Филиповић, Сима Симић, Гр
гур,198 Младен Ћорђевић. За другим асталом је био Мата Кара
марковић са Јованчетом199 шнајдером и још неким Бугарима. Они 
непрестано исмеваше и опомињаше светог оца Севастијана.2ОО 

Исти дан 15. увече у шест сати послао је Милан Филиповић 
преко поште Ј акшићу у Ј агодину три дуката ћес. Филиповић рече да 
му је то од уредништва "Радника" и "Враголана". 

Синоћ 16. ОВ.м. било је њих око тридесет код "Србске круне" на 
Калемегдану и пили су од 9 сати увече до 7 и по изјутра. Главни 
између њих Абердар, који је највише плаћао, Милан Филиповић и 
Марко Вујичић, адвокат из Пожаревца, Гргур, Сима Симић, Све
тозар Марковић, Никетић и Зечевић професор.201 Они претресоше 
сав устав и све законе и сва државна права и за њин ћеф нема ништа. 
Рачун им је на њину млађану свест и на Скупштину. 

Оригинал. АИИ, ЗЈР, III/19, 3/806. 

РАДИВОЈЕ МИЛОЈКОВИЋ - НАМЕСНИШТВУ 

Београд, 17. јула 1871. 

Од јуче ујутру, одкад су Господа Намесници отишли, па досад, 
51;2 сати по подне, није се ништа догодило, о чему би имао извести
ти Намесништво. Од познати какви лица са стране није нико овамо 
дошао, нити је ко од наши куда отишао, кога би пут требало знати. 
Ј едино, што ми се чини, да немогу пропустити, а да недоставим до 
знања Намесништву то је, што дознадо, да се спрема да дође сутра 
тамо на Киселу воду, Светозар Марковић, уредник листа "Радника". 
О његовом тамо одласку дође јуче пре подне један мој познаник и 
каза ми, да ми обрати на то пажњу са ови околности. Неки доктор 
из Панчева, ЈЬубомир Ненадовић, стои у тесној свези са овим Све
тозаром, Љочићем и дружином, а познаје се и са овим моим поз
наник?м, па му је пре 15-20 дана, кад је овде био, говорио врло 
неПрИЈатељски о нашем стању и првим личностима, које ово стање 
држе, изразивши се, да то неће трајати овако јошт ни месеца или 
месец и по дана. Том приликом, вели ми повереник, дао је доктор 
Ненадовић назрети, да се атентат неће више покушати оружијем, 
као досад, него отровом. Осим тога Светозар Марковић, вели, јуче 
Је одма нагло почео предавати неку дужност, коју у потрошачкој 
дружини има,202 и казао да оће да иде на Киселу воду. Казујући ми 
ово, повереник ми обраћа пажњу на кујну Књажеву тамо, и ја сам 
написао једно писмо ађутанту Тихомиљу20З да пази и не пушта без 
надзора и рачуна људе, да послужују око кујне. Даље сам о оној 
четворици, о којима зна капетан Богићевић2О4 дознао, да је један 
јуче пре подне изишао из Касине са Јевремом Марковићем, братом 
Светозаревим, а о другом сама женска, која нам је доставу учинила, 
казала је, да је питајући на пијаци дознала, да је Љочић. Дај Боже да 
нема ничега у ствари, али ваља се чувати[ ... ] 

Оригинал. АИИ, ЗЈР, IП/27, 3/1281. 



РАДИВОЈЕ МИЛОЈКОВИЋ - НАМЕСНИШТВУ 

Београд, 18. јула 1871. 

Јуче ми је потврђено да је Светозар Марковиh одпутовао на 
Киселу воду, само са том изменом, да није с' њим сео у кола Стеван 
Поповиh, професор, него Ђура Љочиh, уредник "Радника". Но о 
овоме се мисли, да оће само донекле да прати Светозара, као што се 
сазнало, а не да и сам иде чак на Киселу воду. По томе, ако и он тамо 
дође, онда треба, мислим, подпуно озбиљну пажњу на њи обратити, 
јер по опису њиовог карактера, они су обоица способни за свако зло. 
Мои познаник ми каже: "Они се ни у чем неразликују у одважности 
од Паје Радовановиhа"[ ... ] 

Синоh сазнадо, да су се образовали комитети на Теразијама, у 
чаршији и на Сави, у коима су по три лица, и кои раде за избор 
Чумиhа, а јутрос каза ми Никола Недељковиh, члан Апелације, 
како је Чумиh од ово дана сувише љубазан, и ономад је пред Каси
ном, а у присуству више њи, гди је и Никола био, снисходио Милану 
Мастиловиhу са поздравом: "Како сте брат Милане", рукујуhи се с 
њим[ ... ] 

Оригинал. АИИ, ЗЈР, ПI/27, 3/1282. 

РАДИВОЈЕ МИЛОЈКОВИЋ - НАМЕСНИШТВУ 

Београд, 19. јула 1871. 

[ ... ]У изтраживању намере Св. Марковиhа, са којом је тамо 
отишао, ја сам учинио, да један познаник оде вечерас у Панчево до 
Дра Љуб. Ненадовиhа, тамо преноhи, па се сутра врати и каже ми 
шта буде сазнао.2О5 Са Светозаром доиста није отишао Љочиh, јер 
се познаник јутрос с њим видио, него су отишла друга gвOlд~а, ал кои 
су, јошт нисам могао сазнати. Међутим тамо ће бити лакше то доз
нати било на Киселој води од надзорника, било од капетана у 
Аранђеловцу. Познаник беше и јутрос код мене, и опет ми утврђива 
своје држање, да Светозар и дружина нису отишли тамо са чистим 
намерама, само ако им се покаже прилика, да могу што предузети, 

а опет вели, неће покушај бити оружјем, но отровом. Не би желио 
да о оваквим стварима пишем, те да то кратко време одмора загор

чавам, али што ће се, кад из полицајни извора нема готово никад 
другчие, него горке воде. 

И наш славни Пелагиh изиђе једном са својом књигом.2Об Натр
пано је млого којекакви фраза и непаметни мисли, а готово противу 
свачега. Ја шиљем ту књигу, а у њој су на особеној артији побе

лежене стране, на коима има изскакајуhи израза, и молим за одго
вор и повратак. По овим изразима пре би се имала узаптити књига, 
него пустити, но само тада ваља имати на уму све посљедице овога 

немилог новог дрекавца, а ја сам у том случају јошт и за то, да се он 
удаљи од нас, па нека тражи земљу без власти, вере, попова итд. 

Уз ово имам једну, ако се може реhи, утешителну новост, а та 
је, да се чувени писац, Данило Медиh, сарадник "Народа", покајао за 
своје грехе противу, или наспрам Србије и њене садање власти, па 

моли за одобрење да овамо дође. То ми јутрос каза Максимовиh,207 
професор из Чачка, кои је ово дана био, вели, у Н. Саду. Ја му реко 
да би о томе могло бити говора само под једним условом, а тај је, од 
моје стране, да Медиhу ударим на ђумруку доле 25 како згази ову 
земљу, на коју је пљувао, па онда да може изиhи горе у варош. Овај 
одговор мој био је од речи до речи. После пређо на разговор о томе, 
и каза Максимовиhу, да ми напише о томе писмо, које ћу Намес
ништву послати, и он ми посла то писмо, коме прилаже и писмо од 
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самог Медиhа. Оба ова писма шиљем у прилогу. IvIаксимовиh ми 
даље каза, да се дружина Н. Саду распала, или се распада,208 јер се 
неки Панта Поповиh одвоио и оће да издаје особени лист "Глас на
рода", а Медиh је повео парницу противу Суботиhа, II ту је на првом 

суду добио. Даље вели, да су тамо дознали, да је Суботиh добио неки 
пет иљада форината од бечке камариле, а лизнуо је подоста и од 
Администратора Патриаршије,209 те се живо за његов избор заузи
ма, па је заставовцима криво, што и они нису ништа добили. Моје 
мишљење о Медиhевом повратку је, да се недозволи, или бар јошт 
за неко извесно време, докле друге ствари из кои ће се видити, и то 
из оног од 20Г теК.мес. која су лица у оgбори.ма, кои page за Чумиhа, 
и из другог од јутрос, како иду ствари о томе на Дорhолу[ ... ] 

Оригинал. АИИ, ЗЈР, ПI/27, 3/1283. 



РАДИВОЈЕ МИЛОЈКОВИЋ - НАМЕСНИШТВУ 

Београд, 20. јула 1871. 

[ ... ]Јутрос ми дође у канцеларију Пелагиh архимандрит и дуго 
говори о своиој књиги. Он тако има фиксе идеје, да се мени чини 
немогуће дјеиствовати на њега објаснењем. Ја му реко да морам да 
говорим и са г. Митрополитом,210 пошто У његовој књиги има 
ствари о вери и духовенству, неказујуhи му да сам читао књигу, нити 
да сам је послао у Аранђеловац, но само говореhи о њој, реко, по 
ономе што ми је од полиције казано. Он ми рече, да ће је штампати 

ма гди изван Србије, ако се овде неби пустила. Према овоме сад 
како се тамо нађе. Да је каква брошура можда би требало строжије 
судити је, а кад је књига, и то повелика, може се лакше оцењивати, 
што се зна, да књиге праве слабији ефект него брошуре и дневни 
листови. У овом разговору јутрос он ми отворено каза, да је 
спремљен устанак свуда по србским крајевима у Турској за јесен, а 
најдаље за пролеhе, премда је он за јесен, па ће између Црне Горе и 
Србије бити онај прихваhен као вођа и потоњи господар, кои први 
ступи да устанак припомогне[ ... ]211 

у осталом код нас је све у обичном току на површини, а одоз

до копају се мине и контрамине за избор посланика. По досадањем 
сазнању неће моhи продрети Чумиh, јер изгледа, да и они кои не
воле садашњост од срца, нису за лом, а тога се од њега боје. Бар 
тако ми кажу три четири са коима сам о томе говорио. Послови се 
раде обичним током[ ... ] 

Оригинал. АИИ, ЗЈР, III/27, 3/1284. 

РАДИВОЈЕ МИЛОЈКОВИЋ - НАМЕСНИШТВУ 

Београд, 22. јула 1871. 

Синоh нисам ништа писао зато, што сам чекао да свршим са 
Митрополитом о књиги Пелагиhевој, коју сам му одма јуче ујутру 
послао, и молио га, да је прегледа, па да ми увече, кад ћу к њему оти
М, каже шта о њој мисли. Тако одем синоh после канцеларије к 
њему и говорисмо о тој књизи. Он ми рече, да му је највише то те
жко, што је та књига штампана у Београду, па ће остали србски свет 
изван Србије држати, да је то нешто добро, кад је одовуда, а да је гди 
на страни штампано, неби, вели, толико марио. Но и преко тога и он 
мисли да књигу треба пустити, јер би је Пелагиh прештампао гди на 

страни, ако би му се овде забранила, а он би због забране подиго 
несносну дреку. На моју приметбу, да и ако се књига пусти, опет 
нетреба њену садржину пропустити без оштре критике, рече ми 
Митрополит, да му пошљем један екземплар, па ће он дати да се 
напише критика, но то мора послати у Шабац да напише попа Рајко 
Рувидиh из Jlиполиста, кои је и ону критику на чланак Пелагиhев у 
"Младој Србији" писаО,212 јер су му се, вели, растурили овдашњи 
свештеници, кои би могли то написати. Ј а се потом врати кум с 
књигом, И каза полицији да је пусти, а набавиhу један екземплар и 
послати Митрополиту. ] а нисам налазио за потребно да приповедам 
Митрополиту, да сам ту књигу шиљаоНамесништву, као што то 
нисам казао ни Пелагиhу. 

Кад сам то свршио са Митрополитом и вратио се куhи, затечем 
Управитеља вароши,213 кои ме чекаше са Чумиhевом брошуром о 
задрузи и обштинама. Та брошура има наслов "Предлог одсеку 
историском и државничком Срп. учен. друштва за изучавање жи

вота народа српског од А. Чумиhа", штампано у Београду код Ник. 
Стефановиhа и дружине.213а Она има 34 стране, у величини нашег 
Устава. Ј а сам је синоh сву прочитао. До 26. стране говори о задрузи, 
а у последњи 8 о обштинама. У говору о задругама нема ни једног 
зазорног става или речи; то су сама резонирања и доказивања кори

стности задруга, а у говору о обштини истина није дух Bienveillant. за 
власт, али опет нема речи ни израза нападајум, тако, да би се имало 
ма каквог законог основа да се задржи. Осим тога у њој има толико 
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страни речи, да се из тога види, како писац јошт није научио занат 
агитирања, и кад то са највећом вољом жели, нити се издалека прu
ближава своме идеалу Вучиhу214 - што би он радо хтео да буде. 
Пише за сељаке и уобште нижу класу, а већ на првој страни каже 
"да у организан једнога биhа постави начело супротно правоме 
начелу тога биhа, и да тако псотави живот ј едног народа у супрот са 
законима свога биhа". Даље падају на свакој страни речи: резултат, 
инштитуција, пролетар, културно, индивидуалистично, еквација, 
егоизам, моралност, организам, морални аукторитет, демократска 

установа, кураж - "окуражени кураже јошт више куражнога", ато
мистички по простору државном, конфедерација, анархија, гарантија, 
абсолутизам, аграрно, потенцирати, елеменат, корупција, демора
лизација, колонија, температура, културно, аристокрација, најгени
јалнији, контрадикција. А на страни 25. има 15 врсти французки из 
Токвила наведени без превода. Поред оваквога стила, он јошт куди 
И сељака и варошанина и дуhанџију. Тако на стр. 17. вели: "Да су 
Београђани у 1862. години од топова београдски побегли кроз 
шумадиска села, тамо би их дочекали као пријатеље, а како су их 
дочекали комшије београдске, кои нису више баш сасвим прости, 
јер се мешају са просвеhеним Београдом? Ком не пада даље на 
памет онај сељак, коме је постало мало бити сељак, па оће да по
стане нешто друго веће, па почиње са другчијим говором, и то 
оваквим: кои ми јербо будуhи и тд. Као што му је његов говор сакат, 
тако му је саката постала и његова памет, вера, срце, карактер. Ово 
је прави измет. Ово је карикатура друштвена." Па онда још речи: 
децениум, хијерархија, цивилни, администратор, систем аутономни, 
и напоследку а ргiогi. И јошт све ове речи без објаснења. Ја налазим, 
да је вредно припомоhи оваквом човеку да изађе пред публику, па 
воља му као научењак са крагном, црвеним рукавицама и белим 
камашама, или као сељак у гуњ у и опанцима и дугачким зулувама а 

фесом без киhанке. Мени се чини, да ће овај спис пасти у средину 
између овога двога, али зацело неће бити ни једно од тога. Најпосле 
рачунам и на само закључење списа, које признавајуhи, да јошт 
непознајемо ове две установе, о коима говори задругу и обштину 
- предлаже "да учено друштво замоли владу да одобри извесну суму 
новаца за ову цељ, па да оно избере два лица, која би у разним кра
јевима српским промотрила и проучила у свему прост[р ]анству 
поменуте две установе." Није ли са овим спремљен од противника 
влади одговор на питање: камо слободног преустројства обштине, 
камо обштинске автономије? Одговор прост: Ствар је важна и јошт 
довољно непозната и по мишљењу самог Ученог друштва, а кад се 

довољно проучи, биhе и тога. 

Член. полиције дао је синоh уверење, да је овај спис примио, и 
тако вечерас изтиче рок од 24 сата по чл. 6. Закона о штампи. И ја 
узимајуhи у обзир прво, што нема у (закону) спису никаквог израза, 
кои би се инкриминирати могао, па ни у онима, гди се говори о 
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обштини; друго што је написано са многим речима, које неће узви
си!и писца, треће, што млати и сељака и дуhанџију без разлике, и 
наЈпосле четврто, што се у закључењу признаје, да ствар треба да се 
штудира, казао сам да не само неће бити штетно, но др)ким јошт да 
ће бити корисно, ако се то пусти, и зато сам пустио. 

Молим Намесништво да непоита са неодобравајуhим суђењем 
овога мога поступка одма по прочитањ у овога писма, докле не про
чита само дело, које овде у прилогу шиљем, јер тврдо држим, да ће 
ми тада одобрити поступак. Сем ако би Намесништво нашло јошт 
за добро, могло би се учинити, да се из овога мога извештаја испиту 
горенаведене стране речи и јошт нешто дода што се нађе за потреб
но, па да се пошље каквом шаљивом листу, да потенцира писца на 
еквацију: "Кои ми јербо будуhи". 

Сад да пређем на поруке, које су ми дате. Извршено је што 
треба одговорити сарајевском "Цветнику"215 по бележкама, које су 
ми послане, и предати листу, коме треба, а послану бележку, нала
зим за добро, да вратим[ ... ] 

Затим шиљем два извештаја из вароши, са Саве, из Палилуле, 
са Дорhола, и повише њи од чиновника, да пазе на агитације, и сви, 
кои су долазили да ме о току известе, саглашавају се у томе, да о 

Чумиhу нема озбиљног изгледа ни издалека, него се говори о Жики, 
Арси, Антули, Крсмановиhу, Томи Поповиfiу[ ... Ј21б 

Шиљем "Заставу" број 82 која је задржана до "даље наредбе", и 
молим за одговор.217 

Број "Младе Србадије", који је на реду, и у коме су чланци "И 
опет цензура"218 и "Шпионисање" није изишао по самом задржању 
штампара. Уредник је био изоставио само име Матиhа219 и неке 
изразе, а друго штампао, оставивши празна места точкама, а ја сам 

казао полицији, да каже штампару, кои је предходно питао, да о 
томе не може бити речи, па ма у коиој форми, И он је задржао[ ... ] 

Најпосле да известим да сам предао мало пре у посао послани 
ми материјал из босанског "Цветника" и разаслао послана ми 
писма[ ... ] 

Наше "Јединство" грди опозицију. Звао сам јутрос уредника и 
опоменуо Чифута.22О 

Оригинал. АИИ; ЗЈР, IП/27, 3/1285. 



РАДИВОЈЕ МИЛОЈКОВИЋ - НАМЕСНИШI'ВУ 

Београд 23. јула 1871. 

НамеСНИIПТВУ Кња:жевског До ст ој анства. 

у једном од ранији моји извештаја221 ја сам јавио Намесништву, 
да сам послао на Св. Илију једног познаника у Панчево, да говори са 
Дром ЈЬубомиром Ненадовиhем и потруди се сазнати ближе радњу 
Светозара Марковиhа, који је тамо отишао, и његове дружине. Тај 
познаник дође сад и каза ми, да је говорио са Љубомиром, и овај му 
казаО,.да зна да је Светозар отишао на Киселу воду, и опет се изра
жава са надеждом, да ће се што предузети противу нас. На питање 

познаника: "Па какав успех у преврату може бити, кад је У ставом 
наређено шта би имало наступити у каквом несрећНОМ случају", 
одговорио му је Љубомир: Нека немисле они у Србији, да би и после 
тога могли руководити ствари, јер смо ми спремни одовуда, да са 

три хиљаде људи што пре тамо пређемо и сами узмемо ствар у руке. 
На питање повереника: А коме ће они доhи овамо, т.ј. ко ће иј подр

жати од људи са ове стране, одговорио је Љубомир да има и тога 
спремљенога, неказавши ништа ближе о томе. Рекао је даље 
Љубомир, да ће до 8. дана опет им Милетиhу у Вац,222 а од њи тамо 
има свега тројица, који цео план знаду. Оваква комбинација изгле
да ми фабулезна и будаласта, али сваки крим и јесте напоследку бу
далаштина, и ономе, који ове људе на такво што наводи, можда и 
није стало за успехом, него само да учини зло и несрећУ Србији, а 
успео ко или неуспео, све му је једно. 

Даље ми тај исти познаник каза, да је у Палилули урађено све 
што треба за избор посланика, и вели ми као сигурно, да ће одтуда 
бити гласови за добре људе. Он је то радио по препоруци, и сад ми 
јавља шта је урадио. 

Последњи број Младе Србије јошт није изишао, а јутрос ми 
долази Кујунџиh223 због тога, подневши ми лист на увиђење, да је 
променио и наслов: "И опет цензура" и "шпиони и шпионисање", и 
много у садржини, но ја га упути на штампара, који није хтео ни ово 
да му по,цпише без резерве, и на Полицију, а они имају закон пред 
собом па ће чинити, шта нађу да треба. 

I 
D 

ДОКУМЕНТИ 

~BO HaM,~ Карађорђе~иhа на јавност. У новинама "Новој сло
?одно] пре~и .. N.2491. СТО]И његова протестација на француском 
]езику, у ко]о] ]авља како је оправдан[ ... ]224 

Намесништва Књажеског Достојанства 
понизни, 

Рад. Милојковиh 

Оригинал. АИИ, ЗЈР, IП/27, 3/1286. 



БОРИЋ - JOBAI-IY РИСТИЋУ 

Београд, 2. августа 1871. 

[ ... ]Пошто сам нешто о "Интернасијонали" писао и готово је то 
сам у покорности слободан да на другом листу овога писма 
саопштим. 

ИНТЕРНАСИЈОНАЛА 
Ово друштво са њиховим начелима задаје велику бригу јевроп

ским државама. Наука ова проповеда се и код нас - и ПО. мом мнењу 
бар за двеста година раније са обзиром на битно матерИЈално стање 
и статистичку цифру населења балканског полуострва. И са обзи
ром на исто стање у западним и осталим културним држ:авама. 

И код нас у нашој средини има апостола ове теОрИЈе - а омла
дина наша која је до сад на страни била заменула је своју омиљену 
фирму републиканца у КОМУНИСТУ. . . 

Познато је да је Драгиша Станојевиh у брошури225 КОЈУ Је У 
зиму издао рекао да је он члан интернасијонале и да му као таквом 
грдна новчана средства на расположењу стоје, и вели да и интер
нацијонала ради на ослобођењу истока. 

Из овога закључујем да су "Раденик" и дружина плод пропа
ганде Драгишине226 - и мислим да и они добро знају да елемент за 
социјалну науку овде још нема - то су просто том фирмом маски
рали - и цељ тога друштва мора бити да је сасвим друга. 

Оригинал. АИИ, ЗЈР, IП/14, 3/282. 

ШТАМПАРИЈА - СВЕТОЗАРУ МАРКОВИЋУ 

Панчево,8. августа 1871. 

Белград. Уредништву "Раденика", за Светозара Марковиhа. 
Пошаљите одмах наслов и предговор227 јер је све друго одавно 

готово. 

Штампарија.228 

Копија.229 АИИ, ЗЈР, IX/l, 9/104. 
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АНОI-IИМ - ЈОВАНУ РИСТИЋУ 

Београд, 8. августа 1871. 

Јуче сам у јутру био У Земуну на пошти одно сам новине а донео 
коросподенц карту KoIospodenz Кагtе. Газда ме сожалително запита 
и рече зар пропаде Чумиh у избору. Ја сам доказивао да је Чумиh 
пропасти моро, чим се сдружио са Комунистичком партијом, Ћоком 
Влаиковиhем, Абердаром и извјесним лицима партаје Карађорђе
виhа на које ово све честити грађани мрзе. Он рече да је с тим Чу
миh учинио велику погрешку од које се рече ја грозим, ово би ваља
ло да још ко код њега потврди. 

О безобразлуку колотериста и њиној прождрљивости имо би 
посла највештији писац описати но сад сва дружина изгледа ко ]<.а
менити смукови а лица свакога преставља хијену а њина браhа Чи
вути вуку се као мрцине јер су поплашени. Они сад преповедају да је 
избор бијо незаконит јер су бирачи били и патролџије кои стоје под 
~ојним законом и који су законом изкључени. Абердар преповеда 
кад су дошле патролџије да им је он реко ди сте досад забога либе
рална странка надј ача а наша пропаде а они да су му одговорили 
како су досад на дужности били па чим су дошли одма им је кома
ндир заповедио да иду брже и да бирају Карабиберовиhа2ЗО и Арсу 
Лукиhа. 

Ја би желио једну вече код вас доhи. 

Оригинал. АИИ, ЗЈР, III/19, 3/816 . 



АНОНИМ- ЈОВАНУ РИСТИЋУ 

Београд, 9. августа 1871. 

Ономад је увече дошо Светозару син Паланчанинов. Јуче је у 
јутру одпутово Стеван Мирковиh заједно са ~e~OM у Пе~ту и Беч. 
Стеванова једна мјеница од 50 дуката по КОЈОЈ .он ДУГУЈе Медако
виhу231 стоји код мене већ више од две недеље да Је наплатим и он c~ 
са изговарањем изговараше како нема одкуд за сад платити ~a таЈ 
начин је и њему путни трошак џаба дошо однекуд. CT~BaH Је ово 
дана са Вишњиhем232 често разг~воре им? а продржљив Је био ко и 
прошле године о избору и псово Је у ПУНОЈ кафани света а у препир
ки са господ. Селаковиhем, господину Министеру Матиhу оца шваб
скога а јуче чујем да је Вишњиh дао глас за Чумиhа. Никетиh, 
Спасиh М. Барловац рачунају да је Вишњиh д[ а]о глас за Чумиhа по 

, . 233 
упутству првог Господ. НаМЈесника. 

Оригинал. АИИ, ЗЈР, IП/19, 3/817. 

ШТА ЋЕ БИТИ ЗА ВРЕМЕ 

У! ОМЛАДИНСКЕ СКУПШТИНЕ 

У ВРШЦУ. 

У СУБОТУ 14 АВГУСТА свечана престава у почаст уједињеној 
омладини српској у арени у варошкој башти: 

МЛАДОСТ ДОСИТЕЈА ОБРАдовиrЋА. 

Слика из живота у 5 радања, с певањем, од Косте Трифковиhа. 
Почетак у 8 сахата у вече. 

У НЕДЕЉУ 15. АВГУСТА после службе божије у саборној 
цркви призив св. духа. На служби ће певати дружина срп. нар. по
зоришта. После йризuва o~ивapaњe о.млаgинске скуйшшине у арени 
у варошкој башти. После подне у З сахаша зајеgничка йроба свију 
йевачких gружина у арени. У 4 caxa~иa йо uogHe скуйшшина йевачке 
зајеgнице. У вече у 8 сахаша у корист омладинскоме фонду бесеgа 
йевачке зајеgнице, уз суделовање позоришне дружине и Гаврила 

lанковипа, певача на берлинској опери. 

У ПОНЕДЕЉАК 16. АВГУСТА пре и после подне састанци 
омладинске скупштине у арени. У вече у йола 7 сахаша свечана 

престава у почаст уједињеној омладини српској: 

НАРОД И ВЕЛИКАШИ 

Драма у 5 радања, од дра Владина Ђор:l)евиhа. 
После преставе: 

Вечерња забава са и2ранком у клиН2еровој башши 
у корист српском народном позоришту. У случају незгодног време

на биhе ова игранка првог лепог дана. 
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У УТОРАК 17. АВГУСТА пре и после подне састанци омладинске 
скупштине. У вече у 7 сахата свечана пре~тава у почаст уједињеној 

омладини СрПСКОЈ: 

СА Ћ УРИЦА И ШУБАР А 

Шаљива игра из живота пок. слепачке иришке академије, с 
певањем, од Илије Округиhа сремца. 

После преставе 

Село у Клuнzеровој баUlШU. 

У СРЕДУ 18. АВГУСТА пре и после подне састанци омладинске 
скупштине. У вече свечана престава.у почаст уједињеној омладини 

СрПСКОЈ: 

IvIАКСИМ ЦРНОЈЕВИЋ. 

Трагедија у 5 радања с певањем, од дра Лазе Костиhа, за српску 
позорницу удесио А. Хаџиh, музика од А. Максимовиhа. 
Посебни подробнији распореди издаваhе се сваки дан. 

Чланови уједињене омладине српске упису ју се пре скупштине у 
певачкој школи, у порти саборне цркве, а за време скупштине у 

писарници скупштинској у арени. 

у Вршцу 10. августа 1871. 
МЕСНИ ОМЛАДИНСКИ ОДБОР. 

Оригинал (плакат). Брзотиском удове Кирхнера у Вршцу. АС, ПО, к. 70, бр. 385. 

ИЗВЕШТАЈ 

ГОДИШЊЕГ ОДБОР АУЈЕДИЊЕНЕ ОМЛАДИНЕ 
СРПСКЕ 

шестој скупштини уједињене омладине српске у Вршцу 
15. августа 1871. 

БРАЋО! 

По пропису устава ево вам подносимо овај извештај о своме 
раду. 

Одмах онај дана, кад се пета омладинска скупштина у Новоме 
Саду закључила, и док су још и београдски чланови били на окупу, 
склопио се одбор, изабрав себи за председника дра Лазу Костиhа, а 
за тајника: Мишу Димитријевиhа за Нови Сад, и Светозара Мар
ковиhа за Београд. 

Ради склапања месни одбора издао је одбор и из Новога Сада и 
из Београда позив на све чланове омладине; с ове стране одазвала се 
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томе и пријавила одбору само вршачка омладина; с оне стране 
стигло је београдском одбору неколико одговора, да се због месни 
околности не могу склопити одбори. Мислеhи, да томе смета нео

добрени устав, покушали су београдски чланови, изаславши Сто
јана Живковйhа и Ћ. Влајковиhа да приволе владу на одобрење, но 
досад без успеха. С ове стране стигао је одбору одмах после скупш
тине допис угарског министарства, којим јавља да угарска влада не 

може уважити преставке кикиндске омладинске скупштине у погле

ду чланства, и да чланом омладине не може бити, ко живи ван зе

маља св. Стеванове круне. После обнародованог позива на ову скуп
штину добио је одбор отпис угарског министра унутрашњих посло
ва у коме се, не поричуhи одбору права сазвати скупштину, озна
чује, да се на тој скупштини може веhати само о владиној промени 
устава. 

Око половине године иступио је из одбора Ћ. Љочиh и 
Св. Марковиh, а одбор се попунио у Н. Саду дром Мил. Ћорђевиhем 
и Ст. Поповиhем, у Београду Јов. Бошковиhем и Михаилом 
Вујиhем, а на Цетињу Миланом Костиhем. 

У погледу омладинског листа "Младе Србадије" - расписан је 
одмах стечај за ypegHuKa са годишњом платом од 900 ф.; међутим је 
одборски председник примио на себе одговорност према властима. 
Стечају се није нико одазвао. За тим је издат проглас на чланове, јер 
је број преплатника почео опадати. 

За администратора и експедитора листа, као и за манипуланта 
закладе изабран је био Корнелије Јовановиh са годишњом платом 
од 500 ф. Но пошто се овај не прими тога, обављао је експедицију и 
даље Владан Арсенијевиh, а благајничке послове оправљао је уз 
надзор одборски матичин благајник Ћ. Бабин. 

Усљед образложеног искања београдских чланова пренео је 
одбор уредништво "Младе Србадије" у Београд; од новосадских 
чланова беху четворица за тај пренос, а тројица протви тога. Бео
градски чланови одлучише веhином гласова да лист излази трипут 

на месец, а изабраше уредника листу Милана Кујунџиhа, који се то
га ради одрекао државне службе, са годишњом платом од 450 тали
ра, по што се испрва изабран Владимир Јовановиh тог посла ћуте
hки одрекао, а руковатеља и отправника Ћ. Влајковиhа. 

За календар г. 1871 затекао је одбор само неколико чланака. С 
тога је одмах издао позив, те је календар, истина поДоцкан, ал' тек 
jOIIl лане могао изаhи. У колико се лањски календар задоцнио, у 
толико је овогодишњи уранио. Одмах с почетка године расписан је 
позив за чланке у календар за г. 1872. Изабран је у календарски од
бор Миша Димитријевиh, др. Ј. Јовановиh и Ст. Поповиh. Тај је 
одбор одма уговорио са подузимачем Ј. Манојловиhем, те се кален
дар могао штампати у 7500 примерака. Готов је не само раније, него 
ма који досадањи омладински, већ раније него ма који календар, те 
га ево ова скупштина већ има пред собом. 
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Одбор је растурдо лањску омладинску заједницу, која је иза
џrлаодмах пос.JIеСК)'ilштине омладинске у Новоме Саду. Овогоди
шња заједница чека још на стенографске белешке од последње 
скупштине. 

Осим тог редовног књижевног рада није одбор имао прилике 
развијати своју снагу на том пољу; понуда Л. Томановиhа, да .c~ 
омладина прими издавања његовог превода "опсаде ФиореНЦИЈе 
није се могла примити, по што издавачки послови нису омладин~ки. 
- Сандиhев календарски чланак "Ђурађ Бранковиh" штампан Је у 
200 засебних о'гисака због бележака. Старије књиге омладинске 
веhином суза "Младом Србадијом" послате у Београд и ту су се про
давале по попуштеној цени. 

Одбор је приредио у Новоме Саду 16, а у Београ~у неколико 
јавних предавања; у Новоме Саду с почетка у "Матици, а п~сле на 
изменце у матичиној и у дворани друштва радиности. Свет Је pa~o 
долазио на та предавања, особито женски. Са стране се нико НИЈе 
јављао ради предавача, само је тамишварск<? певачко дру.штво иска
ло дваред предаваче из Новога Сада, но ни Једаред се НИЈе могло то 
искање задовољити. 

Одмах по разласку лањске скупштине изабран је у .одбору 
пододбор, да изради нацрт закона о штампи ради краГУЈевачке 

скупIЦти.не, но она сенијеобзи:рала на мишљење омладинског од-

бор~ . . . 
. Одбор је по закључi(ускупштинском УП!lатио половину Једне 

деонице узакладу српске задру.жнештампар:ИЈе; на том основу била 
је омладина на скупштинизаДРУ)Юlе UIтампарије заступљена одбор
ским тајником Мишом Димитријевиhем, који је и у штампарски 
одбор изабран као заступник омладински. 

Још 8. марта о. г. решио је одбор да се скупштина ове године 
састане у Панчеву. 

Честита певачка дружина панчевачка примила се посла око 

спремања, ал ђенерална команда варадинска забрани панчевцима 
скуцштину, по што У граници нема закона о удруживању. Против те 
забране тужила се дружина војничкоме министарству, ал поред 
свега ж.урења и обеhања није ни до данас добила одговора. Тек у 
последњем часу 1 јула одлучи се одбор, на понуду вршачког одбора, 
да сазове СКУI1ШТИНУ у Вршцу. 

Напослетку јавља одбор, да је означио омладинску годину, ~e 
ће се та рачунати од краја једне омладинске скупштине до краЈа 

друге. 

ОДБОР. 

Оригинал (плакат) Брзотиском удове Кирхнера у Вршцу. АС, ПО, к. 70, бр. 335. 

ИЗВЕШТАЈ О ОМЛАДИНСКОЈ СКУПШТИНИУ 
ВРШЦУ, КОЈА ЈЕ БИЛА 15. АВГУСТА 1871. ГОД. 

На уједињеној омладинској СКУПШТИНИ били су: 

1 Од наши. 

Ђ. Влајковиh, Др М. Јовановиh, Др. Владан 'Ворђевиh, Љ. Ка
љевиh са женом и још једном девојком. М. Кујунџиh, Пелагиh, В. Јо
вановиh, Чедомир Мариновиh уредник, Св. Марковиh, Сретен Ан
ђелковиh, Миј аило Никетиh, Ж. Шокорац, Влада ЈЬотиh, Живко 
Димитријевиh правник, Јаков Којен правник, Тома Марковиh адво
кат, - Стева Џимиh телеграфиста, Мијаило Радивојевиh чиновник, 
Дина из потрошње и још до 5. које ја сад имена незнам. 

П Од њихови: 

Тона Хаџиh, Полит Десанчиh, Бранко Стефановиh адвокат, 
Миша Димитријевиh, Др Лаза Костиh, Др Милосављевиh, Уредник 
гласника Панта Поповиh, Сауредник Народа Н. Н., Илија Вучетиh, 
Тоша Недељковиh, Милан Ђорђевиh, Корнел Ј овановиh, Стева 
Ратковиh, А. Сандиh, Божа Сарин, Бранко Мушицки, и још до 160. 
лица сем вршана - публике 

Од црногораца 

војвода Машо Врбица и Пламенац и још један са оделом црно
горским 

Изабрани су за у одбор 

Кујунџиh, Влајковиh, Пелагиh, Каљевиh, Ст. Живковиh, Све
тозар Карапешиh, Драгољуб Поповиh, Велимир Протиh, Владан В. 
Јовановиh, Јефрем Марковиh, Др С. Милетиh, Т. Хаџиh, Л. Костиh, 

М. Димитријевиh, И. Вучетиh, Др М. Јовановиh, Т. Недељковиh, 
Милан 'Ворђевиh, Стева Павловиh, Корнел Јовановиh, М. Врбица, 
Ј. Сундечиh, Милан Костиh, Спиро Ковачевиh, Симо Поповиh, Или
ј а Рамадиновиh, 

Предлога било и: 

1. Кујунџиhа, да се непристане на одпис мађарске владе, да се 
остави одбору и члановима да тражу земљишта за радњ у даљу. 
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2. Владимира спојен са веhином одборском, да се поднесе пред
ставка влади угарској и српској. 

3. Сандиhа, да се одпис остави у писмохрану и пређе просто на 
дневни ред. 

4. Др Милосављевиhа, да се безобзира пређе на дневни ред. 
5. Владе Љотиhа, Одбацује одпис мађарске владе и прекида 

солидарност са сваком владом. 

6. Никетиhа, да се одбаци чутањем и оставља одбору да сазове 
скупштину гди буде могуће. 

7. Гиге Гершиhа, да се одбаци одпис, да се остави одбору да 
сазове скупштину гди буде МОГУће и да се одреди делокруг одбора. 

Од ови неки спој ени пропадоше, неки су повучени натраг и 
освоио је Гигин. . 

Владимиров и одборски предлог имао Је за себе гласова 29. 
противу 97. осутни су били 106. 

Оригинал. АС, ПО, к. 70, бр. 385. 

АНОНИМ - ЈОВАНУ РИСТИЋУ 

Београд, 14. августа 1871. 

Јуче у 10 сати пре подне био сам код Шишкина и он ме предус
рете да ми саобшти новост говореhи како је чуо од господина Нам
јесника Блазнавца да је у Јагодини изабрат за посланика Мијалко 
Раденковиh а да тамо је хтела шарлатанија да избере свога једнога 
и то Јефрема Марковиhа но вели правитељство је стало том избору 
на пут Марковиhа а волели су да буде изабрат Раденковиh. Шиш
кину је мило што је Раденковиh изабрат али он ми рече како сумња 
да Раденковиh небуде сад владин кандидат. Ја сам му одговорио 
мада је Раденковиh владин кандидат опет је боље што је он изабрат 
него Јефрем Марковиh као познати ревулуционар и учасник пољ
ске револуције. Он на ово одобри. 

Из вароши немам вам никакви интересирајуhи новости. Молим 
Вас пошљите ми мало трошка. 

Оригинал. АИИ, ЗЈР, III/l9, 3/819. 



АНОНИМ - ЈОВАНУ РИСТИЋУ 

Београд, 20. августа 1871. 

"Ружа" донесе засебну једну књижицу у којој је наштампан 
политични тестамент разкнеза Карађорђевића свом сину Петру, 
поменути тестамент врло се занимљиво чита но колотеристе ово 

врло негодују и велу да је Ћелешевић то сам измислио, особито се 
љути Мијајло Барловац на Ћелешевића што га је назво брзоплетом 
и да иде као цинцарски коњ а у исто време признаје да има у њему, 
тестаменту, истинити ствари за које он зна речи проте Рајевског234 

изговорене у капели Персиди.235 Овај изговор Барловца био је у 
присуству Мате и Аце апотекара и Стевановог сина. У исто време 
Барловац рече: да ће се прексутра у недељу отворити Смедеревска 
банка и да ћеду одавде ићи многи па и Мариновић2З6 да присуствују 
при свечаности па запита Ацу оће ли и он ићи. Аца му одговори да 
мора ићи у Гроцку код Гарашанина. 

Колотеристе, комунисте и омладински либералци покуњили су 

сасвим носове што немаду слободнога поља да можеду по својој 
вољи букати. 

Оригинал. АИИ, 3ЈР, II1/19, 3/823. 

АНОНИМ- ЈОВАНУРИСТИ1iУ 

Београд, 23. августа 1871, 

Ја вас нисам мого извјестити јуче сбог болести могде'rета да је 
дошо у петак вече господар Матеја Поповић из Смедерева као 
председатељ Смедеревске банке да позове госте, и пријатеље да 
учествују при свечаном отварању поменуте банке~Пьменути 
господин председатељ био је у суботу вече моји гост донекле код 
"Србскога краља" а почем за трећим асталом бијаше сакупљена сва 
позната колотериска дружина са учестијем господина Моје Гав
риловића и так на опште захтевање опонумоћеног господина Моје 
на позив оде у дружину а после дугог бављења отишли су код брзо
плета.2З7 Јуче у јутру одведе поштовани председатељ на свечаност у 
Смедерево браћу Барловце2З8 , Јеф. Марковића и ако се не варам 
Илију Пржића и неколико сродне им браће Чивута[ ... ] 

Оригинал. АИИ; ЗЈР, 111/19, 3/824. 
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ТУ 

ПРИЛОЗИ 

Михаило НикеТИЋ, уредник Вра?:олана 



[ЈОШ НИЈЕ УМРЛА КОМУНА] 

Још није умрла комуна. Поред свега што јој се трагови неми
лице уништавају, она васкрсава из мртвих под именом гавроше.239 

Известилац "Тајмсов" у Паризу приповеда са свим чудновате ствари 
о изгледима, који се Француској за најскорију будуhност отварају. 
По његовом казивању комунци се почињу опет јако кретати. Тајни 
им је план нарочито управљен на јужне крајеве, као најзгодније по
зориште намишљених агитација, и чудо ће бити, ако избори прођу 
тамо без нереда. 

Код некога, који је пре неколико дана ухваћен у Пиону, нашао 
се опширан програм за комунску револуцију. Програм се тај дели у 
три раздела: 1) за састављање одбора за благостање, 2) за састав
љање централног одбора народне гарде и 3) за установљење сталне 
владе. Тајанствена личност, по имену Гавроша, искрсла је у Пиону, 
али ово ће име бити пре каквог тајног друштва, него које личности, 
и на hошковима по улицама исприлепљиване су прокламације, на 

којима је потпис: "Устанички одбор лионске гавроше". А и врло је 
много странаца поиздолазило, па и просијаци су се јако намножили. 

Сви ови знаци побудили су владу те ј е на опрезу. 

Ова приповедања "Тајмсовог" известиоца као да ће доиста би
ти нешто више а не так измишљене ствари, шта више у велико по

стају аутентична, кад их сравнимо с прокламацијом, коју је цен
трални одбор "интернасионале" баш сада издао. У тој се проклама
цији каже: "Радници! Пустите нек реакција лику је победу и ради 
шта хоће. Вас су разоружали; а да ли су вас доиста и победили? У 
Паризу вас има још 100.000 људи. Кад се 100.000 бораца преброји, 
онда се ту драговољно не повлачи са бојишта. Француски закон даје 
вам политичку моћ. ХОћете ли допустити, да вам се та МОћ одузме? 
"Интернасионала" је у овом тренутку главни кривац. Али несрећУ 
Француске приписујемо ми Трошији, Јулију Фавру и другима. А 
пожар Париза - за њ узмимо одговорност на се. Старо друштво мо
ра се скрхати. Оно ће бити скрхано. Исполински покушај већ га је 
потресао, последњи удар са свим ће га срушити. Живела социјална 
република! Живела комуна!" 

Према овим стварима занимљиво ће бити да се чује шта о ко
муни суди човек, коме се заиста не може пребацити да нема срца за 
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патње човечанства, а нарочито за једно стање раденика. То је гла
вни борац за мисао италијанског јединства, Мацинија. "Позориште 
јарости, освета и крви, које нам Париз представљаше, морало би: -
вели тај одушевљени стари републиканац - испунити свет очаЈа
њем, кад бисмо само мисли место вера имали. Страх и трепет и крв 
она од 1793. барем су имали цељи и ствари или у уображењу: да се 
одбрани јединство Француске. На што ли се сада у Паризу крв про
лила? За што су се борци и с једне и друге стране онако свирепо, 
онако крвожедно не као људи, већ као дивији зверови чупали и по

тирали? Комуна, која није произашла из начела за отаџбину или чо
вечанство, већ из париског а интереса, хотимице је поубијала таоце, 
кад смрт њихова ни најмање већ не би помогла њиној ствари, и 
хотимице је зграде и историјску славу вароши предала пламену, кад 
је мало по мало поостављала места, на којима те зграде стојаху. 
Скупштина, сазвана да реши о рату и миру, а за данас не имајуhи ни
какве титуле законитога опстанка, наређује да се потуку не борци, 
већ заробљеници, и необуздану солдатеску, која убијајуhи браhу 
своју гледа да угуши стид због пораза, претрпљених у рату .с Нем
цима, недостојним похвалама дражи на крвопролиhе, пошто Је већ и 
сенке опасности нестало и комунци су или изгинули, или похватани, 

или се разбегли. Сва Француска и не мичуhи се гледаше а не покуша 
да гласом гнушања задржи комунце од дела, која су последњих дана 

огласили, нити има срца да и сада диктатору версаљске скупштине, 

као оно Мецен Августу, повиче: SUl'ge cal'nifex. 
Види се - стари републиканац, ком срце куца не тек за један 

део човечанства, већ за цело човечанство, удара и једну и другу 
страну, и осуђујуhи крвожедност комуне не остаје дужан ни сол
датесци, која се пред непријатељем показала да је кукавица, а про
тиву устаника свирепо бесни.24О 

Вugовgан, бр. 124, од 11. У! 1871. 

[ЛИСТ "РУЖА" О КОМУНЦИМА] 

АЛА СМО КРОЈАЧИ 

Да наше себичне цели постигнемо, ми увек им~мо вештаке, да 
подилазе с оне стране, од куд највише боле; па имамо их и такови 
кои би сво Србство под турским јармом стенеће за један мах осло
бодили. А опет реч "да ништа не радимо" њима је тако лако изусти
ти, као кад чашу воде попију. И невешт човек свима себичним цели
ма на просипање оваки саможиви фраза заиста помисли: та то су 
патриоте какви иј ни један народ нема. 

Шта више имамо и отпадника кои јошт тврде да жеље нису 
имале код нас дубоког корена да нашу браhу Бошњаке ослободи
мо.241 

А каквих ми вештака имамо и какви јошт неће бити, да бацимо 
на страну и само да се задржимо код они одпадника кои тврде за 

наше жеље да нашу браhу Бошњаке од турског робства ослободи
мо, нису имале никада правог корена. 

Одпадници добро знаду и ако противно тврде ово: 
"Наше народње песме давно су већ тако развиле жиле да се 

народ у Турској од зулума турског ослободи и само су се те жиле у 
Србии тад почеле сушити, кад разкнез А. Карађорђевиh издаде са
ветнике србске, кои су тели диhи народ противу Турске; па иј у hебе
тима одпрати у Цариград. Ова околност поред остали наши погре
шака страним утицаима произведена што смо Обреновиhе удалили, 

спреми Карађорђевиhа из земље те дођоше опет Обреновиhи на 
владу. Од 1858. године Србија се тек поче спремати јаче, али нас 
опет затече бомбардање Београда за рат неприправне. Од тог доба 
Србија се поче спремати журно и систематички, па се и данас спре
ма и спремљена је тако, да може дјејствовати на ослобођењу страда
јуће наше браhе у Босни. 

Али сама спрема није јошт то да се даде ду нути па да сама 
спрема отера Турчина у Шам. Да се рат води иште се време, ишту се 
околности, а не тек тако. Лудо одвести народ на касапницу, то не са
мо да уму отпадници него сваки. 

И само то што смо се само спремали пуштене су јаке жиле да 
ослободимо нашу браhу Бошњаке. И ми иј хоћемо и мораћемо осло-
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бодити, али на сваки начин онда, кад је томе време, да иј не бацимо 

у горе зло; ако иј небудемо у стању ослободити, па да им напраВI:IМО 
кланицу у куhи да нас и мало и велико проклиње. 

Ко год каже да се наше патриотство не простире дотле и гла
вом платити за своју браhу, за мене је онај само подкопач свогаьг
њишта и врши неки вид издајства. Јер као што у велом народу сваки 
дан расте све јача љубав према Бошњацима, да им се једаред брат
ска рука пружи; тако исто ко није слеп невиди шта и сами побраТI:I
ми242 чине на постижење ове цељи. Али у добу које је баш данас 
нема изгледа користни за страдајУће Бошњаке. Такво време испада 
изненадно и ако Бог Оће ми смо на прагу велики догађаја па ће се 
онда видити, да ли није тако као што ја велим, или као штоодпад
ници говоре. 

Сардинија је у невреме водила војну противу Аустрије па је и 
скупо платила, а такав рат с Турском и ако су одпадници, ваљада 
желели не би своме народу. 

Нама нетреба ја мислим да је огледало Сардиније па ни Крит 
како су пролазиле што су се у невреме почињале, већ треба да нам 

је огледало Пруска. Пруска се спремала и спремала и сви су јој се 
подсмевали што ништа не ради, и само кад су јој повољне околнос
ти наступиле, она је на Аустрију грунула па је и победила, на Фран

цузку напала па је и смождила. 
Рат се само онда води, кад су све околности при руци, па зато 

мислим да ћемо и ми онда рат са немилима имати и нашу браhу на 
бој повести кад нам околности кажу и нећемо ваљда слушати кад 
коме на ум падне, па да прођемо као Сардинија 1849.243 

Ј а мислим да се за такав корак ми имамо и нечега другог обази
рати, што и сами отпадници знају и (помињу), ако не желе да 
навучемо себи беду. А оно подметање "стварати чиновнике и пан
дуре", амо против букачима доликује и само одпадници у стању су 
изнети да Србија на Истоку друге мисије нема.244 

Овако изношење није ништа друго но простачка клевета, осо
бито кад се сетимо они тврди рачи: ga nе се йобрашuми шруgиши ga 
Србију млаgоме кнезу iJpegagy јачу и uшру.245 

Овај последњи израз наведен је само зато, да се види куда засе

цају одпадничке тежње, па да једаред увиде да и у свима гранама на
шег сталеже има и жеље и тежње да се наша браhа Бошњаци осло
боде. И кад се баш сад кад одпадници желе не би могле остварити 

због ?колности, биле би мелем за страдујУће Бошњаке, да им се 
ране ]ошт горе не позледе. 

Ко 20g на време не реже iTiaj HUKag йлоgа не бере. Прво gолази 
време йа oHga йраво paiTlHo. 

Овим резонима мислим да је одпадницима и сувише доказано 

да су и жеље и тежње код народа србског за ослобођење Бошњака 
и само што наш народ има велико поуздање у своју владу не троши 
силу у невреме у празној ларми, већ чека време да се позове. 
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Но ако се одпадници боје Беча, да он шта у Босни не произведе 
ја им могу дати муштулук, да је Бечлијама сад стало више до самог 

Беча, нежели до Сарајева. 
И одпадници знаду све то да је овако, али кад би тако приз

навали, онда они не би били кројачи свои интереса одевени у лукаву 

одећУ за благо своје. 
Та артија је нај мирнија ствар на свету, јер трпи сваког да по њој 

пише шта ХОће; али ако је хартија и трпељива, наша срца треба да 
су праведна; па да не изливају своју мржњу на начин кои нас издаје 
као себичњаке те да каљамо све без разлике и да бацамо сумњ у о 
нашој горећој чезњи и великој братској симпатији према Бошњаци
ма. Сви ХОће рата а само кројачима и одпадницима пуна су уста рата, 

кад за рат нису изгледи, а кад наступе изгледи за рат, они се рата 

извлаче и вичу да није време ратовања: "Застава" је на сва уста 
викала рат, а кад Бокељци устадоше ни један од свију одпадника не 
оде им у помоh него осташе код Беле Лађе24б при доброј чаши вина. 

ХОћеду ли одпадници рата рат као да је на прагу и само ако 
ХОће рат да скроје, врло га лако скроити могу, але мени се чини ~a 

њима није до рата, него до лепши чакшира како би себи скроили.247 

МИЛОЈЕ И СРЕЗОЈЕ 

Милоје. А виде ли Срезоје "Раденика" па ако си га видео како 

ти се допада. 

Срезоје. А како ће ми се врагу допасти кад је он навукао мало 
лепшу аљину него "Решето", али подједнако гуди као и оно. 

Милоје. Е, само да не прође као "Решето".248 
Срезоје. Ја незнам како ће проhи, али грађани треба да своје 

учине, ако су грађани, они стари грађани. 

[НАШИ КОМУНЦИ] 

Наши комунци носе фине ципеле, носе аљине од највинијег 
штофа, а кошуље од најлепшег лана. На против стариј Пилав, Ми
ша молер и неки обтереhениј са ситном децом писар и многа друга 
сиротиња иде гола, боса и нага као Црногорци. И комунци се несе
ћају да овој браhи по начелима комунским ма штогод пруже, већ 
чекају да то мрачњаци раде као што и раде. Сад вреде ли им начела 
кад то не чине и могу ли се као прави комунци сматрати кад само у 

корист своју раде и гледе себе да помогну и да своје џепове напуне? 
Али и ја грешим кад тако велим почем знам да су слободњачке кесе 
неким ражалованим официрима већ и месечну плату давале. Ајд 
тако право. 
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УЧИТЕЉ И ЂАК. 

Учитељ. Маријане! напиши ти на табли латинским словима 
Комуна. 

'Ђак. Пише Сотипа. 

Учитељ. Е сад изговори ми то што си написао. 
'Ђак. Сомуна. 
Учитељ. А но, већ и деца знаду да Комуна за друго се ништа и 

не брине, већ само око "Сомуна". 

[ИМА ЉУДИ] 

Има људи кои веле да комунци нису харали ни пљач~али у Па
ризу,249 а неће да кажу да је у Решефоровом квартиру на]већа част 
крадени Тијерови ствари нађено. 

Живила лаж! 

[ЧУЈЕМО] 

"Ваљани и приљежни цртачи кои све наопако уме да црте" осо
бито се траже и до конца овог месеца могу наhи места при уред

ништву "Раденика". 

Чујемо да је "Интернасионал" свуда већ положио јаја под 
квочке, које ће да излегу ск.орпије; али се и код нас СКЛОП~5~0 
друштво које ће ове квочке заЈедно са скорпиhима да потамани. 

Ружа, бр. 21, од 11. VI 1971. 

у БЕОГРАДУ, 12. ЈУНА. 

Рат између оних, који хоће нов свет да подигну на развалинама 
садашњег и свецелог друштва, које данас живи и које наравно и да

ље хоће да )киви, већ је започет, и то морамо додати - на отворен 
начин. 

"Интернасионала" до сада се стидела откривати јавно своје по
следње цељи: смоквеним листом још се старала да прикрије уну
трашњи рад свој. Али пошто ју је свет већ у Паризу видео на самом 
делу, то јој више није потребе образину држати на лицу, и сада 
свету, који је осудила на смрт посредством ножа и ватре, каже јавно 
да ће на њ јуришати, и до последњег издисаја да попустити не ће. 

Шта треба да чини друштво? Кад је непријатељ изишао с отво
реним образом на мегдан, друштво се мора с њим у коштац ухвати
ти. Логика, коју руководи друштво, врло је проста: кад сам напад
нут, морам се бранити, иначе ћу за цело погинути. Најбоља обрана 
је пак - нападај. Сам рушилац свега оног, што је до сада било за чо
века свето, мило и драго, каже да ће борбу започети без милости и 

попустљивости, да није ни мало побеђен, већ да је у крви својих 
присталица у Паризу нашао нову силу да тек праву борбу на )кивот 
и на смрт започне - шта онда остаје друштву друго, већ да равним 

новцем "интернасионали" плати? Цена је борбе веома велика: побе
дитељ ће или сачувати просвету, веру и морал хришhанских народа, 
или ће све ово збрисати, као што се крпом брише прашина са стола 
- каква награда друштву, које хоће да свет, веру ијезик својих отаца 
сачува! А каква награда очекује "интернасионалу", ако би победила 
па узможе пливати у крви као риба у води, уживати гледајуhи како 

је историја од хиљада хиљаду година пропала у страшном пламену. 

За то свака страна наоружава се за последњи бој. Од Париза до 
Пеште владе су предузеле мере да не даду маха онима, који су се с 
беспримерном у љ удскоме свету зверском страшhу заклели, да тек 
онда положе оружје, кад место људи буду лешине, место цркава зга
ришта, место дворова пепео, место просвете дивљаштво, место нау

ке варварска грубост, место света развалине. Енергија није ту тек 
потребна ствар, већ питање живота: нема сумње да ће победилац 
бити онај, који буде најенергичнији. 
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Нашем столећу ни једно зло није уштеђено. Али за то ако на

раштаји, који у ово доба живе, буду на висини свог положаја, то ће 

и вечна слава облетати њихов спомен у светској повесници. Борбе 

је доста било у свету, али кад се устајало на народни живот? ,?Интер
насионала" има заставу, под којом сви могу стати ~. али као безли
чне ствари, као створења без народности, без породице, без вере, 

без срца и душе. Који ће Србин хтети да изгуби своју дивну, драгу и 
предрагу народност? Који ће Србин хтети да се лиши оне бла-' 
гоговене, слатке и узвишене вере, која га је кроз хиљаду хиљада 
патњи провела здрава, читава и неповређена? Који ће Србин узети 

славну књигу своје историје да је баци у ватру? Који ће Србин хтети 
да се породица упропасти, да се морал убије, да се божанска мисао 

истисне из света, који би постати могао обиталиште скотско? А 
зашто не би ни по што хтео да учини Србин, то неће дати ни Фран
цуз, ни Италијан, ни Немац, и никоји други народ. Али наравно нема 
пшенице без кукоља; "интернасионала" ће задобити и већ задобија 
за своје колико будаласте толико и опасне планове присталица у 

средини сваког народа. Где нема људи, којима је савест непозната, 

којима је врлина родољубља страна, који према свим законима и 
интересима општим стоје у непријатељском положају? "Интерна
сионала" рачуна на најрђавије стихије људске - а оваких доиста има 

на жалост подоста. Али заборавља да се свет не састоји само од 
ђубрета, заборавља да у средини сваког народа има доста и људи са 

срцем, душом, мишљу, вером, родољубљем, поштењем, моралом-:

па ови ће бити борци противу ње - и побеДИће је. 

"Интернасионала" и њени апостоли чак и код нас ХОће да се 
правдају и да њу оправдају тиме, што су бајаги и краљеви доста зла 
починили па ето опет владају.251 Краљеви су заиста и починили 
доста зла али кажите нам да ли нису и добра учинили? Краљ (или 
цар - то је све једно) био је онај, који је Христову веру увео у 
државу, и њу тиме обезбрижио, - краљеви су били и они, који су 
народе подигли и у Француској, и у Немачкој, и у Италији, - а и код 

нас је краљ (кнез) био, који је Србију спасао и опет краљ (кнез) који 
је ослобођењем испод туђих топова очистио темељ за материјално 
благостање, - краљ је био, који је књижевности дао полета - то је 
био краљ Лудовик XIV. У Француској, а други краљеви у Европи то 
су исто 'чинили, - краљ (или краљевски син - наш свети Сава) био 
је онај, који је просвети отворио поље, рашчистио путове - но доста: 

кажите нам какво добро нису краљеви учинили на свету? А шта је 
"интернасионала" учинила? Париз је оличено сведочанство онога, 
што она може да учини. Разлика је између краљева и комунаца 
грдна: они се међу безбројним мноштвом добрих учинили и злих 
дела, - а комунцима је начело чинити зло, убијати и материјални; 

и културни, па и морални свет ... Бадава се труде који ХОће злочин
ства да оправдају, на која и сунце се стиди бацити својих зрака. 

ПРИЛОЗИ 

He~ojMO заборавити: "интернасионала" хоће да учини убијс
тво, уБИЈСТВО, коме од Адама није било равна. Она ХОће да убије сву 
пр~шлост, садашњост и БУДУћНОСТ свих народа! Ко воли гробове 
СВОЈИХ отаца, ко воли ~apOДHOCT и њену будуhност, ко верује у Бога 
и Исуса Xp~CTa, коме Је морал светиња, коме је поштење начело 
ти сви мораЈУ устати противу општег непријатеља - па за цело ће и 
устати!252 

в ugo BgaH, бр. 125 и 126, од 13. У! 1871. 



[ПРЕДЛОГ МИНИСТРА ФИНАНСИЈА ЗА 
ОСНИВАЊЕ ОКРУЖНИХ ШТЕДИОНИЦА]253 

= Београg. Да би се потребитим тежацима, занатлијама и тргов
цима дала МОГУћНОСТ, да лакше и јефтиније набављају нужне им 
новчане капитале, и у једно да се отвори прилика свакоме да може 

што од новаца уштедити и на сигурно место оставити, - па то инте

ресом мало помало и умлож:ити дознали смо да је министар финан
ције спремио предлог који ће влада идуhој скупштини на одобрење 
поднети, да се за сваки округ у Србији установи позајмни фонд, под 
именом "окружна штедионица". Ове окружне штедионице посто
ј аће при окружним начелствима као самостална оделења; имаhе 
своју касу и рачуноводство за себе под надзором министра финан
ције. 

у ове окружне штедионице долазе из целог округа на руко

вање сви новци општински, црквени, манастирски; даље сви пупил

ски новци оних пупила254 из округа који не износе више од 1000 дук. ц.; 
прирез болнички и сви остали ванредни прирези док се не употребе 
за цел на коју су намењени. И депозитни новци који код окружних 
судова и полицајских власти стоје а који се за неко време не би 
могли из каквих му драго узрока предати коме припадају - слаhе се 
такође на руковање "окружној штедионици". Приватна лица из ок
руга могу давати свој е новце "окружној штедионици" под интерес. 
Но од једног приватног лица неће се у штедионицу примити, ни 

мање од 10 ни више од 12.000 гр. чар. 
О важности оваке установе не треба ни говорити и ми држимо 

да ће је народна скупштина од срца пригрлити, јер је ово једно од 
првих средстава да се каишарима и зеленашима стане на пут и народ 

од њихове пљачке сачува. Само код оваких установа још је важно да 
се зна: на који ће се начин и коме издавати новац; са каквом гаран
цијом, и поглавито дали ће се давати и на лично јемство што је једно 
од првих услова за потпомагање сиромашније класе. А како се чини 
да се овим иде на то, да се садања управа фондова преобрази, то би 
веома важно и од општег интереса било, да се пре скупштине изнесе 
овај предлог у свој опширности, како би се јавном речи свестрано 
претрести могао. 
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Међу тим ми се радујемо што ће се овака установа код нас 
подиhи која је од неоцењене користи за народ. 

PageHuK, 21, од 17. VП 1871. 



Р АДЕНИЧКИ МЕЋ УНАРОДНИ САВЕЗ 
(ИНТЕРНАЦИЈОНАЛА) С ОБЗИРОМ НА СРПСКИ 

НАРОД. 

I. 

Међународни савез раденика постоји од седам година амо, и 
већ је за то време нарастао да броји од 2 и по милијона чланова у 
свету. Кад се помисли с једне стране на огромни раз~итак радинос
ти у нашем времену, па за то на мложину људства, КОЈе се њом за!lИ
ма, и на лоше стање у коме се веhи део те множине нешто СВОЈОМ 
кривицом, а нешто и кривицом ОПIJ1ТИХ околности налази, а с друге 
стране кад се помисли на начела развратна и примамљива, с КОЈима 
се раденицима отвара изглед на чаробну будуhност, човек се мора 
зачудити да код садањих средстава умног и материјалног саобраhаја 
тај број није и много веhи постао. 

Горњи слојеви изображеног друштва до сада су само споредну 
пажњу поклањали раденичком савезу, знајуhи из светске пове~нице, 
да је од најстаријих времена мржња често дизала сиромаШНИЈе сло
јев'е житељства на имуhније и изображеније, али да су увек интели
генција, имуhност и власт надвладале. Но кад је сада поменути савез 
стицајем сасвим изванредних околности отео за час мах у Паризу, те 
је кроз два месеца и неколико дана своје комунске владавине испу
нио свет ужасом и грозом, сад све владе, сви образовани и имуhни 
слојеви друштва на један пут осећају да је прва потреба нашег.в~е: 
мена оградити садашњу људску образованост од опасности КОЈа ЈОЈ 
почиње озбиљно претити, и која кад би се немарљиво иоле напусти

ла, могла би јој скоро смртоносних рана задати. 

И ако ми у кнежевини на садашњем ступњу нашег радино~ и у 
опште друштвеног развитка немамо се још за неко време БОЈати 
посљедица комунских појмова ни по материјалним потребама на
шег народа, ни по његовом духу у смотрењу вере, породице, дру
штва и државе, ипак налазимо за сходно да неизостанемо из општег 
против-комунског покрета, који обузимље изображени свет. у 
наше време спада у најстрожију дужност не само владама но и свес
ном грађанству да не живе од дана на дан, да не пазе искључиво на 
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садашњост, но да проницавају у будуhност, и С њом да рачунају. Ми 
смо само у почетку сваковрсног развитка: Просвета тек нам се по

диже, тек смо ступили на стазу слободних државних установа, наче

лом удруживања тек смо на путу да створимо капитале, на капита

лима да нам се разгранају радиност и трговина. Сваку је ствар у 
почетку најлакше збунити, па нам је за то свима дужност настојати 
да се полаганим увлачењем комунских појмова, који се у неким сло

јевима друштва лако и брзо свуда распростиру, не би помутио здрав 
ум народа нашег, да се његов дух не би окужио незнабожачким, про

тивпородичним и другим опасним тежњама, јер би о то запео још 
при првим корацима сваки у нас развитак, и ми бисмо извесно спре
мили нашем потомству оне беде, које су већ неки народи и неке 

државе у Европи почеле искушавати, а које су француски народ у 
великој мери снашле. Тим више морамо очи отворити на комунске 
тежње што су оне већ допрле до прага отаџбине наше; за раденичке 
не мирне покрете у Пешти и у Градцу255 већ смо слушали прошлих 
дана, а знамо да их је од пре било и у Бечу. Кад се пламен већ по
јавио под кровом суседа, ми нећемо немарљиво чекати да се и нашег 
прихвати. У нас је, истина, раденички разред још одвећ незнатан, и 
скоро сав са стране; али се из дана у дан ипак умложава, а при сада

њим предузимачким пословима, код изгледа на фабрике, на гвоз
дени пут, на паробродско друштво, све ће се више и тако умножа
вати да ћемо за кратко време морати с њим рачунати као са чињени
цом, која ће у наш јавни живот знатно засецати. Па и без тога, и из
ван раденичког круга, већ у нас има неких живаља згоДних за умни 

и материјални пролетеријат. Ти се живљи умножавају непрестаним 
долажењем сиромашног људства из Турске и Мађарске, које у нас 
тражи хљеба. 

Све ове околности кој е не треба да превидимо доводе нас у по
требу и налажу дужност да бодро мотримо и да се на време огради

мо против злих посљедица, које би могле отуд потеhи. 
Ми ћемо с наше стране помњиво испитати устројство међуна

родног радничког савеза, његова начела, и може ли се доиста с оства

рањем истих постиhи циљ радничке среће, људског изједначења, 
савршеног морала и слободе, коју управитељи савеза истичу на ви

дик. Тим ћемо бити испитали ово питање с његове теоријске стране. 
За тим ће ред доhи да га испитамо и са практичне, то јест како му се 
теорија већ у практици показала, онда кад се у Паризу докопао 

власти. Ту ће наравно доhи и претрес значај људи, који су на власти 
били, њина дела, и права њихова цељ. Да би овај рад подпунији био 
потражиhемо узроке из којих је раденички савез поникао, и окол

ности у којима је могао лако па и морао онако набујати. Тад ћемо се 
стегнути у круг нашег народа да потоње испитамо, би ли му запад
њачке комунске теж:ње, кад би се у-њ угњездиле, осујетиле народну 
будуhност у сваком погледу, колико су већ те тежње тамо амо по

челе у нас продирати, и како им се ширење може паралисовати не-
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што легитимном строгошhу законодавства, а нешто благовременим 
и правичнијим уређењем раденичке снаге него што је то на западу. 

Најстрожија објективност би ће нам путовођа у овим разним 
испитима. 

УСТРОЈСТВО И НАЧЕЛА. 

На конгресу, који је држао савез у Женеви, 3. Септембра 
1866.256 год. по римском, усвојена су ови "Општи штатути". 

1. Састављена је задруга да би имало једно средиште за саобра
ћај и суделовање раденика разних земаља, који теже једној цељи, а 
та је: Меl)усобна ilogilopa, HailpegaK и савршено ослобоl)ење page
НUЧКО2 разреgа. 

2. Задруга ће се звати: раgенuчкu Mel)YHapogHu савез. 
3. Опште веће састављаће раденици из разних народа, који су 

учесници савеза. Оно ће по потреби узимати своје званичнике, као 
настојника, општег тајника, особите тајнике и благајнике за разне 
земље. 

Сваке године конгрес ће на своме састанку означити место где 
да пребива ойшше вепе, именоваhе његове чланове и изабрати ме
сто будуhег састанка. У оно време које конгрес буде означио посла
ници доhи ће на место без нарочитог позива. У случају немогућно
сти централно веће моhи ће променити место састанка, али одре
ђени дан мењати не ће. 

4. Опште веће поднеhе сваком годишњем састанку јаван изве
штај о годишњој радњи. У случају хитне потребе оно ће моhи да и 
пре означеног рока закаже састанак. 

5. Опште веће скопчаhе сношења са разним раденичким дру
жинама тако, да раденици сваке земље буду непрестано извештени 
о покретима њиховог разреда у осталим земљама; да једно истражи
вање о социјалном стању буде једновремено и у истом духу учиње
но, да питања једном дружином постављена, а чији је претрес од 
општег интереса, буду испитана од свију дружина, и да, кад би каква 
практична идеја или међународна тегоба зактевала суделовање са
веза, овај узможе једнообразно радити. Кад би му се видело потреб
но опште ће веће од своје стране поднети предлоге местним или на
родним дружинама. Оно ће издавати један булетин, да би олакшало 
саобраhаје са одсецима. 

6. Пошто успех раденичког покрета може бити обезбеђен у 
свакој земљи само снагом која произлази из слоге и удруживања, а 
с друге стране пошто пробитачност општег већа зависи од његових 
сношења с раденичким дружинама, било то по местним или народ
ним, то ће чланови међународног савеза упињати се свом снагом, 
сваки у својој земљи, да стопи у једну народну задругу све раденичке 
поједине дружине које у тој земљи постоје. Подразумева се да при-
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мена овог параграфа подлежиособитим законима сваке земље, али 
никаква дру.жина, ван ако неби било законитих препрека не сме изо
ставити СВОЈа непосредна дописивања са општим већем у Лuндону. 

7. Сваки члан међународног савеза, кад мења постојбину до
биhе братску помоh. Том помоhу он добива право да буде извештен 
о CB~MY I?TO се његовог заната тиче у ономе месту у које иде, да 
~ОБИЈе заЈам по условима одређеним правилима његовог одсека и на 
Јемство истога. 

8. Ко год усвоји и брани начела савеза може бити примљен као 
његов члан, али под одговорношhу одсека који га буде примио. 

9. Сваки одсек има пуну власт да именује своје дописнике са 
централним већем. 

10. Премда уједињене братском свезом солидарности и судело
вања раденичке дружине проду)киhе свој опстанак на. основама који 
су њима сопствени. 

11. Што г?д није предвиђено у овим штатутима биhе одређено 
правилима, КОЈа ће се на сваком годишњем састанку из нова прегле
дати. 

За. овим штатутима долазе сљедујућа правила: 
1. Централно веће дужно је извршити решења конгреса. 
а. Оно скупља с том цељи документа, која му шаљу централни 

одсеци из разних земаља, и она која ће оно знати набавити другим 
путем. 

б. Његов је задатак да уреди конгрес и достави његов програм 
свима одсецима посредством централних одсека. 

2. Централни одбор издаваhе, према својим средствима, један 
булетин, у коме ће бити што год може интересовати савез, и који се 
пре свега мора тим занимати нуђењем или потраживањем рада у 
разним местима, друштвима подпомажуhим и стањем раденичког 
разреда у свима земљама. 

3. Тај булетин, писан на разним језицима, шиљаhе се безплатно 
централним одсецима, који ће један лист саопштити сваком простом 
одсеку. 

4. Да би лакше било централном већу вршити дужности спо
менуте у преходним точкама, сваки ће члан савеза давати годишње 
10 caHT~Ma (20 пара). Овим ће се порезом подмиривати плата оп
штег та]ника, трошкови за дописивање, штампа и др. 

5. Где год ОКОлности буду дозвољавале, централне ће се канце
ларије установити за одсеке једне народности. Чланови ових канце
!1арија, које ће. бирати и моhи увек опозвати, дотични одсеци, мора
ЈУ шиљати СВОЈе извештаје централном одбору један пут на месец, а 
и чешhе ако буде потребно. 

6. Трошкове .административне ових канцеларија издржаваhе 
дотични одсеци КОЈИ их буду установили. 

7. Централне ка~целарије, као и централни одбор мораће под
миривати кредит, КОЈИ буде члановима савеза отворен од њихових 
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дотичних одсека, али само тада кад дозвола за зајам буде подписана 
тајником одсека, коме тај члан припада. 

у случају кад канцеларија, којој се један члан обраhа, неби 
имала новаца на расположењу, ова има право да повуче меницу, ко

ја се одма плаhа на одсек, који подјемчава кредит. 
8. Централне канцеларије и одсеци дужни су давати на читање 

булетин централног већа сваком члану савеза. 
9. Сваки одсек, био или не многобројан, има право шиљати 

једног изасланика на конгрес. Ако који одсек није у стању то 
учинити, он ће се удружити са ближњим одсецима у једну групу, која 
ће именовати једног изасланика. 

10. Изасланици добиhе путне трошкове или од одсе:«а или од 
групе која га шаље. 

11. Сваки члан савеза има право да бира и да буде изабран. 
12. Сваки одсек, или група више одсека, ако броји више од 500 

чланова, шиље по праву на конгрес по једног изасланика, на сваких 

500 чланова. 
13. Сваки изасланик има само један глас на конгресу. 
14. Слободно је сваком одсеку да сачини своје особите штатуте 

и правила према местним околностима и земаљским законима, али 

ништа у њима не сме бити противно општим штатутима и правили

ма савеза. 

15. Садањи штатути и правила могу се прегледати на сваком 
конгресу, кад би то захтевале две треhине присутних чланова. -

За опште веће у Лондону установљено: 

Председник 
Одгер254 (тесач). 

Тајник општи, 

Екаријус258 (кројач). 

Хтели смо у целости извести штатуте и правила раденичког 

савеза, да би се наши читаоци из основа упознали с питањем којим 
се занимамо. Мора се признати, да је основа овог устројства паме!
на и снажна. На конгресу или опште м годишњем састанку, решаваЈУ 

се сва питања законодавна и административна, која у круг суве
рености спадају. Опште је веће средсреда свију раденичких задруга 
у свету, то је права влада; испод њега стоје савезна већа на челу нар
одних и местних одсека. Послушност је прва дужност свакога члана. 
Овако устројен раденички савез није ништа друго него држава у 
држави или боље реhи засебна држава у свету. Нареди ли ?пште 
веће да се одустане од рада, одма фабриканти, трговци и маЈСТОрИ 
остају без руку; парализована је индустрија, трговина и рукодељ
ство. Раденици за то време имају подпору из фонда савеза. Нареди 
ли се устанак, раденици устају, и имају оружија. С:авез у своме ус
тројству узимље у обзир земаљске законе; то му Је нужно било у 
прво време да његовом образовањ у не би нигде на пут стале држав
не власти; али да је његово врховно средство још онда било и оста-
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је йреврmи (што је без сумње у тајним штатутима било одређено) то 
је сад доказано његовим прокламацијама, одкривеним начелима и 
париским устанком. Бацимо на све ово један поглед. 

Три године довољне су биле, па да савез скине образину, и по
каже се свету у пуној својој наготи. У Јуну месецу 1869. године 
држан је велики митинг у Сllагiпg-Сгоss, на коме је неки Везиније 
изложио начела, на којима се оснива доктрина савеза. Начела онда 
тек проглашена сад су потврђена званичним прогласима, које је 
опште савезничко веће издало. Сад се већ савез не обзире на држа
вне власти, ни на законе постојеhе у разним земљама, него им отво

рено јавља рат, као што га јавља и целоме друштву. Та су начела од
речне природе, и бришу сваки данашњи ред у свету. 

"Ми се одричемо, вели савез, сваке вероисповести, па не веру
јемо ни да Бог постоји. Порицати Бога, то је признавати човека, 
његову снагу и слободу; а то значи расuуguшu веру u йоубuјаши све
ШLuенсшво!" 

"Ми одбијамо од себе породицу свом снагом наше душе у име 
избавлења људског. Породица је крива што је жена робиња, и што 
смо ми у детињству као глупа стока на покорност навикнути. Одре
hи сс; породице, то је признавати независност човека од колевке, и 

истргнути из ропства жену. Нама је породица раденички савез у 
целом свету." 

Али како савез разуме ово начело, то се још боље види из 
четврте тачке оног акта, који су за време комуне издали са својим 
подписом у Паризу неки Мерсије, Пилевес и Ракен;259 а та тачка 
гласи овако: Хоће.мо брачну слобоgу uз.меЬу браiЈlа u сесшре, ошца 
и кћери, .маШере и сина; ШО је cag забрањено више у Шобожно.м ин
шересу разнокрвне .меишвuне него са зgраво.м .морално.м цељи. У ово 
спада и тако звана слобода васпитавања: ,Деше йрuнаgлежи gруш
iUBY, а не својим роguШељu.ма. Друиnиво gакле ваља ga га ogzaju; ро
guшељu су са.мо за йрuйлоЬавање! За шо је йрави gеСЙОLUuза.м шшо 
влаgе Boge бригу о Ulкола.ма, а jOUI већи LULUO се Hapog Йри.морава ga 
се учu!"260 Ајдмо даље. 

"Ми укидамо, вели савез, капитал, непокретно добро и насљед
ство добара с оца на сина. Свака приватна имовина, па чак и сама 
оруђа за рад, припадају савезу, који с тиме располаже." 

С оваким начелима нема сумње да се обарају сви основи духо
вни, морални и материјални на којима лежи садање образовано 
друштво, и кад би иста продрла онда би сљедовао општи друштвени 
потоп. Но да видимо на какво се поље савез поставио у обзиру на 
отаџбину, народност, па и саму државу. 

"Ми хоћемо, вели се тамо, да сви раденици света буду браhа; 
грађанство, као што је сад образовано, једини је наш непријатељ. За 
то се не сме ратовати за отаџбину и народност, јер то су појмови 
који истичу из људских предрасуда. Те предрасуде и у појму и у 
ствари морају престати; мора бити крај државама и свима до сад 
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познатим начинима владања. Не ћемо ни самовластних, ни уста
вних, ни династичних, ни изборних владаоца; не ћемо ни републи
канских председника. Свака варош са својом околином мора бити 
држава за себе; њена управа не може имати поглавара, но само на 
челу сваке управне струке стајаће по један начелник, а житељство 
ће их бирати." 

Из овога види се да се брише онако исто немилостиво држава 
и народност као год и друштво. Јесмо ли претерали кад рекосмо 
мало пре, да би победа савеза била прави општи потоп садањег чо
вечанства, коме је требало тисуhама година свакојаке борбе док је 
дошло до оваког и оволико образовања? 

Ми не ћемо реhи с најнапреднијим органима светским, да овај 
програм изгледа као да је израђен у лудој куhи, ни са првим слобод
њацима века, да је раденички савез завера мржње и уништења про
тив цивилизације; при оваковом појаву практичније ће бити да оста

вимо на страну фразе, а испитамо: је ли кад год било у светској по
весници таком појаву примера. Ми га нигде не налазимо. Стари 
Лакедемон био се, истина, устроио у неком комунистичком виду, 
али у душевном обзиру тај ни налик није био на раденичку комуну. 
у Лакедемону владало је у велико религијозно чуство, породица са 

њеним чуствима није била уништена, као прва јавна врлина сма
трала се љубав к отачбини и народу, на челу владе стајали су краље
ви, и Т.Д. Комуну, какву је савез уобразио, можемо само наhи међу 
дивљацима и то не обичним дивљацима него онима, који на послед
њем ступњу човечанске лествице, најближе скоту, стоје, и за какве 

се само у последња времена дознало. Ти дивљаци немају никаква 
појма о Богу, ни о породици, приплођавају се само по скотском 
нагону, без икаква обзира на крв; не знају за имовину, за никакву 

друштвену стегу ни управу, а за савршену личну самосталност опи

ру се просто на личну снагу. Раденички савез са оживљавањем 

истоветних начела, хтео би дакле уништити тековину свију старих и 
нових народа, збрисати дуговечну образованост човечанства, и 

вратити нас на ону тачку дивљаштва, на којој нам човек, разумом 
обдарен, гаднији и грознији изгледа него безсавесна животиња. 

Устројством и начелима савеза, са којима смо упознали наше 
читаоце, испитајмо поближе: може ли се постиhи општа цељ пре
порођаја човечанства у моралном, друштвеном и политичком об
зиру, и засебна цељ раденичка у обзиру материјалног изједначења. 
Пошто је савезу главна и управо једина чињеница раденик, то је 
нужно да најпре опипамо ту чињеницу. Као што без добрих оруђа 
никакав рад не може се савршено извести, тако и савезу без морал
ног, просвеhеног и слободоумног раденика сав ће посао око пре
порођаја људског испасти јалов. А каква раденика хоће савез да 
образује? Ето темељног питања. 

Човек је као и свако друго животно створење, с том разликом, 

што у њему душевни почетак (душа, са својим умним појавама) 
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може се не сразмерно више развити него ма у коме другом живом 

створу, ако се он подвргне одгајивању; а ако се остави својој приро
ди и њеним нагонима~ може тако мало од обичне животиње утеhи, 

да се видело људи, КОЈИ су у детињству каквом звери однесени у пу

стињу, И тамо одрасли, иhи као год и права животиња четвороно
шке, хранити се животињском храном, и животињским издавањем 

звукова изражавати своје осећаје. 

K~ би само и посумњати могао да је у породици најбоље поље 
за одгајивање? И свака животиња у људској породици постаје да
леко лепша, питомија и разумнија, него ли што је у пустињи, а камо 
ли човек. По самој природи родитељи су највише склони да чувају и 
што боље подижу свој пород, највише су интересовани и материјал
но и дy~eBHO да иrv~ пород што крепчији, разумнији и честитији 
израсте, јер у томе је њима велика помоh, као и велико душевно 

уживање. У породици се само развијају и код родитеља и код деце 
OH~ њежна чуства, она висока осећања захвалности и поштовања, 

КОЈа су извор великих људских врлина, често тераних у оданости, у 

само-прегоревању, у љубави до еројизма. Љубав усисана у породи
ци разлева се неосетно на цело друштво, и постаје му најјача свеза. 

Роди.тељи,. који љубе свој пород склони су да љубе и туђ; деца која 
ПОШТУЈУ СВО] е родитеље природно преносе то поштовање на сваког 

старијег човека и жену; браhа се жене, сестре се удају, шире се свете 
породичне свезе, шири се с њима и љубав у људству. То је све тако 

природно да постоји код сурових народа, па и код самих дивљака 
ијоле напреднијих. Али савез укида породицу; родитељи су само за 
путено приплођавање и ништа друго. Дете је од њих отргнут о И 
предато .друштву; расте без њежности, без љубави, сурово, дивље. 
Мушко ~e одрасло и сачетало се са својом матером или сестром; 
женско је одрасло и сачетало се с оцем или с братом, сачетало се за 

час, па одступило! ~aKO видимо сваки дан, да у несвести својој раде 
скотови; тако би ДОЈиста у овом обзиру људски род био изједначен, 
на жалост, чак са животињом. 

Али, реhи ће ми когод, савез рачуна за васпитавање деце на 
само друштво! Све кад би у томе хладно, немарљиво друштво могло 
заменити њежне и ревносне родитеље, ја питам: какво ће се васпи

тавање давати од људи, који поричуhи, не ћу реhи веру, но и самога 
Бога, пор~чу саму човечију духовност, суше извор савести, и све 
врлине КОЈе отуд произтичу? Човек осакаћен у духовности, лишен 
њених бож.анствених полета, остаје без идеала, без правог узвише
ња, пада у необуздане страсти, у најгрубљи материј ализам. Али се 
васпитање не може у друштву ни поцрпсти, но само наука. А каквој 

се науци можемо надати од савеза, који пише владама школе у 

мрзак грех? Савез тако не ће да зна за просвету, да је све производе 
људског ума хтео уништити у Паризу. Та његова вандалска јарост 

против великих књижевних и вештачких споменика даје се тумачи

ти не само оном великом завишhу и мржњом, којом су увек зара-
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жени медиокритети према људима вишег ума и знања, но и дослед

ношhу самог система, који тера. Савез обара човека духовног и 
моралног, па се мора упети да обори и човека умног, тим више, што 

се умом долази до духовности и моралности. Он хоће савршено 

изједначење људи, а увиђа да се то може постиhи пре на сваком по
љу него ли на умном; па кад ту није постигнуто, да је велика опас
ност, па и извесност, да се не ће постиhи нигде. Отуд је и јарост ње
гова на просвету. Ова би по њему морала сиhи на меру замљеде
лаца, занатлија и трговачких одправника, јер од таквих само људи 
његово препорођено човечанство имало би се састојати. 

Поред свега овога угушимо у човеку, по доктрини савеза, свети 
пламен којим гори према отачбини и народности својој, све успо
мене великих предака, које побуђују у њему племениту гордост и на 
ероичка дела изазивљу га; оборимо државу, којајачином својом зак

лања му личност и независност, па тад шта остаје? Остаје глупа 
незнабожачка маса, лишен а свију племенити чустава, погружена у 
најсебичнији и најгаднији материјализам, па за то не способна и за 
саме моралне појмове, а камо ли дела, робска према лукавима, који 
би ласкали њеним пороцима и превиђали њена злочинства, да је 
боље подјармљују, а готова на свако тиранство према онима, који би 
је обуздавати хтели, да је од расапа сачувају; остаје маса подељена 
на мале комунске фракције, које би често ратовале и таманиле се 
међу собом, док опет не би дошли из других страна света народи 
просвеhенији, или и дивљији али јаче устројени, те им наметнули за
служени јарам. Ето какав би, по савезу, испао морални и друштвени 

препорођај човечанства; ово би се доиста препородило, али како? 
Из светлости у мрак, из духовности у материјализам, из слободе у 
тиранију, па у ропство! 

Ко не би ово веровао, ко би још тврдити хтео, да се препорођај 
човечанства може постиhи, по начелима раденичког савеза, тај би 
нам морао до извесности показати, каквим ће се чудом то извести, 

какве се нове, још непознате врлине могу развити у човеку, у коме 
су угуше не све оне, које истичу из појма о богу, из култуса поро
дичног, из храма друштвене просвета и са огњишта родољубља. Иза 

овога шта друго остаје, но ужасна бездна дивљаштва? 
Није мање очевидан промашај цељи, коју је савез себи поста

вио у смотрењу побољшања раденичког стања. Већ за време друге 
француске републике показали су се јалови у практици сви поку
шаји ондашњих социјалистичких реформатора, који су на власти 
били. Сад раденички завез још даље идуhи, хоће да обори све услове 
нашег друштвеног стања, па тако ослобођен свију препона да успе. 
Кад би та мисао и искрена била код оних који су је побудили, била 
би увек крајња утопија. Без капитала нема ни рада; уништи капи
талисте одузео си леб раденицима, уништио си их. Али реhи ће ми 
KO~OД: Све ће приватне капитале конфисковати комуна, која ће 
ПОЈедине капиталисте укупно заступати, па уредити манипулацију са 
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општим добром тако, да доходци буду међу свима правично поде
љени. Бацимо за час практичан поглед и на то поље. Представимо 
себи да је комуна надвладала, на пример, у целој Француској. Она 
није могла друкчије надвладати него насилним начином, који је у 
Паризу у врло малој мери покушала: дакле: потукла је свештенство 
и богате грађане, срушила је цркве, уништила породицу, пресекла 
све друштвене свезе, попалила огромне зграде, фабрике и стовари
шта пуна еспапа.* Тим је и капитал и кредит на страни, где нема 

комуне, уништан. Ако је Француска имала капитал, н. пр. од сто 

милијарда, она је на тај капитал имала у најмању руку десетостру
чни кредит, и окреhуhи са хиљаду милијарди хранила је своје жите
љство. А ко ће је кредитирати сада кад капитала нема? Али од 
уништења бар би се сачувала у земљи готовина, и та би дошла кому
ни у руке. Ко би на то рачунао, рачунао би на воду у решету. Што би 
у тој великој катастрофи остало готовине од опште пљачке радени

ка и пролетараца, то би господи управљачима комунским пало у 

кесу. Капитал сав, као год и кредит, пропао би коначно; и чим би се 
опљачкана готовина потрошила, наступила и тако ужасна општа 

криза, да јој се грозне посљедице не могу догледати. Прелаз из дру
штва, како је оно сад образовано, у друштво како га савез уобра
жава, није могућан, а да не пропадне капитал и кредит, без којих 
савез не може својим раденицима ни коре хлеба дати, а камо ли да 
би им стање побољшао. Иначе нек се ово и не би догодило, нек би 
бар поред упропашhеног капитала у зградама, фабрикама и еспапи
ма обстала готовина, шта би то било према огромном капиталу, 

којим је Француска пре располагала? Индустрија савеза какву би 
конкуренцију могла правити индустријама других земаља где нови 
ред ниј е обвладао? Не би ли француска индустриј а била коначно 
угушена, а с њом и народ и кумуна? 

Колико год је дакле устројство раденичког савеза мудро зами

шљено, толико је његова оглашена цељ непостижна, а средства су 

му нечовечна. Препорођење морално, друштвено и политичко 
човечанства, општа јаднакост и слобода, то су само изговори, речи 

празне, кадре да занесу глупе и у пороцима подивљале раденике, а у 

ствари савез са својом доктрином довео би моралног човека до 
скотства, претворивши га у најгаднијег материјалисту и човека ум
ног до глупости; одузео би сваку личну иницијативу и слободу, угу
шио би индивидуалност и под насловом једнакости господарио би 
над подјармљеном глупом масом. Поред личне индивидуалности 
пропала би и индивидуалност народна, те би тако са образованошhу 
страдало и човечанство. 

*Троја само стоваришта у Паризу спаљена садржавала су вредност од 60 ми
лијана франака. 
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Савез не могавши до тога другче доhи него само ако најпре 
погрузи човека у глупост, у неморалност и материјализам, за то је 
одсудан противник религије и просвета, за то је себи за оруђе и 
изабрао раденике, јер ови, као најпокваренији разред житељства, 
могу му у томе најбоље послужити. 

Треба нам се уверити да ли вође савеза на то иду? За то ћемо 
пропратити карактер и дела оних, који се у Паризу појавише. Ту 
ћемо најбоље и увидети: је ли њима цељ срећа раденика и свега чо
вештва, ил под том племенитом девизом теже да задовоље само 

своје кукавичне, незаситне страсти. 

П. 

Међу члановима комунске управе у Паризу, беше највише но

винара и раденика. До пре неколико дана било је од првих пронађе
но 13, а од других 12. Сви су принадлежали савезу. Осим ових 
налазило се међу ЊИМ(l петоро лекара и апотекара, шесторо вешта

ка, два ђака, један професор и један наставник, два благајника, један 
адвокат, један инжињер, и четири бивша народна представника. У 
тој управи дакле три четвртине припадале су интелигенцији, а једна 
само раденичком разреду! Овима ваља додати и Рошефора, који ако 
није био члан управе, био је главни подстрекач свега рада, и управо 

душа исто]. 

Ова интелигенција није припадала цвету француских умних 
кругова, него је управо њихов измет била, као год и раденици што 
су били измет нижих слојева. Новинари, лекари и други отликовали 
су се пре комуне претераним слободњаштвом, виком на све владе и 

њина дела, клеветањем и обезважавањем људи који су противно 
мислили, проповедањем атеизма, удешавањем демонстрација и бун

товничким покушајима. То су били У пуном смислу демагози, духови 
немирни, непријатељи сваког поредка, који, небудуhи задовољни са 
својим стањем, тражили су у преврату бољу судбину. Они су најбо
ље оправдали изреку Наполеона Ј., да је трбух отац сваког превра·· 
та. Да се ни у самим крајностима политичким нису слагали, то се 

показало свађом између федералаца и чистих комунаца. Ти су људи 
све владе одбацили, и краљевско-уставну, и царску, и републикан
ску, као год и разне њигове форме; управо нису знали шта хоhе.Жил 
Фавро, који је увек остао најчистији републиканац, био им је назад
њак, а кад је на власт ступио и комуни се опирао, постао имје и изда
јица народа. 

Ни приватан њихов карактер није бољи био. Рошфор окаљао 
·са крађом дијаманата и пљачком Тијерове куће. Домбровски, за 
време француско - немачког рата био је по заповести Трошија за
творен као прајски шпијон; тако исто и неки други вајнички уп
равитељи комуне: Мелот, полицајни начелник за нађене ствари у 
Бриселу, те је ствари сам крао, па кад је дошао под истрагу, побегао 
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Је·уПариз, и тамо постао комунски пуковник; стари Авоан украо је 
за времесв()јеадминистрације из муниципалне касе 156.000 фр ана
ка; Асиби6 је на робији, Вијар у Лијону осуђен за крађу; Ј акоб 
издава6је уБриселутелеграфске тајне за новце; Комбац отеран је 
из телеграфс:«.еадмиНистрације због крађе; код Урбана, Потјера, 
Режера и других, кад су ухваhени, нађене су велике своте новца. Код 
Дакосте, C~KpeTapa .. Риголовог, ужасног државног ту:жиоца под 
комуном, нађено ј е писамце с овом бележком: "Депен, убица и 
лупеж, украо је важне артије помоhу Бертрана, и хтео је убити 
ХубеР'Iiа". Овоје све већ званично доказано. 

Има ли порока излочинства којим се ови јунаци нису окаљали? 
Њихов гадан и слаб карактер показује се и сад у тамници. Изузевши 
једног Росела, сви су клонули духом, поричу своја дела и начела, 
обтужују се lyIеђусобом, стидно се претварају. Морис не једе скоро 
ништа,Депен плаче ОД јутра до вечера бацајуhи, као год и Режер, 
многе кривице на Рйг6ла; Грусет одаје редом све другаре; Верморел 
читао је у тамници побожне књиге, Вермеш каже, да је његов лист 
БIIО израз материјалистичких и незнабожачких тежња комуне, а не 
његових личних;а Курбе вели: "ја нисам никад био зао, љубеhи 
природу, не би био кадар шкодити ни малој гуштерици; не пој имам 
за што су ме затворили." 

Ето какви су ЈЬудипредузели тобож да препороде човечанство 
у моралном, друштвеном и политичком погледу!. 

Ова господа; иначе узвишавајуhи пролетаријат, и бореhи се 
против богаташа· за побољшање раденичке среће, радо су се ода
вали уживању богатства. У томе погледу новине "Le Sоiг" доносе 
врло каракт~ристичан извештај. То су два списка јела, која је о 
доручку Ригол захтевао 10. и 15. Маја у гостијонице "FгеIеs ргоуеп
<;aux", Премда је онда комуна била на два прста од своје пропасти, и 
да већ о 'гоме ·Ригол није могао ни сумњати, то му опет није ни сме
талО да м.исли на доручак од десет јела, на који је трошио по 70 и 
вйше франака. Многи раденици поред њега једва ако су имали кору 

хлеба! И овај истиРигол колико је био учтив с људима отличним, 
толико је грубо и тирански поступао с људима нижих разреда. 

Не, лупежи, убице, варалице, шпијони, и свакојаке протуве 
светске нису могл;е йматидругу цељ, него да сами дођу путем власти 
до богатства. Слободњаштво била им је маска, преврат средство, а 

раденици и са.в пролетеријат оруђе. И да се не обазремо на њихову 
џезнабожа-tIку,антилросветну, и најгрубију материјалистичну док
трину, сам карактерњихов био би довољан да нас О томе увери. Не 
могу квареж изображеног друштва поправити најпокваренији ње
гови чланови, управо измети његови. Неки од њих могли су свет 

преварити својом заузетошhу за најслободније идеје; свет их је др
жао за сањалице, за занешене и непрактичне људе; али сада, кад 

пред :власт дошаВШ]iI, одкрише сав гад, који је скривен био у њихо
вим душама, сад је свака· обмана пала, сад већ то нису непрактични 
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и нестрпељиви идеалисти, но људи жигосани најдубљим презрењем 

рода људског. . 
Па поред свију ових факта, званично констатованих, КОЈа из-

носе тако ј асно на видик њихову ужасну личност, нашло. се ипак 
тамо амо људи, готових да их бране! Та обрана не докаЗУЈе ништа 
друго него сродност духова и истоветност тежња.Иначе сви слаби и 
управо детињски наводи који се у обрану износе, ~ваки дан више па
дају испред очевидне речитости нових факта, КОЈа искачу на среду. 
Хтело се најпре све довести у сумњу, па уверити свет да пожари, 
уништење архива, библиотека и вештачких споме~ика нису наре
ђени од uн(йелuгенiТiнuх шефова комуне, него да је то починила 
глупа светина. Али су сад пронађена акта, у којима су интелигентни 
шефови извршење тих ужаса својим млађима налагали; па то све
доче и фабрике запаљивих бомба, које су од комуне подигнуте. Го
ворило се после да је то учињено у тренутку слепе страсти, кад се 
видело да комуна пропада; али писмо Делеклузово, писано пре 18 
месеци из Америке, и сад случајно пронађено, дошло је да обори и 
ту лаж, јер у томе писму овај шеф већ говори, да кад наступи време 
раденичкој борби, или ће савез победити, или ће Париз .сав ле~ати 
у праху и пепелу, а и сам официјални орган "ИнтернаЦИјонала ,од
бијајуhи језуитски од савеза лупе:же и убијце, ипак не пориче њина 
дела под комуном која их је употребила, а признаје да је палеж ~a
риза дело ilpaBegHe освете. Осим тога разни одсеци савеза у СВОЈИМ 
манифестима прете у будуhе изображеном друштву истим грозама, 

које су над Паризом извршене. Дакле ово није ништа д~yгo него 
савез свију на свету разбојника људи и људске цивилизаЦИЈе. 

Колико год :жигошемо тежње савеза, и злочина дела којима су 
се његови чланови на веки осрамотили у Паризу, толико смо готови 
признати, да је стање раденика веhином на западу доиста жа:rосно. 
Они се истина одају пијанству и другим пороцима, без КОЈИХ би 
могли удобније :живети; али опет цела је ИСТИ!1а да трп~ неправду o~ 
капиталиста, јер награда која им се за рад даје, не СТОЈИ ни у какво] 
сразмерности са коришhу, коју њихов рад капиталистима принос~. 
у нашем времену нико не трпи дуго неправду на миру, а што ~e 
значајно, ту неправду најмање трпи у материјалном погледу. Наш је 
век есенцијално материјалан, а то доказује и општа тежња самих 
умова за позитивним наукама. Метафизици, фил~софи, песници све 
ређи постају; а и они који се тим струкама ода)у, изузевши. прву, 
некако их материјалишу. Ако тим умови и бивају позитивни]и, ка
рактери се јамачно умањују. И доиста никад се толико.о начелима 
није говорило и писало као сада, а опет се никад НИЈе. тол~ко и 
лисичило, или начелима као сада изневеравало. Лако Је ПОЈМИТИ 
како је у таким околностима раденички савез ~oгao никнути. в.ели·
ка маса раденика, будуhи незадовољна, била је готова матерИЈа за 
експлоатисање. Што су неки пређашњи филатропски писци умо
вали о тужном стању раденика, тога су се жељно дочепали садашњи 
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по~одни филатропи и слободњаци, да би, задобивши раднике на 
СВОЈУ руку, располагали великом снагом за постижење своје личне 

цељи. Да то и није обелоданила париска комуна, довољно је само 
површно испитати паклена средства, којима се ти људи служе, па да 

свака иоле мислеhа глава најпоузданије учини овако закључење. РаО' 
денику, који нема виших појмова о друштвеним дужностима, одузми 
с једне стране и појмове о Богу, о породици, о патриотизму, отвори 
му широм стазу свима путеним страстима и задовољствима, огра

ничи га у просвети, сведи га на скотство, а с друге стране разуздај у 

њему најпретераније, неМОГУћНО слободњаштво, раздувај буктињу 
мржње према законима, владама, богаташима, учењацима, и цело

ме друштву, па је извесно да си га напустио као дивљу звер из каве
за, да си га учинио тим послушнијим оруђем твоје худе воље, што си 

му у изглед поставио његову срећу, а он није у стању да схвати да га 
демонски лажеш, и да ће само на своју несрећу наиhи. 

Али покрај свега тога савез не би опет био у овој мери успео, 
да му згодне нису биле државне околности. Поред демагога, терале 
су скоро свуда и опозиционалне странке слободу до крајности. То 
непрорачуњено слободњаштво постало је у нашем времену права 
манија, којој се ни многи људи ни власти нису знали отимати. У 
место што би демагогским претераностима стали крепно на супрот, 

и поступно образовали народ за слободу, они су образовану слобо

ду давали још необразованим народима; мерили су по најнапредни
јој класи, којој су и сами принадлежали, велику масу, која је далеко 

у свему заостала, а нису над тим рачуна водили о страстима које су 

и у самој њиховој класи бујале. Малоумни колико и кратковидни 
бојали су се да им опозиционалци и незначајни демагози не викну да 
су реакционари, па су и себе и земљу дали занети потоком револу
ционарним, који је Париз већ довео до крајне беде, а и друге 
престолнице води, који потопом прети целом изображеном свету. 
Ми смо убеђени, да је Жил Фавро искрен и поштен слободњак, али 
би смо га p~дo упитали, није ли опозиција, коју је он са својим поли
тичким ПрИЈатељима некад водио, много олакшала успех оној кому
ни, на коју је сад и сам онако решително устао? Не повраhа ли сада 
као спасоносне сам он неке законе, на које је некад најжешhе наср
тао као назадњачке? Његово је срце онда боље било него ли ум 
његов; а сада кад дошавши на власт, lJСПИО је горку чашу у коју је 
сам точио, сада кад је видио да је оним путем земља дошла до краја 
пропасти, па се савестно и патриотнично тргнуо натраг, сад морамо 

признати, да му је поштење боље и од срца и од ума. Колико на 
разуздано слободну штампу, на право састајања, и на друге слободе, 
које за спокојство и нормално развијање друштва нису разумно ог
рађене, рачуна раденички савез и сад, пошто је претрпио један смр

тоносан ударац, то се најбоље види из једног прогласа "Интернаци
јонала", у коме се савез теши и охрабрује, да још није ништа изгу
бљено кад горепоменуте слободе стоје. 
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Дакле фактичка неправда коју трпе раденици била је савезу 
клица; себичњаци су је развили претераним слободњаштвом и сва
ким неморалним средством, а владе су им олакшале успех понај
више из малодушија и неувиђавности. 

И ми ХОћемо слободу; ко је сад пријатељ деспотизму? Ко у 
њему може наhи добро ухваћеног рачуна? Али не ћемо слободу која 
нам пориче Бога, породицу, и домовину нашу, која нам насилно оти
мље имање, и не дозвољава слободно располагање с истим; која хо
ће да нас изједначи с глупацима, с лупежима и с убијцама, која се 
кити пож:аром и уништењем свега што је сјајно и узвишено створио 
људски ум. То је гадни најмрачнији деспотизам, против кога мора 
одсудно устати, ко год још има у себи и најмање моhи човечијег 
осећања и здравог мишљења. 

III. 

Виделисмо да се нечиста доктрина савеза, која је тек пре неко
лико година обј ављена, сад у практици ужасно досљедна показала; 

а и без наших навода томе је жив и најбољи доказ пострадавши 
Париз. Савез настоји да рашири свој круг по целоме свету; где год је 
поље слободњачким агитацијама разчишhено, а где није, ту га себи 
спрема. Демагози који у слободњаштву претерују, савезу су свуда 

најбољи пионери; ако они успу и њему је стаза утрвена. Тада 
демагози од пионера постају му у својим пределима шефови, и доби
вају у руке толику снагу колику су продирањем својих идеја знали 
себи прибавити. Не треба мислити да су сами раденици предмет око 
кога се демагози отимају; они су основ; а ту још долазе све матери
Јално и морално пострадавше личности, сви људи незадовољни са 

својим стањем, сав пролетаријат, па на ж:алост и младеж која се учи. 
Упињање да се појмови младежи о поштеној, правој слободи замуте 
и занесу у претерано ст, то је радња која може за народ и државу 
имати најопасније посљедице; и где-год се та радња појави, ту се већ 
залегло велико зло, које, ако му се одма енергично клица не исчупа, 
за два три нараштаја, бесниhе у пуној својој снази. 

у Српству већ су се појавили сви знаци, који обично предходе 
комуни, шта више, јаван је рад већ започет у духу њене доктрине. 
Ми смо већ у Српству сведоци били нападањима не само на све

штенство у опште, и на цркву православну, него и обезважавању са
мих основа хришhанства; а о растећем атеизму можемо се у сваки
дашњим појавама живота најлакше уверити. 

У нас је било јавних зборова, на којима је постављено питање: 
йосй10ји ли савесШ, и решено је да је нема. Кад одузмеш човеку веру, 
Бога, па и саму савест, то последње склониште људске моралности, 

тад си га у духовном и моралном погледу јамачно свео на животињу. 
Код нас се чују свакидашње тужбе од родитеља да им синови не 
поштују аукторитет; тим се већ почиње проваљивати зид породи-

ПРИЛОЗИ 

чни, као год што је проваљен и црквени. Па није само потресен аук
торитет родитељски, него се овај од више година подкопава на 
сваки начин и млогим нашим капацитетима политичким и књиже

вним. Супериоритет ума и искуства не трпи се од наших демагога, 
ка? год ни од комунских апостола. У нашој учеhој се младежи уре
ђУјУ се испод рук.е демонстрације, шире се најнесмисленије теорије 
слободњачке, КОЈе задиру у саме основе нашег државног живота. 
Ми имамо новина2бl које систематично с коликом глупошhу с то
ликом и жестином нападају на сав наш државни рад, одричу земљи 
сваки напр~дак, и чисто б~ хтеле довести до тога народ, да сам о 
себи и о СВОЈИМ владама очајава. Аје ли и приватан грађански живот 
у нас поштеђен од штампе? 

Ми питамо нису ли све ово основи доктрине коју распростире 
раденички савез? Подкопавање вере, морала, породице, школе и 
просвете у опште, друштва и државе, у томе се састоје сва главна 

начела комуне, Оер оно друго само су посљедице просте примене) а 
:0 све Be~ се у нас пр~ктицира. Истина, здрав ра'3УМ нашег народа то 
ЈОШ одБИЈа; али H~MOJMO себе ?бмањивати; ако се здрав разум пому
ти на извору, то јест у млађОј интелигенцији, народ не ће моhи за 
~yгo одољевати потоку умне и моралне кварежи, који nе одозго на-њ 

ЈУРИТИ. 

Ми се надамо да ће и влада и народна скупштина на све ове 
злокобне појаве отворити очи, и наhи средства, којима да им се пре
судно на пут стане, те да наше тихо али сигурно путовање к народ

ној среnној будуhности на стази поштене и животворне слободе не 
буде спречавано црним догађајима, који будуhност неких западних 
народа почињу озбиљно доводити У сумњу. Ту свету дужност не nе 
јамачно .обиhи они који са земљом управљају, ни непосредни посла
ници КОЈе народ бира, да му сходним законима заклоне храм вере, 
огњиште домаnе, грађанско поприште, и државну зграду. 

. И влада и публика француска занимају се млого о средствима 
КОЈИМ да се за свагда предупреди повратак грозних догађаја које је 
!1ариз на себи искусио, и да се раденичком савезу утре корен. На ту 
је цељ Жил Фавро писао свима француским заступницима на стра
ни, да му о савезу доставе све податке, које сваки од њих у своме 

обиму може прибрати; позвао је европске владе, да се Француској 

ПРИДРУЖ.е, .на општим MepaM~ да ~авез буде уништен, и најпосле 
образовао је нарочиту КОМИСИЈУ, КОЈа nе подробно испитати све што 
се савеза и начина, да га паралишу, тиче. Већ су се неке владе фран

цузком министру с пуно готовости одазвале; многи француски зас
тупници, по гласу новина, покупили су о савезу нових још до тад не 

по,знатих факта, а комисија у велико ради. Нема сумње да, кад сав 
тај рад буде прибран ~I обнародован, пашhе на савез још тамнија али 
поДпуна светлост, КОЈа ће га у његовом најистинитијем ужасном ви
ду показати, ако се могу надмашити ужаси, који су нам веn познати. 
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Међутим многи публицисти истражују средства за која мисле 
да би за постижење горепоменуте цели најуспеI?нија била. Meђ~ 
осталима предложена су и та: да се народна ВОЈска заведе у СВОЈ 

Француској и да се средством нижих школа вип:е. рас?ростре про
света у пуку. Пошто је разузданост штампе, КОЈОЈ ~IaЈвише иде на 
руку неограничена за свакога слобода у издавању' Јавних листова, 

много допринела ширењу демагогских мисли, то Је .0~eT заведена 

кауција за новине. Увидило се да журналистика, ~OJa Је постала У 
наше доба права и то врло пробитачна шпекулаЦИЈа, не може бити 
једина привилегирана у земљи: но мора подлежати обштим терети-

ма, као и све друге шпекулаЦИЈе. . 
Ове су мере добре; народном војском привикаваЈУ се духови 

дисциплини, а већом пучком просветом, само .ак? су ниже шко~е 
добро уређене, одузимље се демагозима мах, КОЈИ Је ~Hдe веhи где Је 
већа и умна простота; кауцијом пак умни пролетарИЈат доводи се у 
немогућност да издаје новине. Али оваке мере код све доброте њин.е 
виде нам се ипак више спомоhне него корените; оне ће моhи деЈ
ствовати на доцније нараштаје, но не могу држати у шкрипцу са
дашње, који су већ покварени, а то је најпреча ~отреба. По нашем 
мишљењу ваљало би савез стегнути на пољу СВИЈУ политич~их уста
нова, које му дозвољавају да шири крила, и обстанку КОЈИХ он се 
радује и теши за своју будуhност, код CBe~a у Паризу претрпљеног 

пораза. Ту би нужна била солидарност СВИЈУ европских влада. У. смо
трењу новинарске штампе ваљало би строго. захтев~ти од редактора 
такове политичке моралне и умне услове, КОЈИ могу Јемчити друштву 

да против његовог обстанка и поредка неће се чинити ни посредно ни 
непосредно злочини покушаји. Новинари нису ништа друго него поли
тички учитељи народа; па кад од школских учитељ а захтевамо 

способност, поштење и солидно ст мишљења, зашто да се то не захте
ва и од учитеља политичких? Али сва ова средства неће. ~пет савезу 
подкопати темељ, док се не употреби коренити лек, а таЈ Је, да капи
тал дели у правичној саразмерности добитак са радом. Капиталист~ 
на уложену главницу мора вуhи свој известан интерес, раденик за СВОЈ 
труд мора имати извесну надницу; а што год преко ових разхода од 

добитка претече, то се у одређеним роковима мора сразмерно делити 
између капиталисте, као награда за његов предузимачки дух, и између 
раденика, као награда за њину рукоделну вештину. 

На тај начин опстали би капитали, а раденичка cyд~a била би 
дотерана до оне тачке, коју правда означава, и преко КОЈе прелази 
се у отимање, и варварско насиље. Што у нас често прави:не и ра

зумне газде узимљ у у ортаклук добре, искушане м.омке, КОЈИ окром 
разумности и окретности немају ништа, томе се ПОЈаву можемо само 
радовати, и желити да се што више у Српству разпростре. 

lеguнсшво, бр. 125, 126, 128, 129, 130, 131, 134, 135, 136 и 138, од 
17, 20, 23, 24, 26. и 27. У! и 2, 3, 4. и 7. VП 1871. 

[ЛИСТ "РУЖА" О "РАДЕНИКУ" И КОМУНЦИМА] 

У БЕОГРАДУ, 19. ЈУНА 

" ... Уједно част ми је позвати г. заједничког министра за спо
љашње послове, нека, имајуhи на уму шта се о последњем устанку у 
Паризу починило, у споразумљењу с владама других држава поради 
са свом енергијом око тога, да се агитацијама друштва "интерна
сионале" учини крај. Јер бадава ћемо стати на пут омањим поли
тичким опасностима, ако не предупредимо оне, које друштву прете 
смрћу и пропашhу". 

Ове је речи потпредседник угарске делегације, г. Трефорт, 17. 
ОВ. М. изговорио при општем одобравању дома и свих поштених, 
здравих органа јавног мишљења у Бечу и у Пешти. И ми ћемо с 
неколико речи ову изј аву Трефортову пропратити. 

Људско друштво није такве природе, да се икад промењивати 
не може. Променљивост је напротив, стабилан закон у животу чо
вечанства. Застој је негација живота, застајање је противност по
крета. Човек с разумом хоће покрет тј. хоће да стаље, које постоји, 
промени бољим, које треба да постоји. Напредак није hеф једног 
лица, једне странке, или једног народа, напредак је вера и љубав 
готово свих цивилизованих страна света. Разлика између једних и 

других народа састоји се само у томе, што једни траже бржи, а други 
лакши покрет, т.ј. напредак. Ко хоће да увери себе и друге да има 
људи, који баш никакву промену не ће, који стоје само за то, да се 
стање одржи, које постоји, тај је варалица или идиота, тај је или за 
тамницу или за луду кућу. Нико не .може хшеши} щшо се хшешu 
никако не .може, што је против закона природе и разума. 

Сви хоћемо да се наше установе, да се слободе наше развијају, 
да се сви одношаји у држави унапреде у духу веће и шире слободе 
умне, друштвене, политичке и народне. Ми сви хоћемо да владе буду 

само бранитељке слободе, која свакоме држављанину припада; ми 
сви хоћемо да се појам "отачанствених влада" преобрати у појам 
"правних влада"; апсолутизам је готово свим паметним људма не
пријатељ. Ми сви тражимо Йреобра,жаје. 

То је истина. 
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Али не мања је истина и то, да ми нећемо да збришемосвако 
начело ауторитета; ми не ћемо да поцепамосвезе,које људе вези
вају за веру и небо; ми не ћемо да оборимо морални темељ, на коме 
садашње друштво стоји; ми не ћемо да подигнемо храм себичности 
на место онога, који је подигнут поштењу и наравствености; ми не 
ћемо да страстима дамо оно место, које припада разуму. Ми не ће.мо 
ga УНИИIШИ.мо unио 20g ЙосШоји. 

То је разлика међу тако названим социјалистичким репуб
ликанцима и људма од начела о здравом напретку; они хоће ga сру
Ule иnuо 20g йосшоји, а .ми хоће.мо ga Йреобразu.мо, ga apupOgHO ко
рачајући Haapeg извеgе.мо свеш у бољи Йоложај. 

у томе је и опасност за садашњи свет, а овој опасности треба 
пре свега на пут стати. . 

Трефорт је с правом рекао: бадава ће се радити да се мале опас
ности отклоне, док највећа опасност постоји :- У своме корену. 
Друштва "интернасионале" треба да нестане. Оно је не само не
срећа, већ и срамота за свет, као све што је абнормно. Помисли са
мо, драги читаоче, каква је то абнормност, кад н~колицина странаца 
у Лондону шаљу своје људе у Париз и заповедаЈУ да се устане про
тиву закона и вере. Боли ли онога странца, онога Маркса на пример, 
срце кад би се француска крв пролила? Шта је њима стало хоће ли 
Париз пропасти? Шта значи за њих француски интерес? Шта бу
ДУћНОСТ и положај француског народа? Сад, молим те драги чи
таоче, кажи ми, како би теби било кад би туђин послао неког разбо

јника да твоју кућу запали, да твоју децу поубија, да твоје имање 
опљачка? А како мора на срцу и души бити народима, кад им се то 
хоће да учини? Каквим гњевом морају се они испунити, видеhи где 
се њима из туђе земље, туђим рукама спрема народна смрт, пропаст 

отаџбине, просвете, вере, породице и свега моралног живота чове

чанског? Немају ли народи права да од својих влада траже, да ~ao 
законите и природне заштитнице општих интереса устану заЈед

нички противу оних, који хоће народима не нешто, већ све да одуз
му, свега да их лише, што је за народе дика, и ~ладост и дужност, и 
уживање и јемство живота? Кад се у нераЗУМНОЈ природи води борба 
за самоодржавање, зар да разумни свет изостане иза неразумног у 

вршењ у вечне потребе потребе самоодржања? 
Заиста, који на пример као Србин има одважности да брани 

признате и проглашене сврхе "инт~рнасиона~е", T~j је може би~и 
добар космополита, али за српство Је пропао; јер таЈ не може им~'Iи 
срца за српску народност, не може имати љубави према вери СВОЈИХ 

отаца, не може идејал свог народа слободу и велику будуhност, но
сити У својој души: тај је за што да не дамо истини израза? - о~пад
ник народног организма. А како ћете поступати с људима, КОЈИ би 
стојали у служби неких странаца у далеком туђем свету, па радили 
противу свега, за што се српско осећање загрева, за што српско срце 
куца?262 

ПРИЛОЗИ 

Ми заједно с Трефортом (а то је исто рекао неки дан и Јулије 
Фавро, републиканац и либералац од чисте боје) велимо, да великој 
опасности, која погибијом прети свим народима, треба стати на пут 
заједничким средствима, као што и "интернасионала" заједничком 
снагом хоће свет да поруши. 

BugoBgaH, бр 132, од 20. УЈ 1871. 

ШТА РАДИ "РАДЕНИК"? 

"Раденик" издаје лепе предлоге са горким талогом. 
"Раденик" оглашује задаhу: обеhање лудом радовање. 
"Раденик" прописа гомилу речи, а речи су - ветар. 
"Раденик" износи наочаре кроз које Французка гаришта красо-

та изгледају. 

"Раденик" радо говори о меницама које не пролазе. 
"Раденик" звони да присталице прилажу. 
"Раденик" износи само статистичне шкрботине на јавност. 
"Раденик" зида по ваздуху, а по земљи чичак сеје. 
"Раденик" гуши јавно мнење које о нами постоје. 
"Раgеник" игра УЛО2У йајаца, кои на ИlшраН2И сшои ga йрибере 

свешину йа ga йО коју йарицу скуЙи. 

[КО БРАНИ КОМУНУ] 

Ко год брани комуну нема сумње да тај не жели буну. Неки ве
ле да у Швајцарској на врло смешан начин одвраћају људе од комуне 
па и саме буне. Притворе га три дана, па га онда ране пресланом 
рибом; али му воде никако не даду. За то време покаже које су га 
себичне мисли на комуну па и саму буну руководиле и према њој 
тако оладни, да му више никада на ум ни једно ни друго не пада. 

Ружа, бр. 23, од 26. УЈ 1871. 



"Р АДЕНИК"У 'ТРЕ'ЬЕМ БРОЈУ СВОМ ... 

"Раденик" у IП. броју свом пребацује туњаво "Видов-дану" што 
јавља као важне вести и то: кои се краљ оженио и чија се жена 
породила. А он одма у IV. броју упаде и сам у блато, па јави да је и 
на Цетињу црногорска књагиња породила се; а у V. броју одма ту 
новост оглашава да је ошибком из перета испала; ако сви знаду да 
то није ошибком перета било, пошто је брат главниј сарадник питао 
неке хоће ли то крупним словима ставити.2б3 

Но ако је баш тако било као што "Раденик" каже, зар су и уред
ник,2б4 па и његови сурадници тако кратке памети да незнаду шта су 
јуче у свом листу говорили? У осталом пајаци остају пајаци и мило 
је "Ружи" што и публика увиђа да "Раденик" недоноси ништа друго 
до којекакве шепртљаније. 

ШТА ЈЕ КОД НАС У МОДИ 

Код нас је у моди појавити се као основач поједини дружина, да 
нам име по листовима великим словима звечи. 

Код нас је у моди сазивати свет на састанке поједини завести се 
имајуhи дружина, али на скупштину недолазити. 

Код нас је сада у моди друштва оснивати, али мени се чини да 

ако не сви а оно да сваки треhи човек има другу бубу у глави рад 
чега је тог друштва основач. Да не кажем да сваком трећем човеку 
није омиљена она немачка реч: "Нiпtегgеdапkеп". 

Код нас је у моди заводити дружине на штету свога суседа, а не 

на штету страног суседа кои нам новац из земље извлачи.2б5 

Код насје млого којешта ушло у моду, алије срећа да моде дуго 
не трају; па ће публика кад се конци заплету све изгустирати и опет 

остати при старом. 

Код нас је сада сушта мода да се опет држи оне изреке: ко се 20g 
најзаg смеје шај се н.ајслаЬе смеје. 

Ружа, бр. 24, од 3. VП 1871. 

У БЕОГРАДУ, 3. ЈУЛА 

Пишу нам из унутрашњости, да је тамо, и то по круговима, где 
просвета, родољубље и поштење заузимају видно место, нова сис
тема неких наших журналистичких другара изазвала врло непријат
но осећање и произвела са свим мучан утисак.2бб 

Ми нашим многобројним поштованим пријатељима кажемо, да 
их не само разумемо, већ и њихово суђење потпуно одобравамо. 

Ми знамо врло добро, да сваки народ влада извесним начелима 
и назорима, у које не да да му се дира; ми знамо да сваки народ има 
права, да од својих писаца тражи да оно, што је за народну свест и 
народно осећање свето, поштују, а ако већ тога бити не може, да бар 
то оставе изван својих веhином једностраних суђења, која не могу 
свагда уздиhи се изнад страсти и заузетости. 

Наш народ још није дошао до те с поља сјајне, а изнутра труле 
просвете, која налази славу и тријумф у томе, да веру и њене свете 
обреде малоуважава и као стару крпу ногама гази и с презирањем 
на страну баца. Ова нова врста просвете изрод је људских мисли, и 
жив доказ моралног опадања. С моралним назатком увек су оваке 

просветне нагрде бивале скопчане, као што је с ноћу скопчан мрак. 
Српски народ, хвала Богу, још је далеко од те тачке: он се труди да 
унапреди свој умни живот, али у исто време увек је на стражи да се 
са пшеницом не унесе и кукољ у његову кућу, У његову породицу, 
тако исто државну, као и општинску и кућевну. 

Вера отаца његових њему је још и сада као и пре више стотина 
година предмет благоговеног поштовања. Народ наш не може 

престати да у вери својој гледа ону силу, која му је .живота и наде 
уливала у црним данима његове политичке полусмрти, његове наро

дне несреће; он не може престати да у њој гледа ону чудесну снагу, 
која га је оживљавала и храбрила у часу борбе, у тренутку великог 
али тешког препорођаја. Србин има права да веру своју љуби с 
нежношhу детета, њом спасеног, с поштовањем човека, који њој 
има да захвали своју повраhену слободу. 

Природно је да наш народ с мучним осећањем мора пратити 
појаве у журналистици нашој, који су с овим његовим назорима у 
дијаметралном противословљу. Ово подражавање западу мора иза
звати протест у кругу наших грађана, који друге просвете не ће, 
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осим оне, која веру ојачати, а не ослабити може. Наше многопо
штовано и свесно грађанство има права, да своје застрањене раде
нике на новинарском пољу пита: "Кад хоћете да мисли и назоре за
падне пренесете у наш живот, за што онда не чините то с племени

тим мислима и са сваке похвале достојним назорима? Наш свет 
каже, као што је оно Крилов, извесни руски песник, рекао о једном 
списатељу руском: "Овај господин врло је разуман човек, аЈ1И 
несрећа је то, што на наше земљиште пресађује само западне 
будалаштине." Србин прима напредне мисли, ма од куд долазиле, 
али одбацује оне, које су у стању његова најмилија осећања пору
шити, ма та система била и мода на хваљеном западу. 

Ако нам је слободно нашим новинарским другарима савета 
дати, то бисмо се усудили са свом скромношhу представити има да 
се овог пута клоне, јер одбачен народом - он може само к несреhи 
и штети, а никад к среhи и користи општој привести. Најпростија 
логика јамачно ће свакога уверити, да кад би неки од српских жур
налиста свој рад, који стоји с општим начелима и осеhањима у про
тивословљу, И даље терали, једна последица би морала сигурно 
искрснути, а та је: йриморавање ga Hapog сшуйа йушем реакције. 
Молимо своје читаоце нека узму у призрење пример, о коме ћемо 
говорити. Петар Велики заиста је био један од најмудријих и најза
служнијих владалаца руских, и то не само у дому Романова, већ и 
Рурика. Он је мртву масу задахнуо животном стихијом, он је ази
јском карактеру своје државе задао самртан ударац, он је створио 
Русију будуhности, он је ударио темељ величју, које још није дости
гло највишу точку свог развитка. Али он је имао велику махну: није 
хтео да се обазре на дух народни, на унутрашњи живац народне 
свести, на начела, назоре и симпатије, које је народ носио у својим 
прсима. Он је хтео, као оно Бог, да нов живот да народу, док човек 
може само живот, на аиарој основи, реформисати. Шта би? Неки 
разреди пошли су новим путем, а маса народна путем реакције: ру
ски раскол йреgсшавља оличени йрошесш йрошиву Пешровux 
Шежња. Народ руски беја поцепан у два стана, у два дела: Русија и 
руски народ постали су различити појмови. Да је тиме Русија изгу
била много, одвећ много, то већ сви сада признају. Цар Александар 
11. морао се вратити на староруске колосеке. Русија би сада пред
стављала са свим другу силу, да се ова Hecpehнa епизода није у њеној 
историји догодила. Зар и ми хоћемо да народ приморамо да пође 
другим путовима, него којима иде народна интелигенција? За оном 
системом, која се покреhе у колосеку нихилизма и комунизма, за 
системом нападања на веру, цркву и црквене одреде и служитеље, 

не ће наш народ поhи: то је несумњив факт. Он ће се дакле покрену
ти другим путем, путем реакције. Али пошто је он код нас и законо
давац, то ће и законодавство за собом повуhи, и ми ћемо пасти у 
таласе реакције, коју ни ми одобрити не можемо, али је разумети 
можемо. И ова наша претпоставка више је него обична претпо-

ПРИЛОЗИ 213 

ставка: из писама, која смо из унутрашњости добили, изилази јасно, 
да се ~apoд спрема да на скупштини потражи лека противу нове сис

теме Једног дела наше периодичне штампе. Народ је у своме праву: 

али боље би било да нико од нас не да повода, да он к овом свом 
праву прибегне. Немојмо заборавиши, ga Kag се jegHoM реакција 
ошвори, oHga јој је шешко границе ЙОCLUавиШи ... 2б7 

Нашим велепоштованим пријатељима по унутрашњости вели
мо: ми разумемо да се они морају наhи дубоко увређени понашањем 
неких журналиста, који мисле да могу стубове вере код нас разљу
љати; али им светујемо нека не прибегавају k ultima Iatio законодав
CT~a: још м~жемо надати се, да ће боља увиђавност одушевити оне, 
КОЈИ нападаЈУ на оно, што Србин држи за светињу. 

BugoBgaH, бр. 142, од 4. УII 1871. 



ГЛАВНО ВЕЋЕ "ИНТЕРНАСИОНАЛЕ" 

Под насловом "Грађански рат у Француској"2б8 главно је веће 
"интернасионале" у Лондону издало посланицу на раденике, у којој 
се о~ширно разлажу начела поменутог друштва и уједно се правда 
шта Је "интернасионала", као и нарочито париска комуна починила. 
Ту. се казује да је сваки народан рат чисто владалачко разметање, 
КОЈИМ хоће да развуку борбу међу разредима; догађаји у Француској 
од .23: Авг. пр. год. па до пожара париских само су последица завере, 
КОЈа Је организована тога ради, да се револуција удуши под покро
витељством туђинског нашаственика; комуна је сушта влада раде
ничког разреда, производ борбе оних разреда, који продукују, про
тиву оног, који продукт присваја себи, на кратко пронађена једном 
политичка фо~ма, посредством које ће се доhи до народнопривред
не еманципаЦИЈе раденика. 

По гласу посланице на овај су начин париски раденици учинили 
витешк? дело, кад су Париз попалили; таоце је Тјер предао смрти, и 
његова Је влада починила злочинства, каква се само замислити мо

гу. Посланица вели: "Од духовских празника 1871. амо међу пари
ским раденицима и онима, који производе њиног рада узапhују, нит 
је мир нити примирје више могућно. Гвоздена рука продате солда
теске може ова два разреда кроз неко време држати под заједни

чким јармом, али борба ће се без прекида све већма понављати и ко
нац јој не може бити сумњив, јер врло мала мањина и врло велика 
веhина стоје једна противу друге: баштиници и раденички разред". 

Владе и народи подједнако имају узрока да ово изјашњење не 
губе и:спре~ очију, где главари "интернасионале" тако отворено от
криваЈУ СВОЈе планове. 

ЗаНИМЈ~ИВО ј.е пак видети како посланица представља радени
цима догађаЈе, КОЈИ су се од 23. Авг. пр. год. амо у Француској збили. 

у првој глави описује се револуција од 23. Авг. и како је 
"париским радениц~ма" република проглашена. За владу народне 
обране каже се да Је "влада народног издајства". Први посао "слу
жболовцима, који су заузели општинску кућу", беше што су Тјера 
оправили к европским дворовима, "да их моли да посредују па ће 
републику заменити краљем." "Генерал Трошија је још од 23. Авг. 
држао да Паризу није могућно бранити се; lјер и Фавро ту су само 
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изговора нашли да своје лично частољубље задовоље, а не Прусе, 
већ раденички разред да победе. Најпосле предаја Париза завршила 
је поворку ових издајства. Људи од владе желели су да збришу 
доказе свога издајства, ма Париз претворили у гомилу развалина, 
која плива у локви крви." За овим на пет пуних страна иду грдње 
противу Тјера и неколиких чланова владе. 

Друга глава после приповеда који су догађаји проузроковали 
те је дошло до грађанског рата, у ком се "интернасионала" наравно 
представља као са свим невина. Да би се изговор грађанском рату 

нашао, Тјер је казивао да је артилерија народне гарде сопственост 
народна. Али је он хтео само да Париз и раденике, који су направи
ли револуцију од 23. Авг., разоружа. Поред свега његовог изазивања 
главни се одбор држао у обрани, док најпосле 6. Марта не диже се 
версаљска војска да им топове узме. Генерал Климентије Томас и 
Леконт заслужили су што су убијени. Одбор, који није желео гра
ђанског рата, погрешио је што није онда одмах ишао на Версаљ, ко
ји беше без обране, па с места наредио да се приступи к изборима. 

Није право радио што се према људма, који су предузели били да 
њега униште, показао помирљив. 

у трећој глави уверава се, да се Париз 6. Марта дигао под гро
мовитим узвиком: "Живела комуна!" За тим се каже од речи до 
речи: "Гlролетарци у Паризу, вели главни одбор у своме манифесту 
од 6. Марта, усред су издајства са стране разреда, који владају, пој
мили, да је за њих дошао час да спасу положај, узевши управу јавних 
послова у своје руке. Појмили су да им је прека дужност и апсолутно 
право да удес свој узму у руке и тријумф његов обезбриже, преоте
вши власт себи." Али раденици су тражили социј алну републику, а 
комуна је њен поситиван облик. 

За тим се причају благослови, што ће човечанству потеhи из 
социјалне републике, па се потврђује, да је 6-сти Март дан прве ре
волуције, која је тај последник имала, да се раденички разред при
познао' као једини, који је способан за социјалну иницијативу. 

Четврта глава брани комуну што је давала убијати и палити, 
чиме је по потврђивању посланице - човечанству услуга учињена. 
Напротив чланови владе у Версаљу жигошу се као недостојни 
ЗЛОЧИНЦИ. "Тјер и његови крвожедни разбојници подсеhају нас на 
времена Суле и обојих тријумвирата." 

Посланица ова, пуна непосредне претње Енглеској и Немачкој, 
показује, да је "интернасионала" направила 6-сти Март и да вођи 
њени свом жељом својом изазивају грађански рат, који им има да 
помогне да се власти дочепају. 

BugoBgaH, бр. 144, од 7. VП 1871. 



У БЕОГРАДУ, 7. ЈУЛА 

Друштво "интернасионала", поред свих оних гадних црта, које 
на себи носи, има без икакве сумње једно својство, које му не може
мо не одобрити, а то је његова отвореност, којом своје намере из
носи свету на видик. 

Не може се заиста одреhи, да главно веће "интернасионале" у 
својој посланици, коју смо јуче у главним њеним цртама саопштили 
наIIIИМ читаоцима,2б9 није своју праву боју показало. Истина је да 
ако је главна управа мислила да ће свет овом изјавом изненадити, то 
се у томе јако преварила. Комунизам, који је тако сродан нихилиз
му, појавио се као епидемичка душевна болест, још пре више хиља
да година на обалама Гангеса, као што др.. Полеј у својој најновијој 
књизи показа и доказа; људи беху у први мах изгубили умну и мо
ралну равнотежу, а за тим преовлада она чудесна, непобедљива сна

га, која је свима народима својствена и која је позната под скромним 
називом: "здрави разум". Епоха комунизма прошла је за индијске 
народе као сан, на који се људи сећају обично с полувеселим, полу
тужни м осмехом. Што је јужна Азија, или у опште исток наше пла
нете могао савладати, то ће и запад бити за цело у стањ у да учини. 

Дакле, онај ефект, оно дејство, што га "славно" веће "интерна
сиона ле" хтеде својим "узвишеним откривењима" произвести у на
рода, није се дало по стиhи , али тим не мање Европа може бити г. 
Марксу захвална за онај цинизам, којим своју мефистофелску души 
и њене "божанствене" тајне отвара и људма показује. 

Програм је овог чудовишног друштва врло прост и јасан: по
средством пролетаријата срушити садашњи склоп друштвени, па 
онда, кад мрак Европу обузме, подиhи нов престо нових начела која 
гласе: "Ми, сиротиња умна, материјална, морална, морамо госпо
дарити на развалинама света!" Цељ је чисто обележена, а путови су 
јасно означени: они су достојни оне! Рат садашњем човечанству за 

благо потоњега, које не ће више бити створено по божјем облику 
истине, морала и разума, већ по облику Пијата, Маркса и других 
најновијих богова на комунском небу - то је тај рад, на који посла
ница "раденике" позива. Господа комунски пророци - то им морамо 
признати - ако и одбацују сву прошлост људску, опет се служе 
искуством прошлости: као сви нови пророци гледају они пре свега 
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да своје господарство оснују на неразвитости маса. Та то је већ и 
Конфуције учинио, а за њим сви апостоли нових наука - чак до 
Мухамеда! Али ипак рачун ће испасти - друкчије. 

Европске ће владе пре свега интересе и рачуне "интернасио
нале" одвојити од оних раденика. Ми не сумњамо да ће се законо
давства, свуд посветити изучавањ у питања раденичког, и да ће им 
озбиљна воља и поштење показати пут, који ће к правичном ре
шењу овог питања одвести. Раденицима ће се без сумње стање по

правити, учешhе у предузеhима осигурати, време рада до разумних 
граница определити, подела интереса изједначити у потребној мери. 
Ми већ видимо да су сами фабриканти о томе почели мислити: у 

Бечу је један предузимач пошао овим путем и његови раденици не 
само да су са свим задовољни, већ су и изразили да ће овака средства 
рад и капитал са свим темељито измирити и опет их у ону хармони

ју довести, која је отпре међу њима постојала и која постојати мора. 
Али и онда ће на ред доhи да се рачуни склопе и с "интерна

сионалом". Свако законодавно тело у слози с владом и јавним миш
љењем јамачно ће бити у поло:жају да овом опасном друштву шчупа 
корен у земљи. Свакој ако не би било паметно да се с тим послом 
оклева, већ свуда ће морати сетити се оних мудрих речи једног 
великог списатеља: "Што бити мора нека буде час пре". Дипломатс
ка довијања и маневрисања не ће ту никако бити на своме месту. А 
ако би неки "дипломати" хтели да своју вештину и овом приликом 
покажу, то ће бити по свој прилици чињеница у сваком народу да ту 
жељу осујете и да владе к одсудноме поступању одведу. С раденици
ма треба тражити измирења, с "интернасионалом" нема измирења: 

она отвара рат друштву, њу друштво мора са свом снагом оборити. 

Ту је могућна или потпуна победа или потпун пораз: ко не ће да буде 
побеђен, мора победити, а победа припада ономе, који ради с већом 
снагом, с енергијом и одрешитошhу. 

Главно веће показује јасно да не ће зауставити се ни пред којим 
средствима, да је решило да свуд изазива грађански рат - ко још 
после овога не избере свој положај према "интернасионали" и не 
отвори акцију противу ње, тај је - да кажемо без околишења - ку
кавица, и мора се са свог места уклонити да другима да могућност, 
да овај свети интерес обезбрижи, који он сачувати није у стању. 

То је природно закључење, на које нас "интернасионалина" по

сланица упуhује. 

BugoBgaH, бр. 145, од 8. VП 1871. 



["РУЖА" О ДРУГИМ ЛИСТОВИМА] 

ФАЛА БОГУ ДА НИКАКВЕ НОВИНЕ НЕ ЧИТАМ. 

Овако говоре неки људи у Београду и по осталим варошима 

Србије. 
Ја сам мислио о стању оних људи кои новине никако не читају 

и незнају шта се по свету збива и нађе, да је то стање по готову вра
hати се у прастариј век. Човек кои ваљане новине не чита, ограђује 
се хинезким зидом и живи у средини покретајуhег се света као на 
каквом острову. Несмемо више казати да ни тежак ни чита никакве 
новине, то већ није истина; јер у данашње време и он почиње да чита 
и кои не чита, тај иде по панађурима, по саборима код цркве и у 
обштинске зборове, па се у место новина са светом разговара. 

Никакве новине не читати шта значи? 

Значи, фришку чесменску воду просипати па пити бару. 
Значи, иhи по улицама као голи дервиш и носити записке на 

име лека. 

Значи, очи везати а притом мислити, кад ја ништа невидим, да 
и други мене не виде. 

Значи, видети човека у прастаром стању, да је смоквовом гран
чицом стид покрио. 

Значи, у небо гледати, па о камење на земљи запињати. 

И само "Православље" кад би запитао, шта је образованост си
гурно би одговорило: да образованост долази до образа, али не 
омлаgинскога и ко за образованошhу тежи мора на оригиналну 
слику йравога Сйаса, а не йсевgосйасаца мuслити. 

Но и овај одговор "Православља" на тако постављено питање 
било би тек с'поља; с'тога ја кои нас добро познајем, одговорио би 

овако: 

Образованост значи способност душе и срца нужниј правац 
дати. 

Може ли дакле онај кои ваљане новине не чита (не увршhујуhи 
у ове никако панчевачке филијале27О "PageHUKa" и "Враголана") об
разованости имати? 

Човек може бити врло смирен, врло моралан, шта више и врло 
учен, али не и образован. 

ПРИЛОЗИ 

_ А за йа~ч~чева ~PageHUKa" и "Враголана" c'iJloza велим ga иј 
Н=-Ulреба_ ч ииш ши, UЛU~ су они Й1УDи филијали, шiйо своју купу чи
СИlе, ga шуЬина gочекщу, у Kopиciй своје намењене Йоiйроиlње. 

СРЕЗОЈЕ И "Р АДЕНИК" 

Срезоје. Еј море рођо, како ли те зову! Куда hеш тамо? Оhеш 
ваљда у трње? Та тамо нема прокрчене стазе. 

PageHUK. А шта се тебе тиче, ОћУ ли ја у трње или на другу 
страну? 

Срезоје. Та знаш видим на тебе читаве плундре, па ми је жао, 
што ће бити извотане. Ти си залу~Тiао. 

PageHUK. Зар овај пут не иде од артиљеријске школе? 

Срезоје. До некле јесте; али си ти йосле оставио ту Ulколу на 
лево, па ударио стрампутицом, а та је стаза обрасла самим трњем и 

претрпана врљикама. Туда дакле неможеш проhи ван да скрхаш 
врат. 

PageHUK. Гледај ти свога посла а за мене се не брини. 

Срезоје. Море не будали кајаhеш се! том стазом јошт нису ин
џинири прошли, па, Бога ми, неhеш ни ти. 

PageHUK. Ако ће. 

Срезоје. А! ти се јамачно уздаш у твоју дебелу кожу. Ајд, ајд, 
тако право! Али запамти, да ни најдебља кожа не помаже, кад стане 
бости најоштрије трње савест! - С'оне стране тога луга, ако читав 
до њ~ дођеш, чекају на те (тако ми живога Бога!) змије и јакрепи; 
чекаЈУ те неописане муке отровом рањене душе. - Иgи! - ја те суз
ним очима UpaiйUAi. 

ШТА БИ "РУЖА" ЖЕЛЕЛА ЗНАТИ 

Зашто варошани опет не помоле прст одпадницима, па не 
сврше с'њима рачуне, кад ће то пре или после морати учинити? 

Зашто потрошарина не покаже једаред правог бакалина свога 
на среду, да знамо издаје ли и она какав лист?271 

.Зашто "Па~чевац" и кумпанија све саме ђаволе по Србији 
цртаЈУ, а не цртаЈУ и анђеле? 

Зашто силом отпадници траже да иј варошани свале као див
љаке па да леже док не омекну? 

. Зашто ни покојне напредњаци на миру не остављају да истори-
Ја света не буде светски суд. 



220 СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ: ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА, V 

[ЧИТАЈУЋИ "Р АДЕНИКА"] 

Читајуhи "Раденика" свак види да му се баш сви послови у 
Србији не допадају, а чује се већ ако би и прву столицу у мини
старству финансија заузео да би одма и с новим предлогом о умно
жењу порезе изишао. До душе и вреди новаца кад замислимо, да ће 
у његовом предлогу стајати: да се порез месечно разрезује. Ко плаhа 
30 талира годишње, да плаhа месечно по 60 г., а година да се на 15 
месеци повиси. На тај начин порез би се на 1/4 повисио и струка фи
нансијска унапредила и не би имала узрока после "званичне исправ
ке" уреднику "Раденика" давати, да иј у своме листу и без воље, али 
по сили закона печата.272 

[ЧУЈЕМО] 

Чујемо да ће на идуhој народној скупштини "Панчевац" изиhи 
са особитим предлогом, по коме да убудуhе г. Радивој не прати кња
за кад у шетњу иде, него да га прати бив. кмет карловачки Радо
вановиh;273 а на место досадањи гардиста да иду за књазем Срета 
Анђелковиh, "Решетар"274, Живко Баштар, Драгиша,275 КамеНКО,276 
Панчевац, Алимпије Савиh и пр. дружина. Шта више предложиhе и 
ађутанти садањи да се промену, па да на место њи дође: цар Танту
зовиh,277 Др Суботиh, Раденик, Др Милан,278 и "Млада Србија" да 
буде "ФоррајШера".279 

ШТА ИМАМО УГРЕЈАНИМ ГЛАВАМА БЛАГОДАРИТИ. 

Шта су нам "Засшава", "Hapog", "Панчевац" и "PageHUK" у зем
љ у донели? Научише ли нас да будемо умерени или заgовољни? 
Улише ли нам поштовање Llpeg законом? Јесу ли прибавили пош
товање cegMoj зайовеgи БОЈкијој?280 Чувају ли народњи усшав и бору 
ли се за обстанак йосшојеnег сйlања? Дејствују ли за јаван peg? Јесу 
ли осим невредеће потрошачке дружине подигли у земљи какву 

раgиFlОСШ и вешйlину? Проповедају ли осим комуне и разgора јошт 
шта, што би йлемеюлuо uзглеgало? Подигоше ли обште благо
йиање? Утврђују ли нас у вери? Дају ли нам пример о чисшошu и 
нравсшвеносши? Пробуђују ли у нами жеље да се свађа угуши, те да 
сложки прионемо на рад да се сiПраgајуnuм БOluњацима у йомоn 
йришече? 

Нииlша og свега Luola, осим иаио служе ХОLuuмице нашим не
йријашељима као cpegcLuBo ga се и gBa ока заваgе у глави. 

ПРИЛОЗИ 221 

[НИ "ЗАСТАВА" ... ] 

Ни "Застава", ни "Панчевац", ни "Народ", ни "Раденик" нису 
противу данашњег стања у Србији. Они само иду на то, да ово стање 
у црно завију. 

Ружа, бр. 25, од 10. VП 1871. 



У БЕОГРАДУ, 10. ЈУЛА. 

Свака важна ствар није само важна сама по себи, већ и по оним 
одношајима, у којима стоји према другим ва:жнијим стварима. 

Сазивање законодавне народне скупштине јесте акт од зама

шне важности, али овај акт треба да буде схваћен и уважен не само 
по оном значају, што га по својој суштини има, већ и по ономе, што 
њему даје прилике, у којима се догађа. 

Кад погледамо строго на карактер и садржину садашњег тре

нутка, ми ћемо се, по нашем схватању, моhи да уверимо, да ће наша 
скупштина имати као велику дужност да се чува двају праваца: 

а.) оног, који би, У последној анализи, добро дошао ствари ко
мунизма; и 

б.) оног, који би владу терао на воденицу реакције. 
Не треба се варати, код нас имају стихије, које, буди ма из ка

квих узрока и разлога, раде да се у нашу земљу унесе семење кому

низма, семење, које би нам тако извесно убило сву будуhност, дакле 
нашу општу наду за уједињење и ослобођење народно, као што је 
извесно да кад отровна змија уједе кога, она га тиме предаје смрти у 
наручја. Скупштина треба да буде састављена од онаких лица, за 
која се зна да су свима идејама комунизма тако исто недоступна, као 
што је Бог недоступан сваком злу.281 

Али с друге стране ми полажемо нашим приј атељима и читао
цима на срце, да свог гласа не поклоне људма, који би склони били 
сву средотежну точку својих захтевања и жеља тражити и налазити 
у прошлости, у "доброј старој" прошлости. Реакција, ма како да је 
различита од комунизма, опет има једну црту заједничку с њим; а то 
је, што би и она као и овај били потпуно кадри да наш добро 
измерени напредак доведу у опасност. 

у скупштину, од чијег рада земља очекује много, одвећ много 
- а нико не ће потврђивати да су ова очекивања неправична сама по 
себи - треба да уђу као народни посланици људи ЙОUlтенu} само

стални и увиЬавни, који би тако исто далеко били од начела кому
низма, као и од похлепа за реакцијом. Ми не ћемо да код нас прео

тму мах начела деструктивна, начела, која су само оруђе рушења, 
која могу иhи само у корист онима, који не ће да виде где се на ис
току дижу јаке државе. Али тако исто нисмо ради ни да на повр-
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шину нашег државног ж:ивота испливају назадњачке идеје, да се 
духови, који ново светло доба европске повеснице не могу да појме 
и за то се противу њега боре, шире по скупштини у виду злих анђела 

народа нашег. 

Избор наш треба да падне на поштене, слободоумне, и ваљане 
грађане, који са свом лојалношhу хоће да се и даље иде путем здра
вог напретка. Избор наш треба да падне на људе, којима је општи 
интерес у самој ствари, а не тек на језику светиња, у коју нико дир
нути не сме. Избор наш треба да падне на људе, који су срцем и 
душом за поштену слободу, за поштен развитак наших установа, за 
озбиљно раширење правих слободоумних начела у законодавству 

нашем, за ред и поредак у земљи нашој. Ми признајемо да на форму, 
на облик ствари мало шта, или баш ништа не полажемо; што бисмо 
ми ради, то је, да ствар, да суштина буде као што ваља. За то је по
треба да се на скупштину пошљу људи, којима би ствар била мили
ја од форме, која се не би заносила сјајноћом спољашње форме, под 
којом би се труло или и отровно језгро сакривало, већ који би мо
трили да ствар, да језгро буде чисто и здраво. Ми тражимо пош
тење, разборитост у суђењу, и то на свима пољима државног живо
та, ми тражимо да се у законодавству свуда опажава чврст напредак, 

који би одговарајуhи изискивањима времена и потребама народним, 
извео нас на чистину модерне цивилизације и у сваком нас смислу 

направио чланом европске државне породице, с којим се рачунати 
мора. 

Оваки посланици не ће тражити за себе лаворика у пустој бор
би, У страсној опозицији, У систематичној супротивности; не, оваки 
заступници народни служиhе се својим правом на пољу закони
тости, они ће радити за општу ствар поштено, мирно, тихо, разбо
рито. Где устреба, они ће моhи и своме мишљењу дати достојанстве
на израза, а где устреба знаhе своју мисао сложити с онима, које ис
тина нису њихове, али које су опште м благу намењене. 

Ми држимо да ће оваким роgољубивuм заступницима отаџбина 
наша бити најбоље послужена. Па за то оваке и бирати треба. 

BugoBgaH, бр. 148, од 11. VП 1871. 
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ГРАЂАНСКИ РАТУ ФРАНЦУСКОЈ~ 

АДРЕСА ГЛАВНОГ ИНТЕРНАСИЈОНАЛНОГ САВЕТА 
СВИМА ЧЛАНОВИМА У ЈЕВРОПИ И У САВЕЗНИМ 

ДРЖАВАМА282 

1. 

Када париски раденици прогласише републику Септембра 4. 
1870,283 коју је истог магновења васцела Француска ван сваког да
љег поговора са раширеним рукама примила - тада се докапа чета 

грамзивих и подлих правобранилаца, са мудрим дипломатом и пре

плетеним државним лажовом Тјером и Трошијем као врховним 
ђенералом, општинске куће. Ова господа беху тада занета неким 
фанатизмом - у позив Париза, коме спадаше у дужност да у свима 

епохама историчне кризе заступа целу Француску, они, да оправда
ју своје узурпирано достојанство, као регенти Француске, узеше да 
је и то доста, ако покажу свету своје пропале и ништаве посланичке 
мандате. Вами је познато за време овог ратовања, ко су и каква су 

то господа. Па ипак је трпео Париз ове наметнуте државнике за 
времена првог и општег устанка, трпео их је поред своих правих ра
деничких вођа, од којих неки боравише још у наполеоновским там
ницама, па и тада, када се Пруси већ одлучно са свом силом кренуше 
пут Париза; али под тим условом, да ће ова влада бити једино "влада 
народне обране". Париз не беше могуће одбранити, а да се ненао
ружа радничка класа, ваљало је дакле раденике пустити у ратничке 

редове. Али оружан Париз беше за господу бранитеље нешто ужа
сно, страшно - значило би наоружану револуцију. Победа париска 
над пруском војском била би уједно победа француских рад~ника 
над француским капиталистима и државним паразитима. У ово] дво
јби, између дужности према народу и сталешких интереса. влада 

народне обране нехте чекати дуже - она се претвори у изда]ничку 

владу земље и народа. 

т 
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Прво, што је учинила беше Тјерово путовање по јевропским 
дворовима, просјачење за посредовање и подло и издајничко про
давање републике. После четири месечне опсаде дође време, да се 
поведе прва реч о предаји, и тада рече Трошије, у присуству Жил
Фавра и осталих чланова владе, скупљеним градоначелницима па
риских округа ово: 

"Прво питање, које ми предложише моји другови истог вечера 
(Септембра), беше ово: може ли Париз издржати опсаду пруске 
силе? Ја се још тада несам ни најмање устезао реhи: да је ово 
нем.огуће. Другови моји могу вам осведочити истинитост ових мојих 
речи и непопустљивост у овом мишљењу. Ја вам кажем поново, ка

ко бар сад ствари стоје, да би сваки покушај био крајња будалаш
тина, којим би се смерало одржати или ослободити Париз од опсаде. 
Ван сваке сумње, велим вам, да би то била јуначка будалаштина; но 
с тим би и наша ствар била свршена ... Догађаји (које је он сам 
руководио и стварао) сведоче да моје мишљење не беше лажно." 

Овај кратки ал' разговетни говор Трошијев дочу је мало касни
је г. Корбан од једног градоначелника. 

Дакле још исте вечери, када је република проглашена; беше 
Трошијевим колегама позната "издајничка намера". Да беше наро
дна песма мало јаснија, но прости заклон саможивости Тјер-Фавро
ве кумпаније - то би наша владајуhа господа од 4 Септембра већ 
петог морала захвалити на ревносној служби, да беху грађани Па
риза посвеhени у зликовачке тајне намере г. ђенерала, то би они 
сами у своје сопствене руке узели своју судбину. У место тога зак
љу чише подле издајице, да предуготове Париз глађу, безуспешним 
излетањем, нуждом и сваком несрећом на предају, а међу тим 
дирнуше у највећу светињу - они се титраше са вољом, одушев
љењем и поштењем париско-француских грађана - једном речју 
ла:жним прокламацијама лагаше народ и земљу, разбацивање њихо
во огледа се у овим измишљеним и голим фразама као: "Трошије, 
гувернер Париза, неће никад ни помислити на предају!" Жил-Фавро, 

спољни министар, слага пред целим светом као изасланик люкне 

владе, да неће уступити ни једну стопу земље и ни један камен наших 
градова непријатељу. 

у писму које је писао Гамбети признаде ова кукавица и харами
ја, да његова борба не беше ни управљена против земаљског непри

јатеља, но против йариских pageHUKa. За време опсаде бонапарто
вске протуве, које је Фавро понамештаво републиканској војсци за 
вође, писаше својим пријатељима са најбезобразнијим вицевима' о 
ујдурисаној намери народних бранитеља. За доказ овоме узмимо на 
пр. писмо Алфонза Симона Жиота, врховног заповедника париске 

артиљерије, сва ова писма предата су јавности за време комунине 
управе. Једва 16. Јануара 1871 спаде маска лажне обране. Ова јуна
чна влада показа при предаји Париза ванредно јуначни дух, дух под
лог самопонижења, она изађе на средину као влада Француске, коју 
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је Бизмарк заробио бранитељи, представници републике узеше на 
се тако срамну, жалосну и гадну улогу, од које је и сам Луј Наполеон 
у Седану уздрктао. По 18 Марту, кад господа одбегоше срамно из 
Париза у Версаљ, остаде Паризу, да прегледа ручна писма те да иза .. 
ђе са истинитим и необоривим доказима пред фр.анцуски народ, да 
му покаже прстом кога ће жиго~ати. срамним издаЈСТВОМ земље, сло

боде и народа. Ови људи од КОЈИХ Је и сен поштења, искрености и 

милосрђа нестао ради ОВИХ факта наумише разорити Париз! Кому
на у једном свом прогласу на окружија француска вели: "Зар се неће 
ови људи ужаснути са својих нечовечних бездеља; - зар ради свога 

одржања Париз да се разруши; зар због зликовачких недела њиових 

наново да потече између једнокрвне браhе море крви." 

Али, да се оствари овај нечовечни намишљај, имађаху неки 
чланови народне обране и приватних узрока. 

Укратко по закљученом примирију обелодани Милијер, посла
ник париски у народној скупштини, који је на запове~т. Ж. Фавра 
убијен, читав низ истинитих и званичних аката, да се Је Ж. Фавро, 
живеhи у браколомству са женом алжирског заточеника, дрским и 

лажним наводима докопао у име ванбрачног детета грдног имања; и 
да је у процесу о овом грабежном насљедству ко.га је подигла oгp~
бљена породица, сюv1О тако избегао од казни и Јавности, што га J~ 

помагао суд неполеоновски. Против ових судских сухопарних, ал 

истинитих аката, која је Милијер у "Ванжеру" штампао, HeMoгa~. 
Фавро ништа, он мораде сада први пут у св?м веку оh~тати, он Је 
ћутао и није хтео ни једне речи реhи .Мили]еру - али Је зликовац 
гајио у недрима ужасну мисао - чекао Је када ће букнути грађански 
рат, те да се зликовачким беснилом освети ~ариским раденицима, да 

јавно удари на поредак, породицу и реЛИГИЈУ. Ова ~ажа тек што се 
дотакну владе 4 Септембра, одмах ослободи ДВОЈИЦУ себи равне 
лаже и зликоваца Пика и Тељефе-а, он их је пустио, а влада Напо
леонова због лажи и преваре осудила их је на затвор. Један од ове 
двоице, Тељефе, јамачно по наговору лоша господара усуди се и за 

време комуне уhи у Париз, али га тада одмах уапсише. Честити Ж. 
Фавро подиже се са министарске столице, разјапи ви~ице те пође 
лармати, да париска комуна ослобођава све робове, КОЈИ њу призна
ју па ма то и највеhи зликовци били. 

Ернст Пикард, који је сам себе у влад.и народне о.бране про
гласио за министра унутарњих дела, за чим Је он тежио ЈОШ док ца

ревина беше - брат је рођени неког Артура Пикарда кога због .пре
варе, лоповлука и лажи избацише из париске берзе (извештаЈ па
риско-полицајске управе од 1~ Јула 1867) и по CBOM~ сопственом 
исказу и признању спроведен Је у затвор као лопов Једне суме од 

300.000 франака, крађу ову учинио је као директор једног фили: 
јалног бироа дружине "Societe gепегаlе", Rue Раlеstго бр. 5 (извештаЈ 
полицајске управе 11 Децембра 1868). Овога Артура Пикарда наи-
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менова Ернст Пикард уредником новина "L'Electeul' libIe". Цела 
трговинска радња ове браhе допаде комуни у руке. 

Ж. Фери-а, сиромашни адвокатиh, скоро без леба пре 4. Сеп
тембра, угњезди се за кмета париског и за време опсаде, кад је нај
већа глад по народу беснила, знаде он стеhи лепо имање. Дан кад 
буде позват на одговор, биhе уједно и дан осуде. 

Људи ови нађоше слободе и мира тек у развалинама Париза; 
они су управо људи које Бизмарк требаше да изврши своје планове. 
Гомила дакле лажа, лопова и Тјер кои је до скора био тајни члан 
ове владе, показа се сада као глава лоповско-министарске чете -
кривица је позната а изглед њихова живота и будуhности зависи од 
праведне осуде народног гњева. 

Тијер, наказаста протува, љубимац је француске буржоазије 
више од 50 година, он је најсавршенија и најподпунија слика њиове 
сталешке покварености. Још пре но што је постао државником, 
показао је своју лажовску вештину као историк. Кроника његова 
јавна живота, уједно је и историја француске несреће. Као привр
женик републиканске странке, пре 1830, докопа се министарске на
слоњаче под Луј-Филипом, пошто је издао свога протектора Лафи
та. Касапљење републиканаца у улици Транснонена његово је дело, 
септембарски закони против штампе и удружења беху такође њего
ва дела. Као председник министарства 1840, упрепасти васцелу 
Француску својим планом - утврђењем Париза. Републиканцима, 
који у овом плану гледаху подмуклу заверу против слободе, одгово
рио је он у заступничком дому ово: 

"Шта? ви мислите, да ће ови градиhи некад бити од опасности 
по слободу? Пре свега с презрењем осудимо таку владу, ако узмете 

у предпоставку, да ће она икад покушати, да себомбардовањем 
одржи против Париза ... Таква влада била би и по њеној победи још 
у сто пути слабија но пре тога." Заиста ни једна влада није нити би 
била тако дрска, да Париз бомбардује са ових градиhа, осем владе, 

која је исте градиhе издала Прусима. 
На покушај краља Бомбе у Палерми, подиже се Тијер поново у 

заступничком дому, само што сада не беше министар. "Вами је поз
нато г. шта се догодило у Палерми. Ви се сви грозите од страха (пар
ламентарски израз) на глас, да је једна велика варош 48 сахати бом
бардана -- од кога? Од спољашњег непријатеља по употреби рат
ничког права? Не, господо, није, но од своје земаљске владе. Па за
што? Зато што је ова несретна варош захтевала своја права. Па рад 
праведног захтева 48 сахата бомбардана ... Дозволите ми да се јавно 
позовем на суд јевропског мишљења. Каже се да је човечанству 
учињена услуга, ако се против оваких недела проговори неколико 

речи и то можда са највеће трибине јевропске (е, да речи!). Кад је 
регент Еспартеро, који је заиста учинио својој земљи услугу, наме
равао бомбардовати Барселону да угуши устанак, тада се подиже 

против њега сва јевропска штампа." 
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После овог на осамнајест месеци бранио је Тијер са највећом 
енержијом бомбардање Рима. По Тјеру, и његовом променљивом 
мишљењу и раду, види се да је краљ Бомба само у толико погрешио, 
што је скучијо своје бомбардање на 48 сахати. 

Тјер пред фебруарском револуцијом налажаше се јако скучен, 
лишен високог звања односно и диктаторско интригантског упли

ва, а бура народне освете беше већ на прагу, то мудри дипломата 
знађаше да га у овако несигурном положају несме затеhи револуци

ја и зато се подиже јуначна лажа у народној скупштини, те изговори 
ово неколико лажних речи: 

"Ја сам члан револуционарске странке али не само ове у Фран
цуској него и у Јевропи. Моја је жеља, да на владу револуционарске 
странке дођу мало умеренији људи; ... али допадне ли ова влада у 
руке снажнијих и жешhих људи, радикалаца, ја ћу ипак остати веран 
члан ове странке. Ја једном речи, догод ме буде трајало, припадам 
странци револуцијонарској." 

Дође и фебруарска револуција. Првог дана по победи, претаја 
се овај верни члан револуцијонарске странке, сметнувши с ума, да 
њега баш раденичко презирање чува од њиове освете. При свем том 
клонио се је он сваке јавности, докле год не прође јунска сеча. Тада 
се показа и он као вођ "умерене странке" и њихове парламентарне 
републике. Ова форма владе може се с правом назвати анархија, јер 
ту се незна ни ко пије ни ко плаhа, па ипак се све владајуhе странке 
слажу у главном - у тлачењу народне слободе, а гложе се о туђем 
зноју која ће странка победити и усреhити земљу и народ миропо
мазаном главом. Тијер је тада као и данас викао на републиканце, 
као да су они главна сметња што "он" неможе да учврсти републику 
у Француској; он је тада као и данас говорио републиканцима, баш 
као џелат Дон-Карлу: "Ја ћу те убити, али само ради твога добра." 
Сада пак мораће исто онако као и пре узвикнути: "L' Еmрiге est fait" 
- царевина је готова. При свој његовој проповеди о "нужној слобо
ди" и личној мржњи против Луј-Бонапарте, који га је знао за своје 
интересе употребити а у исто време уништити парламентаризам; 

при свем том беше Тијерова рука помешана у сваку зликовачку 

радњу наполеонске владе; од опсаде Рима па све до данашњег рата 
беше он најжешhи противник немачког уједињења - но немојте 
мислити да је он у тој противности бранио немачку слободу против 
пруског деспотизма, не, он је само зато био противан, што је и он 
један од оних насљедних политичара францеских, којима не мирише 
немачко јединство. Његова кепецка ручица радо размаху је по 
Јевропи мачем Наполеона 1. коме је он као исторично мазало 
служио, и његова спољна политика владала је, на срамоту Фран
цуске, од лондонског уговора (1841) па до париске предаје (1871) и 
данашњег грађанског рата, у ком је он, по одобрењу Бuзмарковом 
подбадао заробљенике седанске против праведно захтевајуhих 
париских грађана. При овој својој дарежљивости и превртљивости 
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основ је његова живота, најпреплетенија лаж. Са овим је појмњиво 
што су У њему задржане тајне дубљине модерног друштва: али њему 
се немилише ни најкорисније промене на друштвеној површини. И 
због тог он и не беше никад миран, нападао је на сваке новије и 
КОрИСНИЈе проналаске укратко све оно, што се одмиче од заста

реле Француске системе. Као министар Луј-Филипа покушавао је да 
уништи план о грађењу жељезнице; у опозицији против Луј
-Наполеона беше најжеПIfiИ противник новом уређењу француске 
војске. Тијер је једино веран својој грамзивој жељи за богатством, и 
мржњи против оних људи који га у нечем претераше. У мин
истарству под Луј-Филипом дође сиромашан баш као убоги Јов, а 
изађе као милијонар. Када га његово последње министарство под 
истим краљем (1840 1'.1 Марта) оптужи јавно у СКУПШ'fИНИ због пре
варе, задовољи се он и тиме, што је могао неблагодарној светини са 
сузним очима, скрушеним срцем ал с пуни шпагови у обрану своју 
неколико речи реhи. 

Један стари Тијеров друг још из скупштине од 1830, истина кап
италиста, - али му то ни најмање не сметаше а да не буде члан па
риске комуне г. Беслај, рече Тијеру пре кратког времена ово: 

"Тлачење рада и подјармљивање раденичке снаге капиталом беше 
увек главни стожер ваше политике, а од кад видесте заступљену 

републиканску општинску кућу париским раденицима, непреста

досте викати баш као суманут: "У помоh! Гледајте чету дивљих 
разбојника". Препредени државни лажов, виртуоз у кривоклет

ству и издајству, одлично ђаче у свима ниским ратничким лукав
ствима, подмукло-злобна варалица и проста невера и лажа при 

борби партајској; ако је истеран из државне службе, то је са најве
hим одушевљењем спреман на ма коју му било револуцију, испита 
је, то ће се окупан крвљу њеном преко мртвих лешина опет попети 
до државног звања; у место идеј а код њега су сталешки интереси; у 
место срца код њега је таштина, његов је приватан живот тако сра
ман као што је јавни лажан - он сада неможе никуд, при свем том 

што игра улогу француског Суле, јер гадна дела своја не подиже 
више ни једним кораком трагичке - сатиричке великодушности. 

Капитулација Париза захтеваше мало подужи рок да се изведу 
на чисто издајничко шпијунска дела и зато они и почеше свој план 
одма по прогласу републике - ваљало се дакле из петини .жила 

упети јер овде не беше погодба само о Паризу но и о целој Фран
цуској. Да лакше изведу свој план отпочеше с друге стране гра
ђански рат, завојштише помоhу Пруса против републике и Париза. 
у самој речи капитулација беше спремљена замка Паризу односно 

републици. Пре но што извршише предају беше више од једне тре
hине францеског земљишта у непријатељским рукама, престолница 

беше затворена, а сви саобраhаји у највећем нереду. У таком поло
жају питамо ми да ли је могуће изабрати праве заступнике, дали је 
било довољно гаранције у људима које народ знађаше као готоване, 
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дембеле и изелице? Зато управо и беше капитулација, њоме се 
смерало на октроисану скупштину, која се мораде за 8 дана скупити, 
а у тако кратком времену једва стигоше позиви по неким окрузима 
на сам дан избора. Даље, скупштини спадаше у делокруг по једном 
извесном чланку капитулације да решава о рату и миру а укажел се 

прилика, да закључи и саме преговоре мира. Народ у оваким при

ликама мораде признати, да је неМОГУће даље рат водити и да дође 

једном до мира, кога му Бизмарк из милости и сажалења нуђаше, 
мислио је да ће најбоље бити ако избере оне које му нуде. Тијеру пак 
изгледаше ова ујдурисана ствар још несигурна и зато се он крену 
пре но што и знађаше Париз о капитулацији у провинције, да својом 
дипломатском личношhу покрене већ полумртве легитимисте, који 
ће се са Орлеанцима бар за време заступити редове пропалих бона
партоваца. Но сад је питање ко даде навода реакцији - вели се -
модерној влади Францеске не беше ово МОГУће али ми тврдимо да 
нико други и није томе крив, но она странка која се основа на 
~ијеровим речима (народна скупштина 1833 г. 5. Јануара) и његов
им тројним основом: "спољашњи нападај, грађански рат и анархија". 
Е па да видимо, да ли их послужи срећа у овим њиховим жељама, 

непријатељски нападај прегази три четвртине Францеске; анархија 
владаше јер Луј Бонапарта беше заробљен; на послетку изнудише 
грађански рат. Точак светски догађаја очевидно је кренуо натраг у 

доба (славних јункера) од 1816 г. У републиканским скупштинама 
од 1848-1851 беху они заступљени високо-наученим парламентар
ним вођима; сада пак истакоше се просте баке овој странци за вође. 

Чим се отвори скупштина (мамелучке веhине) у Бордо-у, рече 
Тијер: да се уговори мира безусловно морају примити та наравно 
- јер вам иначе неби допустио Бизмарк да завојштите против репуб

лике и Париза. Контра револуциј а у овакој прилици нехтеде окле
вати. Наполеоновска влада удвојила је државне дугове и веће ва
роши беху притиснуте јаким месним дуговима. Ратом овим маса 

народа оптереhена је порезом, прирезом и другим наметима тако, 
да је свакој новчаној помоhи био затворен пут. Но да се сасвим 
упропасти држава и народ требаше још нешто, ваљало је дакле 
обвезати се на издржање: по милијона пруско-немачке војске, пла
тити ратну оштету од 5 милијарда и камату на не уплаhену суму по 
5 процената. Ко ће да плати овај рачун? Пропаст републике, јер 
виновницима рата, несреће и пропасти Францеске неостаде ништа 

друго но да збришу са земље сваку заштиту народа, слободе и зем

ље, требало је мачем тајне завере (од 4 Септембра) ударити у срце 
републиканском животу. Зликовци ови ослоњени с једне стране на 
долазеhи благодетни мир, а с друге на помоh Бизмаркову потписа
ше уговоре мира, а за дуготрајност благодетног мира, захтеваху ин
тереси лоповско-министарске чете да још десетина иљада фран
цеских синова оду другом крају света, да бујицом републиканске 
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крви застраше и дете у колевци - те да у Француској сиђе благослов 
на робље господарских hефова! 

Овој завери сметаше врло голема препрека - Париз. Париз 
разоружати беше први посао ове завере. Заиста Париз буде од 
Тијер-Фаврове кумпаније позват, да положи оружје. Затим почеше 
изазивати Париз: глупом антирепубликанском демонстрацијом и 
Тијеровим двојаким говором о правом опстанку републике; прет
њом да ће Париз за непослушност бити кажњен и уништен као пре

стоница Француске; наименовањем орлеанских заступника; Дифо
ровим законом о пропалим шеницама, којим се спремаше извесна 
пропаст париској трговини и индустрији; Пијер-Кертеровим прире
зом на сваки штампани екземплар по два центима; смртном пресу

дом над Бланкијем и Флураном притискивањем републиканских 
листова; продужењем народне скупштине у Версаљу; поновљеним 

опсадним стањем кога је Паликао прогласио, а влада народне обра
не 4 Септембра уништила; наименовањем децембарског јунака 
Вино-а за гувернера, наполеонског жандарицу Валентина за упра
витеља полиције, језуитског ђенерала Ауреља де Паладина за гла
вног заповедника париске народне гарде. 

А сада имали би ми још нешто да запитамо господу Тијера и 
чланове народне обране. 

Позната је ствар, да је Тијер искао зајам од 2 милијона од мини
стра финанције Пијера и то одма да се исплати. Да ли је истина или не: 

1. да сте ви господин Тијере, Жил Фавре, Пикарде, Пијере и Жил 
Симоне hарили у вашој трговини неколико стотина милијона, и 

2. да сте закљ учили да донде неплатите ратну оштету, докле 
год неприморате Париз на мир и изравнање. 

По свој прилици мора да је та ствар врло журна била, јер Тјер
Фаврова кумпанија потрча ван свакога стида и срама у име скуп

штине бордовске Прусима са ватреном молбом да поново поседну 
својим четама Париз. Али ово непође Бизмарку у рачун и он је са 
највеhим подсмехом јавно при повратку свом приповедао зачуђеним 
франкфуртским филистрима, овај ванредни позив, ову нечувену 
заузетост народних бранитеља о среhи и миру јадног и несретног 

француског народа. 

П. 

Париз беше дакле једина озбиљна сметња контра-револуцио

нарској завери. Париз је требало разоружати. Скупштина у Бордо
у беше оличена истина ових зликовачких намишљаја. Дивља вика 
hифтинских делија, као и Тијерово наметање његовог славног три

умвирата децембарског крвника Вино-а. Валентина жандарице 
бонапартовског и Ауреља језуитског ђенерала - прекиде једном за 
свагда сваки покушај изравнењу и измирењу. Али пошто заверени-
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ци версаљски важност разоружавања (по њиховим речима) изне
соше на видик на најбезобразнији начин, захтеваху да Париз преда 
своје оружје и то под најнечувенијим лажовским изговорима. Оруж
је народне гарде, рече Тијер, државно је и по там долази опет натраг 
у државу. Но ево како је цела ствар текла: од дана предаје, када Биз
марк поврати натраг наполеоновске заробљенике, каје Тијер одре
ди да поврати Паризу парламентарну слободу - од тога дана стајао. 
је Париз спреман и чекао је мучке нападаје. Народна гарда учини 
ново устројство и предаде главну команду централном одбару, који 
беше изабрат општим гласањем. Пре једног вечера пошто ће прус
ка војска уhи у Париз пренео је централни одбор све заостале 
топове и митрељезе у градове Мон Март, Бел-Виљ и Ла Виле. Ова 
оружје припада са правом народној гарди, јер она га је и набавила 

скупљеним прилозима. А да је ово оружије заиста својина народне 
гарде види се из званичног признања при капитулацији од 28 Ј ану
ара, у којај је све оружије што је носило име "државно" дошла у 
руке победиоцу. Али пред Тијером није ово имало никакве BpeДH~C
ТИ, њему је требало узрока, повода, да се зарати са Паризом, другог 

узрока немога нигде наhи до у својој лажној измишљотини: оружје 
народне гарде ДРЖ.авна Је СВОЈина. 

Захтевање оружја беше тек .t(ctO нека предигра општем раза

ружавању Париза а тиме и каначнам паду ревалуције од 4 Септем
бра. Али ревалуцију аву усвајила је цела Францеска као. стање 
законито. Република, коју је револуција створила, призната је при 
предаји Париза и од самог победиоца. По предаји признаше је све 
стране силе; у име њено сазвана је и ова скупштина. Да не беше 

раден:ичке револуције народна би скупштина морала с места, пре

дати извршну власт законодавном телу, које је изабрана 1869 год. 
општим гласањем под владом Наполеона а уништена револуцијом. 
Тјер и његови другови морали би у овом случају ступити у прего
воре са Луј Бонапартом само да избегну пут у Кајену. Народна 
скупштина, са влашhу, да мир закључи, беше само огранак париске 

револуције, а право тело И заштита беше аружани Париз; Париз, 
који је створио револуцију, и рад ње ИЗДРЖ.ао пето-месечну опсаду и 

каји је у пркос Трошијевим "планавима" изазвао. у провинцијама 
абранбени рат. Париз мараде сад или палажити аружје па запа
вести издајничке владе у Барда-у и признати, да је његава ревалу

ција ад 4 Септембра прелазни маст државне власти са Луј Напа
леана на разне и мнагабрајне такмаце краљевског дастај анства -
или изаllИ на браник као. једини барац Француске, његав спас и 

прерођај беше са свим немагуhи, ван ако. би ревалуцијанари збриса
ли једним снажним ударом све палити'-ше и друштвене уславе, каји 
су стварили другу царевину и који пад заштитам ове окужише 

веhину францескаг земљишта. Париз изнурен јаш од пето-месечне 

апсаде нехтеде губити времена. Он закључи да јуначки издржи све 
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апаснасти аваг устанка пратив францеских издајица, при свем там 

шта су јаш пруски топови са отварени чељусти претили вараши. 
Тијер адпаче грађански рат, пашта је атправиа Вина-а са че

там жандарица и једнам региментом пешака да мучки и разбо
јнички нападну на Манмартр, и да абезаружа париску народну 
гарду. Пазнато је како је овај пакушај прошао., и како. се збрати
мише вајници и нарад. Орељ де Паладин дао. [је] јаш у напред штам
пати сваје пабеданасне извештаје, а Тијер држаше већ спремљене 
прагласе на кметаве, који би његаву умерену државну управу пра

гласили. На ава се абаје мараде заменути Тијеравам пракламаци·· 
јам, у кајај ан абјављује његаве великадушне адлуке, да се нараднај 
гарди астави аружје; ан не сумња - вели у свам пазиву - да се нара
дна гарда неће падиhи пратив усташа у интересу земаљске владе. 

Од 300.000 нарадни гардаша једва се 300 приљубише Тјеру и 
његавом пазиву. Раденичка ревалуција 18 Марта заузе Париз; цен
трални одбор беше јој привремена влада. 

Од 18 Марта па све да год непрадреше версаљске трупе у Па
риз, беше ревалуција пролетаријата чиста као. сунце ад свакага 
насиља, а зна се да су скара све преминуле ревалуције па и саме кан

тра ревалуције "вишег сталежа" пуне аваких насиља бесне светине; 
надутаст Тијерове кумпаније немага никакво веће зла натаварити 
усташима, на та, шта су ани паубијали ђенерале Лекамта и Тама и 
шта је уништила анако славни истарични споменик на вандамскај 
пијаци. Банапартав афицир, каји је при наГ1Нам нападају на градиh 
Монтмартр играо улагу ђенерала, заповедао је четир пута 81 реги
менти да пуца на једну ненааружану гамилу на пијацу Пигаљ; вајни
ци нехтеше пуцати на гамилу ненаоруж:ани људи међу кајима беше 
жена и деце, та их ан као. бесно. псета паче руж:ити итрдити. Вајни
ци раздражени авим нечавечним паступањем аставише жене и 

дечицу а извршише каманду над самим запаведником - Лекамтам. 

Клеман Тома "ђенерал" истерани наредник, у паследње време 
Луј Филипа неки пришипетља републиканског листа "Н а сиј анал" , 
где је ан у једна и иста време вршиа службу као. заменик адговорнаг 
уредника при каквај осуди на затвар, а збаг мањих личних увреда 

ишао. је на двабој. Кад дађоше па фебруарскај ревалуцији на владу 
људи - "нарадњаци", анда и масије Тама пастаде ђенерал. Његава 
аванзовање десила се баш у ачи јулијанске сече, у кајој је ан играо. 
једну најгрознију улагу вешача. По авоме нестаде за дуга авога 
славнаг ђенерала и тек 1. Навембра 1870 изађе авај делија апет као. 
ђенерал на средину. На један дан пре париске ревалуције зададоше 
чланави нарадне абране у варашкај куhи свечану реч Бланкију, 

Флурану и другим заступницима реденичке странке, да ће при
грабљену власт предати у руке слабадна изабранај парискај кому
ни. У место да ОДРЖ.е задану реч ани паслаше Трашија за гувернера 
францускаг и наименаваше скара саме бонапартавце за вађе и гла
вне чинавнике. Једини ђенерал Тамисије не хтеде окаљати паштена 
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имена са овом издајничком намером па се одрече главног запове
дништва народне гарде. На његово место наименоваше Тому. За 
време његовог заповедништва водио је рат, не против Пруске, но 
против париске народне гарде. Противио се је општем оружању, 
подбадао је батаљоне буржоаске против раденичких, избацивао Је 
официре, који се видеше противни ТРОШИЈев~м :rлановима. Клеман 
Тома поносио се својим јулијанским звањем, Јер Је доживео да поно
во покаже своју мржњу противу пролетаријата. На не~олико дана 
пред осамнајстим Мартом предложио је он министру ВОЈНОМ Лефлу 
свој план, о истребљењу главних вођа париских раденика. Централ
ни одбор и париски раденици исто су тако одговорни за смрт ове две 
вуци-батине, као год што је принцеза од Валеса при уласку њеном у 
Лондон одговорна за погажену светину. 

"Људи од поретка" реакционари париски дрхташе од победе 18. 
Марта. Њима беше ово први знак народне освете. ДY.XOB~ од њихове 
руке и по њиховој заповести уморених .жртава од ЈУЛИЈанске сече 
1848 до 22 Јануара 1871 год. лебдеше непрестано пред њихов.им 
очима. Њихов страх беше им једина казна. И сами ПОЛИЦаЈНИ 
чиновници, у место, као што би баш и приличило, да су разоружани 
и затворени, одоше мирно из Париза у Версаљ. Шта више и самим 
приврженицима поретка неучинише никак~их на~иља, но им 
допустише слободне скупове и састанке на наЈопаСНИЈИМ местима У 
Паризу. Ова трпељивост и великодушно~т средишног одбо~а изгле
даше овим подлацима као слабост и БОЈ азан. ~БОГ тога ла гише се 
другог плана, наумише да учине демонстраЦИЈОМ оно .што Вино-а 
немогаше да учини силом оружја. Марта 22. подиже се Једна гомила 
"благородне господе" - сами дембели, готовани, кицоши и изелице, 
а на челу ове славне чете истакоше се верне слуге пропале царе-

вине. . 
Под лажним рухом пријатељске демонстраЦИЈе, крену се ова 

чета, наОРУ:Ж.ана крвничким намерама, главном стану народне 
гарде. Разоруж:авала је и злостављала омање страже народне гарде, 
а улазеhи из Руе-де-ла-Пе У Ba~ДOMCKY пијацу, по~уша она да виком: 
Доле са средишним одбором! "Доле с убицама! "Живела народна 
~купштина!" продре кроз постављену стражу те да тако узбуни 
главни стан народне гарде. Као одговор на њихову па~бу из револ
вера, беху по закону војничком позвани на мир и предаЈУ; пошто они 
не хтеше ни чути овај позив, то заповеди ђенерал народне гарде ~a 
пуцају. Једна паљба па се господа фиhфириhи распрскаше куд КОЈИ. 
Јадници! Они мислише да hе њихово господско друштво у'чинити 
такав утисак за париску револуцију баш као свирка ЈОЗУЈина на 
зидове Ј ериконске! 

Са стране комунине осташе двоје мртвих и деветоро рањених 
(међу којима и један члан средишног одбора), а господа демоштран
ти заборавише на бојноме пољу сва сведочанства њихове "ненао
ружане" и "мирољубиве" демонштрације. Када је париска народна 
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гарда 13 Јуна 1849 год. у истини учинила мирну демонштрацију, и 
јавно протествовала против лоповског нападаја француских чета на 
Рим - тада назва Шангарњеа, народна скупштина а на име Тијер 
спаситељем поретка и друштва; због тога што је он своје чете 
напустио као бесне псе на неоруж:ане грађане, да их потуку, исеку и 

прегазе. Тада прогласише у Паризу опсадно стање; Дифор предла
гаше у скупштини нове законе о тиранисању; нова затварања, нова 

прогонства, једном речи беше наступила нова влада тероризма 
(страшила). Али нижа класа не беше тако издашна, она незнаде 
награђивати своје противнике истом мером. Средишни одбор од 
1871 допустио је излазак јунацима ненаоружане демонштрације 
тако, да су они из благодарности одма трећи дан са својим дичним 
вођом посетили Париз, па при свем том допустила им је народна 
гарда мирну сеобу у Версаљ. Али при оном мучком нападају на 
Мон-Мартр, учини комуна грдну - одсудну - погрешку у томе, што 

одма не пође на Версаљ, те да још у клици сатари Тијер-Фаврове 
планове. у место тога, париски грађани допустише "људима од 

поретка" да још једном покушају јуначку срећу, и то баш на дан када 
је комуна (26. Марта) проглашена. 

После победе улагиваше се ови људи од поретка грађанима, 
као да су вољни мира са великодушним победиоцима, али у срцу 

гаише - освету над дрски м пролетариј атом. 

Сад започиње ера, у којој се по милости Тијер-Фаврове кумпа

није верни награђиваху клепетушама! Тијер одпоче своју другу екс
педицију с почетком Априла. Прва колона париских заробљеника 
беше на најгори начин злостављена у Версаљу, а Ернст Пикар, као 
министар унутарњи гледаше овај покор са скрштеним рукама и под
муклим смејом; милостиве госпође Тијера и Фавра, са чашhу (?) 
удостојеним погледом одобраваху ова нечовечна дела. Заробљени·· 
ци редовне војске беху просто пушкарани; храбри ђенерал и верни 
пријатељ Дивал, стрељан је без икакве законске формалности. Гал
ифет, човек гори и од простог убице хвалио се у једној прокламаци
ји, како је изненада заробљене гардисте заједно са часницима поту
као. Вино-а, бегунац, обдарен је великим крстом почасне легије ра
ди сурове заповести, у којој налаже, да се сваки заробљени редов 
комунин стреља без испита и без суда. Демаре, жандар, награђен је 
орденом, што је издајнички и џелатски исекао на комаде племени
тог и јуначког Флурана, који је 1870 год. 31. Октобра спасио живот 
свима члановима народне обране. Живљ у слику О грозној смрти 
овога племенитог борца испричао је Тијер са највећим задово
љством у народној скупштини. Надувени вођ парламентарне стран
ке узе улогу Тамерланову, јер не нађе за вредно са грађанима Пари
за водити цивилизовани рат, шта више у својој свирепости нехтеде 

штедети ни саме болнице. Ништа на овом свету нема гаднијег од 
овог мајмуна, који нема срца ни за републику ни за краљевину, веh 
само за новац. 

\ 



СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ: ДЕЛА, V 

Комуна издаде најзад проглас (декретом од 7. Априла) да ће 
истом мером враћати зајам којом се и задужује и пошто је за свету 
дужност изјавила, "да ће Париз до последње капи крви бранити про
тив версаљског нападаја и да ће захтевати око за око, главу за 

главу" - ипак не хтеде Тијер обуставити варварска мучења над 

париским заробљеницима; но их стаде поново вређати својим изве
штајима; "до данас још недо:живеше недостојне личности искварене 
демокрације овакове жалосне и тужне погледе поштени људи" -
јамачно тако поштени људи као што сте ви г. Тијеру и ваша ком
панија. Но при свем том бесу обуставише пушкарање ал не за дуго. 

Тек што дочуше Тијер и његови децембарски ђенерали, да је онај 
комунин проглас проста претња и да су уваћени али помиловани 
њихови жандари, који су под именом народни гардиста вукоше по 

Паризу; а тако исто ,њихови шпицлови, И најмљене душе којима 
беше дужност подпалити варош пожарним бомбама то они одма 
одпочеше изнова али гомилама утамањивати комунине војнике. Све 
куће у којима се само сумњало да су скривени комунини војници, 
беху од Тијерових жандарица запаљене петролеумом (дакле г. 
умерњаци послужише се први овом ватром). Народне гардисте који 
се предадоше 25. Априла код Бељ Епина коњаничким стрељцима, 
беху из милосрђа један по један стрељани по налогу Галифетовим. 
Ј едан од ових, за кога држаху версаљци да је мртав, привуче се 
првим стражама париске комуне те ту пред члановима комуне 

исприча овај грозни и нечовечни поступак версаљске владе. Мини
стар војени Толен по извештају овом интерпелова версаљску владу, 

али глас његов беше глас вапијућег у пустињи, јер Лефлу министру 
војном забрани горда буржуазија и једне речице у име одговора 
послати. Господи ћифтинској изгледаше ово са свим испод досто
јанства а особито где је говор о делима јуначне војске. Тијеров 
извештај о поразу над заспалим гардистима код Мулин Сакета и о 
грозној сечи код Кламарта, дирнуо је у срце и самога "Тајмса" за 
кога се зна да баш није тако осетљив. Али ово би било доста 
смешно, набрајати у појединости сва злочинства, која починише ове 
хаветиње под заштитом земаљског непријатеља. Но усред овог 
јадног и чемерног стања, заборавио је Тијер и на саме парламентске 
лагарије о грдној одговорности, што морају његова кепецка плећа 
да сносу те се по фали да (скупштина може у највећем миру про
дужити свој рад), а ово је он заиста и осведочио његовом распо

ложеношћу и прохтевом и то тако, да га ни најмање неузнемираваху 
разни гости као децембарски ђенерали и њемачки принчеви - шта 

више њега неженираху ни ове две вуцибатине Лекомта и Клеман 

Тома. 

Пред зору 18 Марта 1871, беше Париз пробуђен громовитим 
усклицима: "Живела комуна!" Шта је комуна, јел то хаждаја, кад 
тако страховито застраши буржоазију? 
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"Париски пролетаријат", вели средишни одбор у своме мани
фесту од 18 Марта, "у средини између пораза и издаје владајуће 
класе, разабрао је да је већ куцну о час, који му налаже да се дигне 
ради сопственог положаја, и да сам својом руком прихвати јавне 
послове ... Он разумеде, да је његова најсветлија дужност и управо 
апсолутно право, да он сам једном управља собом." - Али радени

чка клас,а није могла употребити ову готову државну машинерију, 
јер од ње нема она баш никакве вајде. 

Усредсређена државна власт, са свим својим пра-садањим ор
ганима - стајаћом војском, полицијом, бирокрацијом, свећенством, 
правосудством - постала је од абсолутне владе, ова државна форма 
беше главни наслон буржоазе у борби против феудализма. Па ипак 
беше развитак ове државне форме разним средовечним заостав
штинама спречиват, властелинским и племићским правима, месним 
привилеђијама, варошким и опћинским монополима и покрајин
ским законима. Францеска револуција осамнајестог века очисти јед
ном за свагда сав средовечни трулеж, који сметаше друштву и мо

дерној државној згради. Ова модерна форма учврсти се као што ва
ља за времена прве царевине, а главни творац ове, беше савезни рат 

старе полу-феудалне Јевропе против модерне Францеске. У овој 
државној системи постојала је и нека парламентарна контрола, а то 
је толико, као под директну контролу владајуће класе. Ова државна 
форма напредовала је с једне стране у толико, што је знала правити 
дугове, ударати намет на вилајет и што је г. модерне владе учинише 
"киселом јабуком" ма каквој фракцији с друге стране измену јој се 
њен политични карактер у једно и исто доба када се измену 
друштвени и економни. У истој мери, као год што је напредак индус

трије оделио раденика од капиталисте, тако је истодржава пригра
била мало по мало карактер јавног насиља против рада и раденичке 
снаге. После сваке револуције, која је била намењена радничком 
напретку, изађе влада са најоштријим мерама против дрскости 
раденичке. Револуција 1830 пренесе владу са спахија на капиталисте 
а тиме створи директног противника раденичких тежња. 

Буржоаски републиканци, који се у име фебруарске револуци
је докопаше државне власти, и који спремише јунску сечу, показаже 

раденицима, да "социјална" република не значи ништа друго, но њи
хово социјално тлачење, а мало више занету масу за краљевством 

обрлатише они, да су за сада најсигурнији републиканци буржоаски. 
!ЈО овом њиховом једва једним јуначким делом неостаде буржоази
ЈИ опет ништа друго, но да-се ради сопственог спасења повуче из пр

вог у последњи ред "странке од поредка" - савез састављен из 

разних фракција и факција са посебним тежњама, наједан пут доби 
једне и исте жеље. Умерена форма њихове савезне владавине беше 
парламентарна република са председником Луј Бонапартом; влада 

која је себи јавно поставила за задатак сталешки тероризам. Тијер 
узносећи ову форму владе вели, да се у њој све странке владајуhе 
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морају слагати, али то је баш главно, јер онда између раденика и те 
ваше владе не само да је разлика, но без дна, која се никад при свим 
нужним условима друштвеног тела неможе измирити. Узроци сис
теме неспоразумљења између ових разних странака падоше овим 
савезним интересима. Стра од праведног захтевања раденичког на
тера све параситске сталеже на уједињење и на непопустљиву борбу 
између капитала и рада. Али непрекидно бдење и крстарење против 
произвођачке масе натера их не само, да створе извршну силу про

тив пролетаријата, но их примора да и последњу сенку од управе 
предаду истој извршној власти. Лују Бонапарти концентроваше они 
извршну власт против једне класе - а он истом силом мало по мало 
свима извуче столице у њиховом модерном парламенту. Најприсни
ји насљедник републике и "мирољубиво савезне странке" беше 
друга царевина. 

Царевина, дете неке ван природне силе, учврсти свој престо на 
сељачкој маси, која недолази непосредно у борбу између капитала и 
рада. Она узе за задатак да спасе раденичку класу, пошто је парла
ментаризам уништила а са њиме и подчињеност владе господаре

hим сталежима. Она узеде за задатак, да спасе господареhе класе 
одржањем њихове економске узвишености над раденицима; напо

слетку она узеде за задатак, да се сви сталежи уједине лажном сли
ком народне славе. У време оно беше ова влада једина, која би мо
гла управљати Францеском, јер буржоазија изгуби такат за управу, 
а пролетаријат не беше је још ни задобио. Цео свет повика тада Луј 
Бонапарта избавитељ је друштва. За владе његове достигла је бур
жоаза, одклоњена од управе државне, доста приличан напредак! 
Њена индустрија, њена трговина овладаше целим светом, она је 
светковала над гомилама својега блага; а на другој страни (т.ј. код 
раденика) јад и беда била је на много BeheM степену него ли њен 
раскош. Влада чинила се као да лебди над cpehoM друштва ~lЛи она 
беше у друштву ђубре над ђубретом и легло свију трулежа. Њено 
трулење и трулење спасеног друштва уништише тек пр уски бајо
нети. Царевина је најсрамнији и последњи облик државне управе; 
она је позвала у .живот тадање друштво али само као оруђе против 
феудализма и она је потпуно развијену буржуазију употребила опет 
као оруђе да потчини раденике њеним капиталима. 

Комуна је сушта противност царевини. Кад је францески про
летаријат са ускликом "Живела социјална република" подигао феб
руарску револуцију (1848 г.) он је нејасно изрекао да жели неку ре
публику, која би уклонила не само монархичну форму владе једног 
сталежа над другим, но која би уништила саму сталешку владавину. 
Комуна је била одређени облик такве републике. 

Париз, престолница старе монархичне владавине и у једно 
друштвено средиште францеских раденика, подиже се оружаном 
руком против Тијерових планова. Париз је могао устати на одпор, 
јер по предаји његовој распуштена је војска, а на место ове задр-

ПРИЛОЗИ 

жана је народна гарда која је скоро из самих раденика. 
своме начелу несмеде натраг, она мораде ову наредбу 
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једном за свагда као стално важеhе правило. Први декрет комунин 
управљенје против стајаће војске а у корист народње. Сви извршио
ци закона у комуни бирају се општим народним гласањем по разним 
париским окрузима. Они су били одговорни и у свако доба ради нај
мање погрешке могу се сменити. Њена веhина састојала се од 
раденика или од признати раденички заступника. Комуна је била не 

парламентарно, Beh радеhе тело, законодавно и извршно у исто вре
ме. Полиција, оружје владино, беше одељена од свију политични 
услуга и преобраhена у одговорно и сменљиво оруђе општинске уп
раве. Тако исто и сви чиновници разних струка почев од чланова ко
муне па све овамо на ни.же, мораху одправљати јавну службу по ис

тој цени колико и један раденик зарађује. Комуна је уништила го
сподлук, она је уништила оне огромне издатке а тиме и високе дос
тојанственике и достојанства. Она укиде трговину са јавним звањем 
те рашчисти рачуне измеђ приватних и народних доходака. Комуна 
није само узела у своје руке управу варошку, но и сву до селе про
стируhи се државну власт. 

Комуна укинув cTajahy војску и полицију, пође истим правцем 
и даље она удари на поповштину; поврати их из њиховог досто

јанства у приватан живот, те да се, по примеру њихових преодника, 

апостола, приближе вером истине и науке народу. Млоги други про

светни заводи отворише се широм народу, а тиме беше одклоњено 

свако мешање државе и цркве. Овим кораком не само да је била 
школа сваком отворена, но уједно ослободише се и саме науке ста
лешки и државни окова. 

Судски чиновници изгубише лажну независност, која је само на 

то служила, да прекрију њихову подчињеност разним променљивим 
владама, којима су сви задавали заклетву на верност а после газили. 

Као сви остали служитељи, нека се и они бирају, нека одговарају и 
нека се по заслузи награђују или казне. 

Париска комуна разуме се, да би била образац свима средиш
њим (раденичким) градовима у Францеској. Чим би се комуна увела 
и учврстила у Паризу и другим градовима, то би стара централисти
чка владавина морала уступити и саме провинције народној самоу
прави. У једном кратком предлогу о народњем устројству, кога 
комуна не мога због KpaTKohe времена ни довршити, вели се: кому
на је политична форма и за најмање сеоце, cTajahy војску ваља што 
пре уништити а на њено место завести "народну војску". Окружне 
општине вршиhе своје опште ствари на скупштини окружној (сво
јим изасланицима), а окружне скупштине бирају посланике у наро
дну скупштину која he се држати у Паризу, посланици могу се у 
свако доба неповереницом сменути и морају се чврсто предржавати 
њихових општинских налога. Још некоја али важна обављања, која 
изгледаху као да морају остати под централном формом, не he бити 
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као што се лажни пронесе глас укинута, него на против биhе 
пренешена на комуналне т.ј. строго одговорне чиновнике. Једи~ст
во народње нехтеде се уништити него на против хтело се ЈОШ 

чвршhе спојити комуналистичним уставом: она је хтела то озбиљс
ки да изведе и зато је уништила стару и модерну државну управу, 

која се увек језиком хвалисаше о народњем јединству а међу тим 
радила је све народње ствари ван народа, вршила је своје hефове у 
име народње воље, једном речи она је била на народњем телу пара
сита. Да се до оваког истинског јединства дође, ваљало је пре свега 
избацити све сорте готована слуге бивше модерне владе - те на 
њихово место поставити људе који ће народу за свако његово дело 

одговорити. Даље, у место једанпут у три или шест година што се 
бирају сталешки заступници на скупштини, нека буде опште народ
ње гласање и нека оно по комуналном уставу и своме сопственом 

убеђењу бира заступнике које хоће и докле их хоће. 
Обична је судбина сваког новог историчког створа, да се при

мени на стари и преживели друштвени живот, а особито још ако у 
нечем наличе на ове. Тако је исто и ова нова комуна, која је стару 
владавину уништила, узета као поновљена стара средовечна комуна 

која је оној модерној влади била претеча а затим и основ устав 

комунин сматран је као покушај, да се установи савез од мали држа
вица, као што су Монтескије и Жиронди сневали, али ипак велимо 
да је се могао овај план још онда па макар и насиљем извести то би 
данас та установа била много ближа комуналном начелу но модер

на владавина. 

у ставом комуниним хтело се друштвеном телу да поврати сва 

снага, која му је прошлом владавином истрошена. Овим делом 
започео би се препорођај Францеске. Средњи сталежи мишљаху, да 
ће комуна поновити старо варошко господство, које је за време Луј 
Филипа држано целом Францеском а под Луј Бонапартом беше оно 
замењено тако званом земаљском управом. Оно је истина да би 
комуна свела окружја поједина под средишњу варошку управу, али 

би им тамо у варошким раденицима осигурала праве заступнике 

њихових интереса. Разуме се да би комуна само ради свога опстанка 

у неколико извела местну (варошку) управу, али не ни на близу ове 
данашње излишне "др:жавне силе". Само је Бизмарку доликовало да 
париској комуни подмете жељу за уставом од 1791. г. - а то због тог, 
што је овај копија или ориђинал пруски уређења .0 варошима,'у 
којима су варошки чиновници просто оруђе полицаЈСКО. KOMy~a Је 
њеним закључком о укидању најштетнији издатака на војску стаЈаћу 
и прекомерно чиновништво била смрт пред очима. Њени главни 
услови за дуготрајни опстанак то и за монархију пропаст Јевр~па 
без монархије пред очима дипломатским неби ништа вредила, Јер 
куд би са јевропском равноте:жњом, а поглавито са великом ста

лешком владавином. Комуна је прибавила републици право демо
кратски женов. Али она нехтеде ни параситску владавину а још 
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мање сталешку републику; почем је у начелу изрекла друштвени 

преображај. 
Разнолика тумачења о комуни и разнолични интереси који су у 

њој изражени, беху најјачи докази да је комуна свом искром ваљана 
политична установа, јер све до ње владавине беху жигосане стале
шким тлачењем. Комуна имађаше само једну тајну а то је: она је 
била влаgа page1-lUЧКО2 сшалежа резултат борбе између раденика и 
капиталиста, и једини политични облик у коме се могаше извести 
економско ослобођење рада. 

Без ових последњи услова била би комуна немогућност и права 
обмана. А и политична владавина раденичка не може никад бити у 
једном друштву са овако вечним друштвеним ропством. Комуна би 
била полуга28За да се обори економска основа на којој постоје стале
жи и сталешка владавина. Кад се рад једном ослободи онда ће сваки 
човек бити радник, а производни рад неће бити својина једне класе. 

у пркос говору и непрекидном писању за ових последњих ше
здесет година о еманципацији рада - немогаху раденици нигде ост
варити своју самоуправу, почну ли где год само на остварењу њихо
ве ствари радити, одма се подигне читава хајка против раденичког 
питања а у корист садањег друштвеног стања и ту вам се одма удара 

са разним подметањем на само начело комунистичко, јер они веле 
да раденици хоће деобу, хоће корист а са туђег капитала - капитал
исте говоре баш као да је у њима престављен идејал поштења, као 
да свет незна њихове угњетачке тежње и њихову лажну исповест. 

Они веле - у својим нападајима - комуна хоће, да уништи својину, 
основ васцеле светске изображености! Јесте господо ви погађате, 
комуна хтеде уништити својину али сталешку, која је саранила у 
неколицини богаташа толиких милијуна рад. Она хтеде да лична 
својина постоји истински, почем је хтела да оруђа за производњу, 
земљ у и капитал што су сад средство за гњављење и тлачење284 рада 
преобрати у проста оруђа слободном и здруженом раду. - Али ово 
је комунизам "немогуhни" комунизам!285 Но они људи из владајуhе 
класе, који су довољно паметни те увиђају, да је садањи начин про

изводње немогућно продужавати за дуго - а таквих људи има много 
- постали су најревноснији и најчистији апостоли здружене произ
водње. Али кад здружена производња неостане празна маска и 

обмана, кад она прогна капиталистичну производњ у' кад укупне 
задруге стану уређивати по једном опште м плану народну производ
њу, кад је сведу под своју контролу, кад се прекрати непрекидна 
анархија и непрестани потреси, који се постојано повторавају у ка
питалистичној производњи - шта ће тада бити, моја господо, него 

комунизам, "могуhи" комунизам. 
Раденичка класа није захтевала никаква чуда од комуне. Она 

наимаде да уведе у народ народним закљ учком никакве утврђене и 
готове утопије. Она зна, да како за раденичко ослобођење тако и за 
савршеније, друштвене форме, којима данашње друштво само тежи, '/ 
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да за све то раденичка класа мора да издржи дугу борбу, да прође 
дуги пут историјског развитка, у коме ће се и људи и околности са 
свим изменути. 

Она нема никакве идејале да увађа у живот; њојзи је дужност 
да ослободи просто елементе друштвене, који се одавна развише у 
крилу потрвене буржоазије. Свесна своме позиву и својим јуначким 
одлукама, може се раденичка класа задовољити простим смејом, 
против свих оних грдња лакајски новинара, и против заносне бур
жоазне победоносне клике. 

Када париска комуна поче управљати рапубликом: када се 
прости раденици први пут у свом жиhу усудише,дотаhи привилеђија 
њихових "по божијој милости господара", када' комуна одпоче свој 
рад у најгорем и најцрњем времену мирно, савесно и крепко - тада 
спопаде старудију грчевити бес јер угледа на општинској куhи црве
ну заставу, символ републике и рада. Они неустадоше из убеђења и 

начела против "социјалне републике" но зато што се у овој вла
давини (комуни) иште озбиљан поштен рад а са ценом мањом но 
што има један секретар парламентарне владе - иште се рад у место 

господства и власти. 

Па при свом њиховом бесу беше ово прва револуција, у којој је 
раденички сталеж признат као једини који је способан да поправи 
друштвено стање. Признање ово а у једно и подпору показа најјас
није средњи сталеж, који је на основу толиких и толиких превара од 
стране централизма, доспотизма и парламентаризма једва једном 
дошао до свести, те да се побрине сам о себи и својој среhи. Сталеж 
овај беше у непрекидној борби због неког живо'гног питања - кому
на, избави га својим закључком од ове запетости она ублажи 
справедљивим законом одношаје између дужника и поверитеља. 
Иста класа не хтеде устати (1848) са раденицима против деспотизма 
централистичке владавине; па при свем том предаде је народна 
скупштина поверитељима на милост и немилост. Али немојте мис
лити, да је ово једини узрок што је средњи сталеж прешао раде
ничкој класи. Средњи сталеж памтеh горку прошлост а гледајуhи 
варљиву будуhност знађаlпе да још остаје само један једити избор: 
комуну или царевину. Овај је сталеж освету тражио над царевином, 
која га је њеном економијом и лопов ском централизацијом капита
ла упропастила. Политично гњављење, друштвено деморалисање и 

срамно касапљење у овом последњем издајничком рату изазвало је 
једнодушну осуду - пропаст царевини и свакој по истом калупу вла
давини. Заиста по срамном бегству високе бонапартовске и капита
листичне циганске багре изађе ова странка са начелом "савезне ре
публике" и пође отворено под заставом комунином против Тијера и 
његових пришипетља. Да ли ће ова грдна маса средњег сталежа 

остати верна своме убеђењу и издржати горка искушења, видеhамо! 
Комуна није ни ту погрешила што је рекла истину сељацима: 

"Наша победа једина је ваша нада!" Од свију лажи, што их скова 
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версаљска ковница а раструби шарлатанска штампа, најгрђа је она 
у којој се вели, да је скупштинска веhина израз францески сељака. 
Преставите себи само какво мора бити поверење између сељака и 
ових данашњи изелица кад вам кажемо шта су све претрпели јадни 

сељаци од њиховог искреног заузимања: францески сељаци мора
доше платити после године 1815 једну милијарду ратне оштете! По 
1848 години ударила је буржоазија прирез на ораћУ земљу и то на 
сваки франак по 45 центима; сада пак изазвала је грађански рат, 
само да лакше натовари сељацима Ьви пет милијарда ратне оштете. 

Комуна би укинула сељацима грдне порезе, створила би им 
управу, која би их одваћ мало коштала, она би им садање каишаре, 
бележнике, адвокате, извршитеље и друге праве вампире, што им 
пију крв памуком, преобратила у. чиновнике, који би само комуни 
служили, а које би они (сељаци) бирали и којима би они плаhали. 
Она би их ослободила од жандара и којекекви префеката; она би им 
на место мрака и глупости, што је распростиру попови, дала свет
лости и науке, и коју би учитељи народни распростирали по народу. 
Али Француз је при том и човек, који уме рачунати своје расходе. 
Он би најпосле нашао да је млого паметније, да се поповима не даје 
обавезна плата уз порезу, него да се остави побожности самих њи
хових парохијана, да их они са својим својев<}љним прилозима издр
жавају. То су велика и непосредна добра, које би владавина комуни
на - и само она - дала француским сељацима. Сувишно би било из
лагати још друга исто тако животна питања, која је комуна само 
могла решити у корист сељака - хипотекарни дугови (дугови на 
непокретну сопственост) као сињи гром тиште сељаке француске, 
који с дана на дан пропадају и прелазе у сеоски пролетариј ат тим 
више, што вештина обрађивања њива и конкуренција капиталиста 
одузимају му и оно мало могуhности да живи као самосталан човек. 

Француски сељаци избраше Луја Наполеона за председника 
републике, али партија "поретка" створи другу царевину. Францус
ки су сељани још 1849 и 50 године изнели на видик своје потребе, јер 
су још тада свуда поставили своје кметове на место владиних пре

феката, своје учитеље на место владиних попова, а сами су заузели 
место владиних жандара. Сви закони, што их странка "од поретка" 
издаде у Јануару 1850 год. беху само везе и окови за сељаке. Сељак 
постаде бунапартовац, јер све користи велике револуције, за самога 
њега, беху усредсређене у Наполеону. Ова обмана, која под другом 
царевином нагло пропаде (а беше по својој природи јункерско
-непријатељска), ова осуда прошлости зар би могла постојати према 
позиву комуне за животне интересе и прве потребе сељака? 

Јункери знадоше, да ако Париз буде за три месеца у слободном 
додиру са провинцијама, да ће букнути општи сељачки устанак. Па 
с тога и потрчаше онако нагло да опколе Париз, под изговором, да 
ХОће да спрече распростирање говеђе куге . 

.. 
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Када је дакл~ комуна била прави заступник свију здрави елеме
ната францеског друштва, и потом истинита народна влада, то беше 
она у исто време, као раденичка влада, као смели борац за осло

?ође:ње рада, у. најпотпунијем смислу влада "међународна". Пруска 
Је BOJc~a присаЈединила Њемачкој две францеске провинције, кому
на би СЈединила целог света раденике уз Француску. 

Царевина друга беше светковина космополитичне преваре, на 
њен позив покуљаше са свију страна светске изелице, да буду 
уч~сници принародњем харању. Шта више и у овом тренутку беше 
ТИЈеру десна рука Ганеско, нека влашка вуцибатина, а лева Мар
говски, руски шпион. 

Комуна је примала све странце који дођоше бранити ово бес
мртно ~ело. Бурж?азија да покаже своје родољубље организова чи
таве хаЈке ПОЛИЦИЈске против Њемаца у Француској. Комуна напро
тив изабра себи за министра Њемца. 

Тијер, буржоазија и друга царевина, са најтоплијим обеhањима 
заваркива~~ пољ~ке емигранте, и недадоше им никад учествовати и 

у наЈмаЊОЈ ЈаВНОЈ ствари. На против, комуна је поставила пољске 
јунаке за вође својој војсци. И на послетку да би збрисала старе ис
торичке успомене, срушила је комуна вандомски стуб, тај дивски 
символ ратничке славе, на очиглед победоносне пруске војске и хра
бре (!) бонапартовске војске. 

. ? ређење велико социј алне комуне беше основ њеном опстанку 
КОЈИ Је чврсто свезан на преустројству раденика. Њена ванредна 
уређења могаху тек правац означити, у коме ће влада народња са 
нароД?м кретати. Комуна је забранила пекарима ноћу да раде; уки
нула Је строгим налогом казни, које су са свим обичне постале; 
забранила смањивање наднице и новчане глобе, макар за буд какве 
узроке. Другом уредбом издала је комуна раденицима, све позат
варане радионице и фабрике, негледајуhи је ли капиталиста у ме<.-'Ту 
или не, али само са правом да се свака штета надокнади. 

Верзаљска влада ојачав мало боље, употребила је најгрознија 
cpeДC~Ba против париске комуне; она је по целој Француској угу
шила Јавно MHe~e, шта више забранила је и самим посланицима јав
не скупове; она Је Верзаљ и сву осталу Француску препунила своим 
шпијунима и то грђе но што беше под другом царевином; она је 
спаљивала све комунистичне новине па и сама писма; она је забра
нила народној скупштини и једне једине речи прозборити у корист 
париске комуне, скупштина народна изгледаше гора и црња, него 

она од 1816 год.; она, колико је год свирепо и крвнички поступала са 
~пољашњим ратовањем, толико је срамно подбадала грађане изда
JC~BY и ~епослушности. - Зар од комуне не би била најсрамнија из
даЈа, да Је скрштеним рукама гледала насиље и злостављања верза

љсI<:их либералаца? Да је нешто влада комуне сродна оној верзаљ
СКОЈ, то би тако исто у Паризу сви листови од поретка били уни
штени, као што су комунини У Верзаљу. 
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Ћифтинска странка нађе се мало у забуни, јер баш у то исто 
дo~a, када проповедаше повратак католичкој цркви и када прогласи 
да Јединство и спас Француске зависи једино од тврдог веровања у 
католицизам, тада расколничка комуна откри најгрозније тајне све
ти~ отаца и смирених сестара. Но ово тек беше највећа сатира, 
ТИЈер обасипаше наполеоновске ђенерале орденима, јамачно ради 
изгубљених битака.' капитулација и срамног робовања; комуна на 
против смањивала Је и затварала своје ђенерале за најмању небре
жљивост, комуна избаци и затвори једнога од своји чланова, кои је 
под лажним именом ушао у Париз, а сва кривица његова беше у 
To~e, што је у Пиону шест данабио затворен ради банкротирања, -
НИЈе ли ово пример верзаљским јункерима а уједно и хотимична ув
реда подметачу, лажи и издајици Жил Фавру, коије тада отправљао 
министарство спољашњих послова, кои је продавао Француску Биз
марку и кои је заповедао млитавој белгијској влади? Заиста комуна 
се није ни разбацивала чак у непогрешљивост као веhином ове 
садаR:>е старе владе. Она је износила јавности сав свој рад, она је, па 
и СВОЈ а несавршена дела, казивала грађанима. 

Нема револуције а да c~ у њу не увуку поред hравих чланова и 
друге којекакве пришипетље. Ту ћете видети чланове преживелих 
револуција, које су срасле са овима; они и непознавајуhи важност 
садањег покрета, ипак су својим карактером и својом храброшhу од 
врло велике важности по масу народну, или су просто познати по 

имену својих предака. Други пак познати су као просте сокачке лар
маЏИЈе, и са њиховом грдњом на постојеhи облик државни или боље 
на лица, која владају, рачунају се у странку револуционара. Ови 
људи, после револуције 18 Марта показаше се у повеhој гомили на 
свакој позорници, и за дивно чудо докопаше се неки од њих и важни

јих места. Колико им год снага допушташе одупираху се они 

раденичкој класи исто онако, као год што до сада сметаху сваком 

озбиљнијем револуционарном покрету. Ово су вам праве стенице, 
које би ваљало што пре потаманити; али баш ово кратко и бурно 
време не даде комуни да се разрачуни са овим букачима. . 

Заиста чудновато изгледаше Париз са комунином управом! Ни 
једног спомена ниси могао видети од оног раскошног Париза друге 
царевине. Париз не беше више станиште британске властеле, аме
ричких бивших трговаца са робљем, руских спахиј а и влашких бо
љара. Не беше више ноћне ларме па ни крађе; од фебруарских дана 
1848. год. једва су једном биле париске улице мирне и сигурне и то 
ван полицијског надзора. "Ми", вели један члан комуне, "не чујемо 
сада ништа о какоме убиству, крађи или ма каквој повреди мирних 
грађана; и~гледа ми као да је полиција одвела са собом своје назад
њачке пријатеље." 

На место кокета дођоше жене - јуначне, великодушне и пуне 
пожртвовања баш оне старог доба. Париз радеhи, мислеhи, бореhи 
се и крвеhи о новом друштвеном животу, беше CKOPQ и заборавио да 
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су канибаловц~ пред зидинама његовим, а опојен тврдом вером у 
истинитост СВОЈИХ начела немога ни мислити да има још и таквих 

створења који ће озбиљно подиhи руку против слободе, живота и 
братске једнакости. 

III. 

и сада на супрот овом новом свету у Паризу, види стари свет у 
Верзаљу - разнолики бодљикасти ђул од легитимиста, орлеаниста, 
бонапартоваца и умерено парламентарних републиканаца - кои је 
жељан народње крви а овамо под именом мира и поретка гласаше 

сви ОВ:И шаренкапиhи за назив "република" али се уједно постараше 
за СВОЈУ самосталност те изабраше старог политичког - лакрдијаша 
за председника, вођу и за све што је нужно једној шепртљанској 
влади. Ето то је скупштина у Верзаљу. Заступница свега изумрлог и 
преживелог она је сн.ажна јер јој је ослонац право јачега, али је и 
духа пуна б~ш као ЛУЈ Бонапартови ђенерали. Париз је сушта исти
на, Bep~aљ Је гo~a ла?К, а ова л~ж потекла је из уста Тијерови. 

. ТИЈер реч~ JeДHO~ депутаЦИЈИ оаског и сенског округа: "Верујте 
МОЈИМ речима, Јер их Ја до данас никад ни сам погазио!" Скупштини 

рече, "да је најлибералнија скупштина свију дојакошњих франце
ских скупштина", својој шаровитој војсци рече: да је "раброшhу сво
јом удивила свет и да је најлепше од свију што их је Француска дотле 
и~ала"; окружјама прича лубардање Париза као неку гатку: ако су 
нека топовска ђулад и пала у Париз, то ипак није кривица наша, но 
неки усташа, који се хвастају да се бију, а овамо несме нигда ни живи 
да се п~кажу". Даље вели о кружј ама: "Артиљерија верзаљска не 
лубаРДУЈе Париз но само пуца на њ." Он јавља Паризу да је све ово 
само зато, "да га ослободи од гнусне тираније, која га гњави", а за 
KO~YНY париску вели, да није ништа друго "ДО гомила простих раз
БОЈника". 

Париз по Тијеру не беше онакав као у суштини Париз "гомиле 
неваљалих и покварених", него фантастички - Париз, Париз буље

вара, богати, капиталистички, златни, лењи Париз, који сада са сво
јим лакајима, благородницима, са својом литерарном циганском ба
гром и кок ет ама шета по Верзаљу, Ст. Денису, Рујењу, Ст. Жер
мену; за ове парисце беше грађански рат тек пријаТ1]:а забава; они га 
посматраху ладно увеличавајуhим стакладима; они имађаху време
на бројати поједине топовске метке и заиста по њиховој деморали
саној части и креатурској увиђавности беше ова сцена много живља 
но у ПОЗОРИI?ТУ Порт-Сент-Мартин. Боиште беше у истини мртвим 
покривено, Јаук и писак рањених не беше глумачка вештина и на 

послетку од каквог је историчког значаја ова цела ствар! 
Ово је Париз г. Тијера, вође буржоазије и представника парла

ментарне републике. 
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IV. 

Први покушај Тијер-Фаврове кумпаније да 'Париз подчине, 
разби се о Бизмарково двоумлење. Други покушај 18. Марта, сврши 
се поразом францеске војске и бегством владе у Верзаљ, за којом 
нагна цела њена машинерија. За цело време преговарања о миру, 
спремаше се Тијер против Париза. Али камо војска? Остатци ста
јаће војске беху врло малени а доста и несигурни. Његови хитни 
позиви управљени на провинције, верзаљску народну гарду и сво
ј евољце наиђоше на јавно негодовање. Само бретањски округ посла 
своје војнике, који се борише под белом заставом, на прсима са зна
ком Христовим и са убојним ускликом: Vive le Roi! (Живео краљ!) 
Тијер мораде сада све родове војничке повуhи, он позва матрозе, 
војнике са ратних лађа, папске зуаве, Валентинове жандаре, Пије
трове стражаре и шпиуне, но ова би војска била при свој Тијеровој 
енержији слаба, да не беше наполеоновски заробљеника, које је Би
змарк слао ради потпоре Верзаљцима а с друге стране да одржи 
Верзаљ у потчињености. Како је ова војска одушевљена била види 
се најбоље из тога, што су верзаљску народњу гарду и у самом боју 
пратили жандари. Градиhи који падоше, не беху освојени, но крвљу 
откупљени. Раброст комунаца показа најјасније Тијеру да би сва 
његова стратегичка вештина и скрпљена војска била ништава 

спрам одушевљена отпора. 

Баш у то исто доба беше положај Тијеров спрам провинција 
врло рђав. Ни једне једите адресе поверења немога Тијер и његова 
компанија добити. Но на против, депутације и адресе врвеше са 
свију страна и захтеваху са достојанством као грађани француске 
републике, да се Париз поштеди на основу једногласног усвајања 
републике, даље захтеваху потврду комуналне слободе и разлаз ску
пштински пошто је истекао рок мандатима. Оваке жеље из провин
ција долажаху гомилама тако, да је Цифор, Тијеров министар 
правде, заповедио свима властима окружницом од 23. Априла, "да се 
жеље о штедљивом поступању спрам париске комуне сматрају као 
проста злочинства". Тијер при свем рђавом напредовању његове 
војске, закључи, да промене правац и обзнани, да се по свој Фран
цуској обаве избори на дан 30 Априла и то на основу нових скуп
штинских закључака о општинском устројству. Које интригама сво
јих префеката а које IIЩ,llјунским бургијашењем очекиваше Тијер са 
свим извесну победу, u 11 се надаше моралној помоhи, а тако исто и 
материјалној снази, те да што пре угуши париски устанак. 

Његовом харамијском ратовању против Париза и покушају 
његових министара да се уведе у Францеској нова "страшило влада", 
беше потребна мирољубива политика, која ће више но једну корист 
допринети. Овој мирољубивој политици задатак је, да завара 
провинције, средње сталеже да намами а пре свега тога, да се даде 
згодна прилика републиканцима у скупштини, како би сакрили 
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своје издајничке намере за непоколебљиво веровање у Тијерова де
ла. Марта 21 још док не имаде никакве војске, говорио је скуп
штини: "Ј а не мислим ратовати с Паризом." Марта 7 подиже се опет: 
"Ја сам примио републику и заклињем се поштеним именом да ћу је 
одржати." И заиста Тијер угуши устанак у Лиону и Марсељу у име 
републике а његова ћифтинска чета неће ни имена да јој чује у Вер
заљу. После ове јуначке победе беше његова истинита претпоста
вка свршени резултат. Принчеве орлеанске у име закона отправи он 
из Бордо-а у Дро-а одакле почеше са највеhим мерама кортешовати 
по народу. Тијер при састанку са изасланицима париским и окружн
им обично је овако свршавао свој говор: "Освета моја распростире 
се само над неколицином зликоваца, који су помешани у убијству 
ђенерала Лекомпте и Клемана Томе", а његова попустљивост допи
раше само до ових граница: "Мир ће бити али нека ми Париз а и 
цела Францеска безусловно призна, да сам ја одржао мир и сачувао 
најсавршенију форму републиканску, баш онако као што је радио 
1830 г. са Луј Филипом. Поред своје вештине имађаше овај лажов 
сигурну скупштину, застрашене провинције и верне слуге у мини
старству између којих се најбоље одликоваше Дифор. Дифор, стари 
орлеанистички правозаступник, беше свагда при опсадном стањ у 

министар, као и сада 1871 под Тијером, тако 1839, под Луј Филипом 
И 1849 под Луј Бонапартовим председништвом. Он се је обогатио 
бранећи париске капиталисте а за интерес нападао је и на оне 
закрне, које је баш он сам за време свога министровања увео. Сада 
пак незадовољан окорелим скупштинским законима, у којима нема 
ни искре од слободних републиканских закона, издаде закон о про

гонству јер му се војнички суд учини И сувише спор. Револуција од 
1848 која је уништила над политичким кривцима смртну казну, 
заменула је ову прогонством. 

Луј Наполеон кои је дошао на ту мисао да уведе поново гило
тину, при свој сили и снази не смеде изаhи са тим грозним предло

гом на јавност. 
Јункерска скупштина, која није ни толико смела, да париски ус

танак јавно "жигоше простим разбојништвом", мораде се задово
љити и Дифоровим законом о прогонству. Но при свим овим окол
ностима неби Тијер могао дуже опстати са својом помирљиво-ла
жовском политиком, да није ова захватила чврста корена код бесне
hих јункера, који су тако глупи да незнађаху ништа ни о своме поло
жају а камо ли о узроку овог издајства, неверства и убиства. 

у очи општинских избора 29. Априла устаде Тијер у народној 
скупштини и показа отворено своје зликовачке намере: "Једина за
вера против републике јесте Париз, он нас гони да пролијемо 
братинску крв. Ја велим још једном, одузмимо оружје из руку оних, 
који су виновници ове несреће и казна ће бити истог магновења 
задржана и ублажена изузимајуhи мали број простих злочинаца." 
Бурном упадању у реч са стране јункерске одговорио је Тијер: 
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"Кажите ми ви господо, неговорим лија истину? Хоће ли вам одиста 
бити жао, ако речем истину, да су ови преступници тек једна шака 
људи? Зар ово није срећа у овој нашој грдној несреhи, што су ови 
људи који беху кадри да пролију крв ђенерала Клемани Томе и 
Лекомте само ретки изузетци." 

Француска при свем том и беше глува и слепа за Тијера и ње
гове речи, она се нехте освртати на његову парламентарну песму. 

Од 700.000 општинских савета од који испаде Француској слободни 
за избор само 35.000 ОПШТI1на па и од њих 35.000 једва продреше, 
легитимисте, орлеанци и бунапартовци у 8000 општина. Поновљени 
избори испадоше још млого горе. Народна скупштина не само да 
није добила од окружија материјалну силу, но је овом приликом 
изгубила и саму моралну важност: као израз француског јавног 
мнења. А да би овај пораз добио озбиљнији вид, запретише ново 
изабрани општински савети свију француских вароши, да ће се овој 
незаконитој верзаљској скупштини ставити другу у Бордо-у. 

Овим кораком учини се Бизмарку да је већ време дошло да се 
и он јавно и одсудно умеша у француске ствари. Он заповеди Тијеру 
господарским гласом, да пошље с места пуномоhенике у Франкфурт 
ради одгођени коначни закључака о миру. Са снисходителном по
низношhу према господару, и доброчину свом отправи Тијер Ж. 
Фавра и Пујер Кертира. Пујер Кертир "чувени" рујански фабричар 
памука, ватрени и ропски приврженик друге царевине није у оваким 
приликама никад штету допринео својим рођеним интересима, ван 
при трговачком уговору са Енглеском. Овај човек који хтеде кон
тра револуциом да смањи надницу раденицима, а уступањем фран
цуских провинција мишљаше он својој роби цену повисити - не 
беше ли већ по првом кораку свом достојан друг Ж. Фавра? 

Када дођоше сви пуномоhници у Франкфурт, Бизмарк их одма 
предусрете овим: или повратите царевину или примите моје услове 
мира! Бизмарк је при овом уговарању смањио рок исплате и уједно 
закључио да пруска војска све донде остане у париским градиhима, 
докле год он не буде са стањем ствари у Француској задовољан -
овим кораком призната је Пруска као врховни судија, при решавању 
унутарњи ствари. Бизмарк из захвалности према Тијеровој услу
жности обеhа вратити Бунапартове заробљенике а по нужди даће и 
саму пруску војску само да се што пре угуши устанак у Паризу. 

Бизмарк пак да би показао у неколико и поштења, одредио је 
да се прва рата ратне оштете плати тек по предаји Париза. Удицу 
ову прогуташе Тијер и његови компаниони са највеhим прохтевом. 
Они подписаше уговор 10 Маја а 18 Маја донеше већ и потврду на
родне скупштине. 

у времену између коначни закључака о миру и бунапартових 

повратку заробљеника, сматраше Тијер још за већу обавезност, да 
се изнова лати своје пријатељско-лажовске политике, њему беше 
нужна завеса иза које ће спремити крваву париску сцену а у једно 



250 СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ: ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА, V 

иза које ће прекрити "либералце" да бар ?чима не глед~ оно, што 
устима изрекоше. Још 8. Маја одговори:о Је он депута~ИЈИ средњег 
сталежа ово: "Чим се усташи одлучно изразе за предаЈУ, онда ваља 

капије да буду још на осам дана пре отворене свима и свакоме, 

изузев убице ђенерала Клемана Томе и Леком.те." . 
На неколико дана доцније нападну на ТИЈера жестоко Јункери 

због овог говора, он је истина и овом приликом избегао свако оба
вештење, али је ипак дао миг овим речима: "Међу вама има много 
нестрпељиви, који и сувише хитају. Ви морате још осам дана чекати; 
после ових осам дана неће бити више никакве опасности и задаhа 
држим да ће бити решен а достојно вашој храбрости и способности." 
Чим је Мак Махон јавио да ће за кратко време бити у Паризу, одма 
је и Тијер изашао пред скупштину са овим речима: "Ја ћу c~ законом 
у руци уhи у Париз и искаhу рачуна од оних зликоваца, КОЈИ толик~ 
живота утаманише и толике историчке споменике уништише. 

Када се већ дан победе приближи рече Тијер: "Ја немам МИ~IосР9а."; 
Паризу, "твоја је судбина већ решена"; бунапаРТОВСКОЈ. ВОЈСЦИ, 
"осветите се како вам је срцу воља". Једва једном, пошто се Је ~eHep
ал Дуе докопао 21 Маја париски капија издајом, устаде и ТИЈер ~2 
Мај а те откри "мету" његове помирљиво-лажовске политике, КОЈУ 

глупи јункери не могаху схватити. "Ј а сам вам пре неколико дa~a 
казао, ми се приближујемо нашој мети; данас вам велим - мета Је 
постигнута. Једва једном је задобивена победа поредка, справедљи

вости и цивилизације." 
11 то беше он. Цивилизациј а и справедљивост буржоаског по

редка покаже се одма у свој својој истинитој боји, чим се подигне 
робље против својих господара и наметнутог поредка. Тада се 
појављује ова цивилизација и справедљивост као необуздано бесни
ло и крвничка освета. Свака новија криза у сталешкој борби показу
је све јасније ову речену истину. И сама гнусна дела буржоазе од 
1848 губе се спрам овог данашњег нечувеног покора .. Сам<?прегоре
вајуhи дух париског народа - људи, жена и деце - КОЈИ га Је Ј?абрио 
у осмодневној битци по улазку Верзаљаца у Париз, освеТЉУЈе тако 
исто узвишеност њихове радње, као год што п~клен~ ~ела солда
теске потамњују једнородни дух оне цивилизаЦИЈе, КОЈОЈ они ~лу?Ке 
као најамници и осветници. И заиста ово је славна цивилизаЦИЈа, J~P 
она пронађе начин, како ће се лакше уништити гомиле лешина, КОЈе 

је она потукла! 
Да нађемо слична примера Тијеровим неделима и његовим 

џелатима, морамо се винути ћа у доба Суле и оба римска триумви
рата. Исто оно ладнокрвно јатомично касапљење; исто презрење, 

при убијању не гледајуhи било старо или младо, мушко или женско; 

исти начин мучења над заробљеницима; исто гоњење, али с том раз

ликом што је ово намењено једном целом сталежу; исти д~вљи лов 
над прекритим вођима, како ни један да немакне; исто ШПИЈунисање 
како политички тако и приватни непријатеља; истоветна равноду-
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шност над невиним жртвама. Али само ово је разлика, што римљани 
нису имали митрељеза, то не могоше своје противнике гомилама 
отправљати и што они нису ишли"у руци са законом" а на језику са 

"цивилизациј ом". 
А сада после ових срамни дела, погледајте мало и другу страну 

ове буржоаске цивилизације, коју је њихова сама штампа обиљежи-
ла. 

"Париски дописник пише некоме лондонском листу (Torgbla
ttas) докле још по неки топ загрми из даљине, и докле рањеници без 
икакве неге гомилама умиру, докле 600 устаника очајнички се боре 
на живот и смрт и губе се по подземним каналима и катакомбама, и 
докле их несреhнике по улицама гоне да их онако у гомили из ми
траљеза збришу са света - дотле су кафане дупком пуне, у њима се 

пије, игра се билијара, домина; дотле се на буљеварима сиротне, бе
справне женскиње продају за комад хлеба, и овде онде из приватних 
кућа разлежу се раскалашне блудничке песме и прекидају HOhнy 
тишину." Едуард Херве пише у "Журнал де Пари", у листу верза
љском, кад је био под притиском комуне: "Начин на који париско 
становништво (!) јуче показа своје задовољење, беше у ствари више 
него сујетно, и бојимо се да ће с временом бити и горе. Париз сада 
изгледа као у каквој свечаности, што неби требало, и ако не ћемо да 
се назовемо Парижани пропалог Париза, онда томе треба учинити 
крај." Па за тим наводи места из Тацита, где вели: "И одма сутра, 
после жестоке битке, па још пре но што је са свим извојевана, ниски 
и покварени Рим почне тонути на ново у блату ракоштва и блуда, 
који му тело његово руши а душу каља - овде крв и бој, тамо 
купатила и уживања." - Господин Херве заборавља само, да то па
риско становништво, о коме он говори, да су то Тијерове Паризли

је, да су то његови "фран-фиљер-и" што се гомилама враћају из Сен
-Дениса, Реља и Сен-Жермена. То су ти грађани "пропалог Париза". 

У сваком њиховом крвавом триумфу што га одрже над каквим 

борцем, кои се жртвовао и борио за ново и боље друштво, срамна 
цивилизација њихова, што је основана на ропству рада, преhуткује и 
загушује вику њихових жртава гадним опадањем, које се после на 
далеко разлеже. Овај врсни раденички Париз комунин под владом 
крвавог "поретка" претвори се брзо у некакав "Пандемонијум". Па 
шта значи пред очима буржоазије свију земаља оно нагло преобра
ћање? Ништа, осим само то, да се комуна подигла противу цивили

зације! Париско се становништво с одушевљењем жртвовало за 
комуну; ни у једној битци није пало толико мртвих, као за комуну. 
Шта значи то? Ништа, осим то, -да комуна није народу омиљена уп
рава, него да је то надмоhије гомиле разбојника! Жене су браниле 
барикаде и гинуле на њима. Шта значи то? Ништа, до само то, да их 
је демон претворио у Мегаре и Хекате. Умереност комуне за два 
месеца њене непрекидне владе равна је само jYHa~KOMe духу њени 
бранилаца. Шта значи то? Ништа до само то, да је комуна два месе-
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ца под маском умерености и човечанства брижљиво сакривала своју 
сатанску крвожедну вољу да је пусти у часу свога самртног борења. 

Париски раденици у очајничкој борби запалише здања и спо
менике претворише све у пламен што би пркосило пропасти њихо
вој. Када су буржоазисте знале живе раднике најгрознијим мукама 
мучити, онда је са свим природно, што у победоносном триумфу не 
нађоше неповређене зидине својих величанствени палата. 

Верзаљска влада виче: Паље:вина! и разасла и у најкрања села 
Француске своје скутоноше, да подигну хајку на све њене непри
јатеље тако зване пали-куhе. 

Кад влада изда својим ратним флотама налог "да убијају, пале 
и руше", ниј е ли то онда ј авно упутство на паљевину? Када инглиске 
чете спалише капито[л] у Вашингтону и летњу палату краља кине
ског, не беше ли и то паљевина? Када је Тијер лубардао 6 недеља 
Париз под изговором да је хтео само оне куће упалити, у којима је 
мислио да су разбојници и убице, беше ли и ово паљевина? У рату је 
ватра са свим нужно зло ИЛИ достојно оруђе. 

Зграда, поседнута непријатељем, лубарда се зато само, да је 
запале. Увидел нападнути нужду таку да се не могу више одржати 
на тој позицији, онда је обично пале, да се неби нападач могао у
чврстити. Ово је узакоњени обичај свију редовних војника. Али у 
борби раденика против капиталиста, једином у историји праведном 

ратовању, не сме ова паљевина бити! Комуна је употребила ватру, 

као обранбено средство. Она је употребила ватру, како би Верза
љцима затворила оне дугачке и праве улице; она је употребила да 
покрије своје повлачење, управо као што су Верзаљци при проди
рању употребили своју ђулад, која порушише толико исто зграда 
баш колико и комуна са својом паљевином. Још и сада се води 

распра, које су зграде спаљене ђуладима а које комунином паљеви
ном. Париски раденици притекоше паљевини тек онда, пошто су 
верзаљске чете већ у велико гомилама убијали заробљенике. - У 
осталом комуна је још у напред јавно рекла, да, ако дође до кра
јности, да ће се тек мртва под развалинама Париза предати, и да ће 
од Париза да учини другу Москву, баш тако исто рече и влада верза
љска за времена опсаде париске, али наравно ово беше тек неки зас

тор иза кога се могаху извршити издајничка дела. Управо ради па
љевине набавио је Трошије петролеум. Комуна је знала, да се њених 
противника нетиче ни најмање живот париских радника, но зграде 
париске. 

И Тијер у име своје казао је, да ће његова освета бити неумо
љива. Пошто се је с једне стране осигурао са својом војском, а с дру
ге стране Пруси затворише излазак, рече тада Тијер: "Ј а ћу без 
милосрђа бити! Казн[а] за грехе биhе подпуно савршена, а закон 
строг." Ако су дела париске комуне и била вандализам, била су 
вандализам очајне борбе против неприј атеља, а не вандализам у 
триумфу, као што је био вандализам хришhана према неоцењеним 
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уметничким произ.водима незнабожачког века; па и сам овај ван

дализам оправдан Је од истори~а као неопходно нуждан и сразмер

но незнатан моменат. у ДИВСКОЈ борби напредујуhег са преживелим 

~руштвом. Још мање Је био то вандализам Хосманов који је истори
ЈСКИ Париз порушио да начини у њему места беспосличарима. 

Али стрељање 64 таоца и на челу им архијепископа париског, 
што . учини KOMYH~! - Буржоазија и војска јој увели су у Јуну 1848 
год. ЈОШ давно у ~~ЈНИЧКОМ свету заборављен обичај - убијање своих 
ма на милост. ЈОЈ, остављених заробљеника. Овај гадан обичај 
употребљаван Је од то доба више или мање при сваком угушењу ка
квог народног YCT~HKa, чиме је доказано, да је то заиста "корак на
пред ~ цивилизаЦИЈИ" био! А дp~гo и Пруси су овај обичај у Фран
ЦУСКО] опет поновили, да узимаЈУ таоце невине људе који својим 

?КИВОТОМ за туђу радњу одговараху. Кад је Тијер, као што видесмо, 
ЈОШ у почетку борбе започео врло худан обичај - убијање кому
нистичких. заробљеника, не остаде комуни ништа друго но да брани 
живот СВОЈИМ члановима, да као Пруси узима таоце. Но живот тих 
таоца био је - још једном велимо - изгубљен непрестаним стреља
њем комунских чланова од Верзаљаца. Како ли су се могли штеди
ти после поток а крви, којим се Мак-Махонови преторијанци хва
стаху. Зар да и последње средство против буржоаских влада - уап
шење талац~ - ~CTaHe само з.а подсмех? Прави убица архијепископа 
Дербоа био Је ТЈер. Комуна Је толико пута Тјеру владику Дарбоа и 
пуно попова у п~омену за ухваћеног Бланкија нудила. Но Тјер је то 
тврдоглаво одБИЈао. Он знађаше да би са Бланкијем комуна ваљану 
главу доб~ла, до чим би за његове цели, Дарбоа владика, био као 
мртвац. ТЈер се у овоме на Кавењака угледао. Колику су ужасну 
вику Кавењак и његова солдатеска против устанка подигли кад су 
их ови као у.бице владике Афра оптужили. Па ипак се добро знађа
ше да су ВОЈНИЦИ "реда" истог владику погубили. Жакљет, главни 
заступник владичин, посведочио му је то баш после самог дела. 

Цео овај клеветнички лик, који партија "реда" никад није про
пустила да напери против својих жртава, доказује само да се дана
шњи буржоа и:здаје з~ ~paBHOГ насљедника негдашњих спахија, који 
су свако ~руж]е у ~BOJOJ Р~ЦИ за праведно против плебејаца држали 

а до чим Је ма КОЈе ОРУЖЈе у руци плебејца још у напред као зло
чинство важило. 

Завера ~ладају~е класе за угушење револуције под заштитом 
страног осваЈача ЧИЈе. смо трагове ми од Септембра до уласка Мак

-Махонових пре:ори]анаца кроз Сен-клудску капију - пазили до
стигла беше СВО] вршак у крвавим потоцима по Паризу. Бизмарк 
глед~ задовољно на развалине п~риске, у којима је можда "прву 

рату он?г општег разорења СВИЈУ великих вароша видео, коју је 

зажелео ЈОШ као прост писар у Пруској Chambre introuvable 1849. Он 
гледа задовољно лешине париског пролетаријата. За њега није то 

само истреблење револуције, него у једно и протест Француске, која 
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је у истини као мува без главе са свом својом владом. Са политиком 
ума свог, кој а се опажа код свих "искусних" државника, види он само 
површину свог необичног политичког догађаја. - Да ли се још која 
прилика од историје налази, где је победитељ своју победу тиме кру
нисао, што је не само жандармом него и потплаhеним џелатом побе
ђене владе постао? Између Пруса и париске комуне није било рата. 
Напротив комуна је привремени уговор мира примила и Пруска се 
је за неутралну изјавила. Пруска дакле није била ратујућа странка. 
Она је вршила дужност џелатову; посао подкупљеног џелата, јер је 
у напред изјавила да потражује исплату своје крвнине од 500 мило 
тек после пада комуниног. И тако је једва прави карактер оног рата 
на видело изашао, рата, кога је провиђење наредило, да казни 
безбожну и раскалашну Француску богобојазном и примерном 
Немачком. И ово нечувено огрешење против народног права, које 
су и сами стари правници разумевали у место да "цивилизоване" 
владе јевропске натера да овој Пруској што свако право гази која је 
просто оруђе петроградског кабинета била, у њеним освојачким 
плановима на пут стане - натуђује им још ту мисао на памет; да ли 

је доста крви двогубом опсадом Париза потекло и би ли требало још 
ове жртве верзаљском џелату у руке дати! 

Да се после најужаснијег рата новијег доба и побеђена и побе

дитељска војска саједине да пролетаријат искасапе - тако нечувен 
догађај, не показује, како Бизмарк мисли, пропаст напредујуhег но
вог друштва, него смрвљеност старог буржоаског друштва. Највеће 
уздигнуhе верзаљског старог друштва могао је бити народни рат, и 
овај се сад као чиста народна обмана показао, који никакву другу 
цељ ;није имао него да борбу појединих класа обустави и који одма 
престане чим се борба класа у грађански рат претвори. 

После духова 1871 нема више мира ни примирија између рад
ника француског и отимача њиховог раденичког труда. Гвоздена 
рука поткупљене солдатеске моhи ће обе класе, за неко време у 
заједничкој стези одржати. Али борба се мора ипак изродити, са јед
нако растуhим обимом и не може се посумњати ко ће на послетку 
победити -, мало отимача или грдно велики раднички сталеж. А 
француски радници стоје на предстражи целог модерног пролетар
ијата. 

Док су јевропске владе тако, пред Паризом, поново извојевале 
интернационални карактер сталешке владавине, дотле су у исто 

време из свег грла на интернацијоналну радничку социјацију -
интернасијонална опет против организације рада и против светске 
завере капиталиста - као на главни извор свију ових несрећа. 

Тијер је оптужио и назвао све оне који се заузимају око осло
бођења њиховог, као деспоте рада. Пикар је заповедио, да се свака 

свеза прекине између францеске интернасијонале и стране; проф. 
Жобер, стари брат Тијера, још од 1835, изнео је као главну задаhу 
свима владама, да утамањују интернасијоналу. Јункери народне ску-
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~тине урличу против ње, а укупна јевропска штампа удешава сво

Ји~ ~евчањем њихов кор. Неки поштени чувени францески писац, 
КОЈИ ]е овом нашем савезу са свим стран, вели ово о интернасијона
ли: "чланови главног одбора народне гарде, и веhи део чланова 
комуне, јесу највредније, најувиђавније и најенергичније главе ин
тернасијоналне радничке асоцијације ... Људи, једном речи поштени, 
научени, пуни пожртвовања, свесни - и храбри." Полицијском и 

буржоаском мозгу изгледа наравно интернасијонална радничка асо
цијација као неки тајни клуб, а одбор ове имао би ту дужност да од 
Bp~Me~a на време диже устанке по разним крајевима. Наша је асо-

, ци]аци]а у правом смислу међународна свеза, којој је дужност да ује
дини и збратими раднике по разним деловима цивилизована света. 
Ма где, и у ма каквом виду, и под ма каквим условима борба ста
лешка све већма јача и добија озбиљнији и похвалнији вид, и онда је 
са свим природно да су чланови наше асоцијације већ сада загазили 

у чаркање. 3емљиште на коме ниче она, јесте само ово данашње 
модерно друштво. Она не може никад бити покошена па ма се још 
толико крви пролило. Да њу утамане морале би владе пре свега уни
штити силеџијску владу капитала над радом - дакле услов њиховог 
сопственог опстанка. 

Париз раденички са својом комуном славиhе се вечно као 
претеча новог друштва. М ученичке жртве урезане су у свако живо 
раденичко срце. Историја света обиљежила је на'чин по коме је 
комуна уништена јер сада међу најгрозније и најстидније преживеле 
догађаје, ублажити овог неумитног судију, нису кадре ни све 
молитве свију на свету попова. 

Главни савет: 

М. Т. Бун, Фрид. Бредник, Г. Х. Батри. Кехил. Уиљем Хелс, 
Колб, Фрид. Леснер, Г. Милнер, Томас Мотрсхед, Шарле Муреј, 
Пфендер, Родј, Рил, Седлер, Кауљ, Степнеји, Анф. Темплор, В. Тау
сенд. 

Дописујуhи секретари: 

Евжен Дипон, за Францеску. - Карл Маркс, за Њемачку и Хо
ландску. - Фридрих Енгел, за Белђију и Шпанију. - Херман Јунг, за 
Швајцарску. - П. Гиовоhини, за Италију. - 3ев. Мориц, за Мађар
ску. - Антон 3абики, за Пољску. Ј. Којен, за Данску. - Ј. Г. Екар
иус, за Сједињене државе. 

Херман Јунг, председник. - Џон Вестон, благајник. - Г. Херис, 
финанс. секретар. -.Џон Хелц, главни секретар. 

Лондон 30. Маја 1871. 

PageHuK, бр. 19,20,21,22,23. и 24, од 13, 15, 17,22,23. и 
24. VП; 32, 33, 35, 36, 37. и 38, од 17, 19,24,26,28. и 

31. VПI и бр. 39, од 2. IX 1871. 



УРЕДНИКУ "ВИДОВА ДАНА" 

Драги госйоgине! 

Ако ниси прочитао у 17. и 18. броју "Раденика" оригинални 
чланак "Бели Терор", а хоhеш да се изненадиш па слатко насмејеш, 
упуhујем те да га прочиташ. Чланци, који су у "Јединству" и у 
"Видов Дану" штампани противу "Интернасионале", морали су нај
живље у срце погодити "Раденика", кад му је онако крв на очи на
села, те правом несвестицом очајања удара на тебе, на мене, на 
Ружиhа, на целу публику нашу,·· - изврнувши карактер дотичних 
улога - нама подмеhе своју, а себи без сваке етикете присваја наше. 
Од како су се демагошке тежње, које су рана на телу западног 
друштва, пој авиле и у нашем млађаном животу, ми смо са свима 

свесним људма одсудно на њих устали, и обарамо их савесним ору
жјем доказивања и обавешhивања. Што је више наше семе клијало 
у благодарној земљи, то су жешhе наши противници на нас наср
тали, не разлозима, но лажју, клеветом и грдњом, јер су увиђали да 
ако овако продужимо, они ће бој изгубити. I-Iадали су се ваљда да ће 
нас својим оружјем уплашити те да поље напустимо малодушно. 
Али су се сиромаси преварили. Ми остајемо, и остаћемо до смрти на 
мегдану, увек следствени, чврсти, непоколебљиви, не обазируhи се 
на њина гадна средства, бранеhи поступни развитак поштене сло
боде у поретку, а војујуhи енергично али достојанствено противу 
свих покушаја антидржавних и антисоцијалних, који, кад би успели, 
осујетили би задатак нашега народа на истоку. Помисао о овој дyгo~ 
борби за чисте народне интересе мени ће, мислим, ублажити и МОЈ 
последњи час, те ћу заклопити очи с утехом да сам се као писац мо

ме народу одужио колико сам год могао. 

Па опет ми који овако мислимо и радимо, ми смо до сад били 
нашим златним демагозима продане душе, натражњаци, мрачњаци; 

а сад ето чуда _. на један пут постадосмо им нешто са свим противно, 
то јест демагози! Кажи ми, молим те, нису ли ти људи на путу у луду 

кућу, и могу ли се горе бламирати него овако? Они бране лупеже, 
паликуhе и убојице комунске, а ми их с целом изображеном Евро
пом жигошемо, и опет они су поштени, невини слободњаци, а ми 
смо језујити, који народ деморалишемо! Па могу ли нам комунци 
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већу похвалу и не хтејуhи одати пред свесним и поштеним светом? 
Што ме је пак највише изненадило, то је признање "Раденика" да 
смо им избили оружје из руку и сву публику к себи привукли! Ту јео 
дакле чвор! Али како се то слаже што су до јуче о нама писали, да 
смо најнеп~пуларнији људи у Србији, а сад на један пут признају да 
сва публика пристаје уз наша начела! Јединствено је пак што 
"Раденик" грди и саму публику, као глупу и неваљалу! Па шта hеш 
више? Неваљао је цео изображени свет, неваљао народ у кнежеви
ни, па како бисмо захтевати да нас једне "Раденик" поштеди? Он нас 
подсеhа чак и на наш породични живот! Сиромах човек! Не зна да 
ме подсеhа на благослов, који су ми оставили моји родитељи, на 
љубав моје браhе, на тридесет и једну годину мога мирног и задово
љног супружаског живота, на моју децу, којом се могу поносити, као 
год и честитим људма, којима сам их дао. А тебе не подсеhа ли на 
брижљиво васпитовање твоје деце, на твоју синовљу љубав и на ону, 
поноса пуну утеху, коју ти даје твој чувени и општепоштовани брат, 
који је дика словенске науке?28п Али наравно то ништа не вреди у 
очима комунаца, а нама баш ни стало није до њихове оцене. 

Не. знам шта ти мислиш, али ја сам тог убеђења, да одговарати 
оваким билмезима и протувама књижевним било би показати им 
одвише части. Њима ваља плаhати само оним новцем, којим им 
плаhа цело поштено друштво, - то јест мучким презирањем, које 
више значи него најбоље оповргавање. Довољно је што оповргава

ју сваки дан сами себе, показујуhи да им је сиротан ум, колико год и 
душа ниска. 

Буди ми дакле весео, па продужи спокојно твој пут, не 
осврhуhи се ни на десно ни на лево, но идуhи право к оној мети, коју 
нам патриотска дужност означава. Победа је наша и то задобивена 
поштеним средствима и на достојан начин. До виђења. 

у Београду 11. Јула 1871. 

Машuја Бан 

BugoBgaH, бр. 150 и 151, од 15. VП 1871. 
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Да би се потребитим тежацима, занатлијама и трговцима дала 
МОГУћНОСТ, да лакше и јефтиније набављају нужне им новчане ка
питале, и уједно да се отвори прилика свакоме да може што од нова
ца уштедити и на сигурно место оставити, - па то интересом мало 

по мало и умножити дознали смо да је министар финанције спремио 
предлог који ће влада идуhој скупштини на одобрење поднети, да се 
за сваки округ у Србији установи позајмни фонд, под именом "ОК
ружна штедионица". Ове окру)кне штедионице постојаhе при окру
жним начелствима као самостална оделења; имаhе своју касу и ра

чуноводство за себе под надзором министра финанције. 
у ове окружне штедионице долазе из целог округа на руко

вање сви новци општински, црквени, манастирски; даље сви пупил

ски новци оних пупила из округа који не износе више од 1000 ДУК .. ц.; 
прирез болнички и сви остали ванредни прирези док се не употребе 
на цел на коју су намењени. И депозитни новци који код окружних 
судова и полицајских власти стоје а који се за неко време не би 
могли из ма каквих му драго узрока предати коме припадају - слаhе 
се такође на руковање "окружној штедионици". Приватна лица из 
округа могу давати своје новце "окружној штедионици" под ин
терес. Но од једног приватног лица неће се у штедионицу примити, 
ни мање од 10 ни више од 12.000 гр. чар. 

О важности оваке установе не треба ни говорити и ми држимо 

да ће је народна скупштина од срца пригрлити, јер је ово једно од 
првих средстава да се каишарима и зеленашима стане на пут и народ 

од њихове пљачке сачува. Само код оваких установа још је важније 
да се зна: на који ће се начин и коме издавати новац; са каквом гара
нцијом, и поглавито да ли ће се давати и на лично јемство што је 
једно од првих услова за потпомагање сиромашније класе. А како се 
чини да се овим иде на то, да се садања управа фондова преобрази, 

то би веома важно и од општег интереса било, да се пре скупштине 
изнесе овај предлог у свој опширности, како би се јавном речи све
страно претресати могао. 

Међу тим ми се радујемо што ће се овака установа код нас 
подиhи која је од неоцењене користи за народ. 

PageHuK, 1, бр. 21, од 17. Јула 1871. 

САН БОСАНСКОГ ВАЛИЈЕ. 

Балија босански пошто је завирео у сваки кутак свога вилајета, 
беше легао да се одмори, па заспао и уснио сладак сан. У сну му се 
учинило, што год је видео у Босни да то бива у Србији, те дозвао свога 
ћату, кои пише Сарајевски Цветник,288 и казао му: море ћато, ова раја 
бежи од среће коју сам јој прибавио и склања се у Србију, ваља јој ту 
варварску земљу огадити; дедер пиши што сам о њој снио. И ћата 

седне, и узме писати Балијине речи." Србски се Hapog веп geMopa
лисао; убијсшва, крађе и осшала зла умножавају се, а узроци ов02 
ойаgања не Гйраже се наравно за шо шшо и бе02раgска 20cuoga и 
2рађансшво веп је Йокварено ... Шшо се йак g02aba у унушрашњосши, о 
чему србске новине ни речи не 20воре, шо Б02 зна; али су шоме најбо
љи gоказ шамнице, које су йуне н. И најйосле Балија је кроз комунске 
наочаре "PageHUKa" виgио, ga је србски Hapog gошао go йросјаЧК02 
сшања, а каса ga се набављањем нейошребних сшвари изЙразнила.289 

Кад је ћата прочитао Балији његов сан, Балија удари радостан 
дланом о длан, и кликне; валах, ћато, овим сам нашој "раји" отворио 
очи. И доиста раја прочитавши тај број "Цветника", очи је отво
рила, и увидела, да је њен валuја после масне и добро наквашене ве
чере сањао, те верниј лик срећНОГ босанског стања видио и амо пре
ко Дрине. Раја јошт и сад незна да реши, јели то била оптичка илу
зија пушеhе се главе, или самоиздаја немирне савести. 

И ако "Ружа" држи валију за врло паметна човека, ипак ће му 
на његов сан нешто приметити. 

"Крађе и убиства, то су људска зла приступна целоме свету, па 
и узорноме вилајету босанском, с' том само разликом, што их у дру
гом обичном свету чине хрђави људи, а у изредном вилајету чести
тога валије чине их баш они, кои су својом дужношhу познати, да их 
предупреде, или казне. Има свуг у свету и покварености, а то у поје
дини:м: С!lучајевима; али тежко таке кака царству је у куhи доброг 
ваЛИЈе, Јер ту поквареност долази управо с'главе. Што се наших 

тамница тиче; те су баш прилично празне, па би у њима било комот
на места за све валијине у вилајету ревносне слуге; а ако у нашим 
тамницама и има људи, ти су јамачно што год скривили; но би ли 
вилајетски господари пристали да заједнички извидимо, колико је у 
нашим, а колико у вилајетским тамницама правих људи?" 
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"А о нашој просјачкој торби, честити валио не бери бригу. Она 
је ипак толико пуна, да из ње све војничке потребе (које као ga вас 
зgраво жуље) измирујемо, а опет нам толико претиче, ga можемо 
куйиши и бурмуша, og кога ће iПе iПако јако кинуйlи, ga ће се чуши 
og Броgа go Требиња. Да, у шу нашу йросјачку iiiорбу йијаце би ев
ройске, биле ZOl:uoBe сунуши йо који милиончиh само йо 6/00, а за 
вашу йушу [цорбу ви не можеше наћи ни йо 20/00, макар ga јошш и 
сшварне залоге gајеШе. 

Оволико "Ружа" зна сад приметити на твој сан честити валио, 
па се нада да ако у будуhе и усниваш, неће ти пасти на ум да своје 
снове причаш раи у Цветнику. Раја је йроницљива, йа Bugu zge ше 
боле ЧLLМ зинеUl. 

Растајуhи се са босанским валијом "Ружа" мора честитати и на
шем "Раденику" (кои је једини у свету опазио неку просјачку србску 
торбу),290 што је нашао тако брзог и срдачног одзива, код мора
лишуhих Турака. Његов је утицај проналазак лепо прихваhен; сре
ћан му турски патент! Њим се барем може тешити због свога 
неуспевања у Србији. Ако. зло служи свој народ добар је слуга Тур
чину, коме згодно ђубри њиву. Али ће та наранити нашу босанску 
браhу! Па cag ко ga рекне ga немамо чесшиших СРб-ЙаШриоШа. 

ПАРИЗКИ ЖИВОТ. 

Извесно је, да је царство велику важност полагало на пра
вљење Макадама (новог насипа) у Паризу, и то свак зна из кои осно
ва. Садањем префекту Сене, господину Сају не допада се тај начин 
класичног калдрмисања, ма да нема они основа коих се царство пла

шило. О овој калдрми у стању смо једну интересантну причу при
чати: Кад је у Паризу закључено било, да се енглески начин калдр

мисања улица усвои, позову и самог господина Мак Адама, кои је 
ову калдрму пронашао и која његово име носи, у Париз. Он им 
објасни све што су од њега тражили, али уједно настави: знате ли 
зашто је моја система калдрмисања усвојена? Само зато, што Лон
дон нема као Париз камене мајдане пред носом. - Господину Мак 
Адаму Паризлије благодаре на његовој некористољубивој искрено
сти, али одма и се већОМ ревношhу навале, да макадамизирају. По
литика се немогаше са калдрмом од камена опријетељити. 

И "Раденик" се усуђује код нас Мак Адам препоручивати291 , а 
незна да се он само онде прави, где нема камена, као што га је код 
нас пред носом. 

О Радениче! зар не видиш да ниси знао шта си говорио, и зар 

незнаш бар с' политичне стране, какву корист имају метежници 
(које ти радо заступаш) од камења са калдрме?292 

Право људи веле, ти и незнаш шта пишеш. 

Ружа, бр. 27, од 20. VП 1871. 
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ШТА БИ "РУЖА" СВЕ ЖЕЛЕЛА. 

1. Да се "Раденик" у интересу радени људи забрани. 
2. Да се чиновницима до 400 талира бар са 50 талира плата 

повиси. 

3. Да се пензионери кои могу јошт служити, а нису шарени,294 
поставе за економе по срезовима. 

4. Да се школа глумачка установи. 
5. Да обштински судови сваком дају по тужби задовољење и да 

сваку парницу свршавају, а не као неокончане да затрпане у архиви 
леже. 

6. Да се гостионичари сете да је ценовник јела одвећ скуп, а 
порције према цени са свим мале. 

7. Да новинари полажу кауцију и да се властима остави на 
неограничени расположај према човеку коме ће дозвољавати да 
новине издаје.295 

8. Газдама кои куће под кирију дају, да страним поданицима, 
тек онда кућу под кирију уступе, кад напред ону три месеца плате. 

9. Кираџијама здраве и велике квартире и добре газде без да 
повишавају сваки час кирију. 

10. Занатлијама доста посла, а заслуга да им се одма плаhа, па 
да за један рачун не морају по триста пута шегрта шиљати. 

11. На Врачару мало више фењера. 
12. Касапи да боље месо муштеријама секу, од оног што је 

обешено на вратима, или бар онако. 

13. Потрошачкој дружини да бакали доживе да јој кажу "сре
ћан пут" 296 

14. Нашим LIИзмарима, бољу памет, него што је у "Пријате
љског" била, и напоследку. 

15. Њеним предплатницима да Бог усели мисао да "Ружу" треба 
већ платити. 

ОБШТЕ МИШЉЕЊЕ. 

Кад би свет и новинаре тек сад Бог створио и само јошт човек 
фалио. 
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и новинари (као што и јесу) сретнима се осеhали што немају 
над собом господара, јер стои написано: Hag новинарима нека човек 
ZocUogapu. 

И као такови, закључили да иду и да самом Богу благодаре, за 
преимуhства која им је творац даровао. 

Они би онда морали им један за другим пред творца, да Госпо
ду овако благодаре: 

YpegHuK "Засшаве" рекао би: Боже, фала ти што си ме ство
рио, да се моме народу могу на гребен попети. 

YpegHuK "Hapoga" рекао би: Боже фала ти, да си ме према 
моме народу у лисицу претворио. 

YpegHuK "Bugob-gана" рекао би: Боже фала ти што си ме смер
на створио. 

YpegHuK "Јеguнсшва" рекао би: Боже фала ти што си ме срет
на поставио. 

YpegHuK "Панчевца" рекао би: Боже фала ти што си ме тако 
без образна према Србији створио. 

YpegHuK "Руже" рекао би: Боже фала ти што си ми силу дао да 
на далеко видим. 

YpegHUK "PageHUKa" рекао би: Боже фала ти што си ме шарена 
створио, и велике рогове дао. 

YpegHuK "Србског Hapoga" рекао би: Боже фала ти што сам се 
сретно везао за обшту ствар. 

YpegHUK "Србски новина" рекао би: Боже фала. ти, што све 
туђе а никад моје имање не продајем. 

YpegHuK "Школе" рекао би: Боже фала ти, што си ме нешколо
вана сам школовао. 

YpegHUK "Трговачког гласнuка" рекао би: Боже фала ти, што 
си ми и толика крила поклонио. 

Напоследку кад би и уредник "Враzолана" пред Бога стао: он би 
се загледао, око себе погледао, па на једаред шта би друго рекао до: 

Фала UlU Боже на велике YUlLt. 

[МИЛОЈЕ И СРЕЗОЈЕ] 

Милоје. Е па сад нека ми ко одрече, од како "Раденик" уста да 
сав Србски народ просвети, да се код нас и села око Саве и Дунава 
на врат на нос не подижу? 

Срезоје. Па ја сам првиј кои то одричем. 
Милоје. Шта зар ти? 
Срезоје. Јест ја, ја! 
Мuлоје. Е па кад си ти чекај да ти докажем: Не йоguгоше ЛU 

браћа у Осшружнuцu сшоварuuuuе gYBaHa; у Жаркову сшоварuшше 
сайуна; а у Велuком селу сй10варишше брошuра. 

Ср езоје. Е Бога ми ти Милоје кажем, да за прва два стоваришта 
нисам ни чуо; али за треће знам и то је већ батаљено - ЙОUIШО су оне 
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брошуре које су у Велико село og Панчевца биле сши2ле ogMa ОНО2а 
gaHa наГйра2 у Панчево враћене, йа [Памо и сЙаљене.297 

Милоје. Е па немам ли онда право што велим, да се код нас и 
села дижу од како Раденик ради да код нас све подигне. 

БР АГОЛАН И Р АДЕНИК 

Вра20лан. Ја газда одо на омладинску скупштину, а ти остани 
здрав, па се бактај са званuчним исЙравкама. 

PageHUK. Срећан ти пут! али знај да ме остављаш невесела због 
ти исправки, ј ер ми оне већ досадише. 

Вра20лан. Како радиш и горе hеш проhи; ја тек сад видим да 
смо обоица на погрешном путу и да нико не пушта пиладију у сламу. 

PageHUK. Како Бог да! али за цело ако те званичне исправке и 
даље узтрају мој ће лист публика огласити као недоношче, па сам 
онда пропао. 

Вра20лан. Како год рекнеш; али за дуги живот нисмо, а и 
скупштина ће нам се на врат попети, па смо онда пропали. 

PageHUK. Море од скупшти~е ја не зебем као од ти званични 
исправки. Оне ми не даду стати и ако ми верујеш, кад ми се на стол 
таква једна пруhи, тако ми загрди, као да ћу се за жеравицу или гу ју 
прихватити. 

Вра20лан. Да је тежко тежко, али и ми забивимо трн у здраву 
ногу - па како сејемо онако ћемо и проhи. 

PageHuK. Браголану кажи Панчевцу: ga му мисо ЙО2инуши 
мора. 

НАШ "Р АДЕНИК" 

Кад би "Раденик" био у стањ у да све оне недостатке нашег др
жавног )кивота, које је у свом листу више пута набрајао, исправи; он 
би био бољи и од самог параанђела. Али пошто он тек на другом 
сламку види, а своје брвно невиди, него само говори као и сваки 
други кои слабо мисли кад говори, па ради, без да зна шта ради; то 
би га "Ружа" световала да прво за себе ма шта, али на поштен начин 
заради, па [__ и она онда за правог "Раденика" признати. Јер док 
он седи у туђој куhи, без да свог легала има: "Ружа" га другче не мо
же сматрати већ као ироду, кој а над оџаком седи и гледа како туђ 
тим иде, без да зна кад би он у својој куhи ватре имао, како би његов 
дим, да ли право или криво ишао. 

Ружа, бр. ЗА, од 20. VПI 1871. 

[СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ] 

"ИСКРЕНО И ОТВОРЕНО" 

[ ... ] И "Раденик" је имао чланак у два броја о омладини. Како на 
разном становишту стојимо, мало ћемо на неке његове назоре при

метити. На стоји да ј е веhина лањске омладинске скупштине оса .. 
кашuла предлоге садањи радина "PageHUKa"298 него их је йрочuсши
ла, из простог узрока, јер веhина није била комунисiIiuчка. Млада 
Италија имала је једну веру и једна начела, али та нису била кому
нuсшичка, или социјално-демократска, републиканска, и Мацини јој 
је био на челу, онај, кога комунисти за свог највећег противника 

I држе. И сам Мацини имао је толико патријотизма, родољубља да 
није хтео републиканства ради компромитовати јединство Италије, 
ма се оно засад и под монархизмом свршило, јер је видео да је мисао 
јединства већма се раширила била него мисао републиканства, те он 
обе мисли негујуhи није хтео остварење прве мисли другом укрсти
ти, него је обрађујуhи поље уједињења и сејуhи на њему саме репуб
ликанске слободе причекао на жетву плода ове друге мисли. Гари
балди, републиканац, овај узор људске племенитости, и пожртво
вања не само за свој народ, него и за човечанство, није се устручавао 
мач и живот свој отаџбини и народу ма и под монархизмом, и 
успркос и самог Аспромонта посветити. Али наравно: шта су Маци
ни, шта ли Гарибалди спрам Пијата, Раул-Ригоа, Фереа, итд. итд. ко 
није комуниста - тај је ништа, или бар hифта. Херцен је "површан 
политик", јер није био комуниста. 

Ми са странком "Раденика" нећемо водити борбу, још мање 
распру о начелима њеним, једно зато што они нису противници с 
којима ми треба да мегдан делимо, друго, што се не разилазимо у 

свему, и то је уопште слобода проповедништва стожер општег 
напретка; и напослетку што имамо многи другачији и то заједнички 
противника; није додуше KOMoiliHO, али није ни некорисно водити 
борбу са разноврсним "жандарима, пандурима, шпијунима и њиним 
заповедницима"; бадава је само сејање семена у народу, ако у исто 
доба не заклонимо њиву од птичурина које семе позобају, или га још 
из кошњака отму. Но ако наша браhа "Раденици" узму тон "бага-
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телисања", и нечега чему сад нећемо да дамо име, и уопште ТОН који 
је под Наполеоном и Бизмарком у име обарања "буржоазије" гд~ 
хотимице где нехотимице више деспотизму, него народу, па и саМОЈ 

социјално-демократској странци служио, онда ћемо и ми знати, шта 
нам и с те стране радити ваља.299 

3aciuaBa, бр. 99, од 25. VПI 1871. 

["Р АДЕНИК" О ОМЛАДИНСКа] СКУПШТИНИ] 

Београдски "Раденик" доноси извештај о омладинској скуп
штини, на који смо дужни одговором и објашњајем: Замера се, што 
се прве седнице нису изабрали часници и прочитали телеграми. 
Колико је нама познато, телеграми су тек доцније почели стизати, а 
избор се није могао предузети, што је онај брат, кога је одбор нау
мио после Маше Врбице предложити за председника, у очи седнице 

изјавио да се не може примити. Те тако је настала изненадна праз
нина у програму тога дана, коју је можда могао председник испуни
ти каквом китњасто-фразовитом уводителном; а што то није учи

њено, томе најмање може замерити "Раденик". - Крупније је, што 
се замера одбору, што је бајаги удешавао неке тајне конференције, 
у које су се поједини изабрани "дошаптавали". На то имамо ово да 
приметимо: Одборске седнице нису никад јавне биле, нити је то 
досад ико захтевао; а одбор је властан у своје састанке звати, кога 
му драго. Као што смо извештени, звали су одборници у те састанке 
неке једномишљенике "Раденикове"; један не хшеgе доhи,ЗОО а други 
- сам уредник - не може због слабости.ЗО1 Па је ли то "тајно до
шаптавање"? Више искати звало би се тиранисати слободу до
говора. 

3асшава, бр. 100, од 27. VПI 1871, 2. 



у БЕОГРАДУ, 6. СЕПТЕМБРА. 

Овдашњи лист "Раденик", који се од неког времена посветио 
претресању "закона и предлога прошло-годишње скупштине,,302 
узео је на се да обавештава скупштинаре и грађане о држави и 
њеним потребама и у броју 38. каже на једном месту о претресању 
буџета ово: "да би скупштина могла веhати о државној организаци
ји у опште или о устројству појединих органа државе мора имати 
предлог од владе; иначе не може скупштина никад решити да се 

неке установе измену или са свим укину како би се у државним 

издатцима нешто уштедело". 

у колико је ово обавештавање "Радениково" истинито види се 
најбоље из члана 58. устава, који о предлозима законским говори~ 
ово: "предлог, да се какав закон изда или постојеhи измени, допуни 
или протумачи, може Књаз скупштини, а тако исто и скупштина 
Књазу учинити. Но формални пројекти произлазе само од Књаза." 

"Раденик" сигурно мисли из тога, што формални пројекти од 
владе произлазе, да скупштина не може никад решити о измени или 

укинуhу неке установе, од чега би зависила уштеда у државним из
датцима. Но "Раденик" би требао да зна, да су по уставу влада и 
скупштина две половине, које сачињавају једно законодавно тело, и 
да једно без другога ништа у законодавству не може решавати. 

Кад пак, што се тиче потреба државних, скупштина нађе, да се 
може ова или она установа изменити или укинути, и да се тим на

чином може уштеда у др:ж.авним издатцима учинити: онда она може 

по члану 58. устава учинити о томе предлог влади, да ова састави 
формалан пројект. То је јасно за свакога. 

А "Раденик" ако мисли да би скупштина требала формалне 
пројекте да доноси, ваљало би да нам каже, која је то још држава у 
Европи, у којој скупштина може формалне пројекте правити. Ми 
баш питамо: који је то устав у ма којој европској држави, који 
оставља скупштини право формалних прој екта? 

"Раденик" даље каже о нашим скупштинарима ово: "на жалост 
наши скупштинари веhином су људи неуки, који о држави и њеним 
потребама немају никаквог свог мишљења." 

Не ће нас ништа изненадити што чујемо и овакве речи о нашим 
скупштинарима од "Раденика". Јер он пратеhи својим начином наше 
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ствари слабо се обзире на наше Домаће интересе већ често иде на 
руку интересима страним па и интересу саме Турске, тако, да се 
његови цитати у извесним приликама прештампавају у сарајевском 
"Цветнику", који је орган босанскога валије. 

Нашли смо за нужно да учинимо ове примедбе на посматрања 
"Раденикова" те да читаоци овога листа сазнају право стање ствари. 

JegU1-lсшво, бр. 187, од 8. IX 1871. 



v 
БЕЛЕШКЕПРИРЕЋИВАЧА 



БЕЛЕШКЕ ПРИРЕЋИВА ЧА 27'SJ 

1 Светозар Марковиh мисли на свој чланак Раgничко utuuање (књига IY). 
2 Спахијска система, у ширем значењу исто што и феудално друштво. Светозар 

употребљава термин спахија јер је ближи тадашњој српској публици. 

3 Мисли се на први наставак овог чланка који је изашао у петом броју Раgеника, 
јер овде почиње други наставак истог чланка. Тиме Марковиh подсеhа на тај напис 

јер је настао прекид у објављивању наставка од пуних шеснаест дана. 

4 Марковиh ово опширније образлаже у IX књизи овог издања (Начела HapogHe 
економије, стр. 155 и даље). 

5 Трећа реченица другог пасуса овог рада. 

б Овде Марковиh мисли на велику француску буржоаску револуцију 1789, 
француску револуцију 1848. и Париску комуну 1871. године. 

7 Наполеон Iп. 

8 о. Fr. КоЉ, НаndЬисJz deг )Ieгgleiclzemlen Statistik der VOlkerzustands und Staa
tenkunde. - Fi1nfte ungearbeitete Auflage, Leipzig 1868, s. 269. Тачан износ француског бу
џета за 1868. годину. 

':> Мисли се на угушење Париске комуне. 

1() Ово Марковиh није стигао да приреди у листу Раgеник. 

11 Овај Марковиhев рад има 8 наставака. Поглавља су, међутим, неуједначено 
означена бројевима од I до УП, с тим, што је испуштен број ПI и што их некада прате, 
а некада не, и одговарајуhи поднаслови. Први наставак нема поднаслов, други има 

поднаслов: ПроuзвоЬачке gружuне, треhи и четврти наставак, у бројевима 10 и 11 
PageHuKa, немају ни бројчане ознаке ни поднаслове, пети наставак има ознаку ЈУ и 
поднаслов: Пошрошачке gружuне, шести наставак има ознаку У и поднаслов: Акци

јонарске кумйаннје, а седми и осми наставак само ознаке УЈ и УП. Ако се анализира 

садржај, произлази да је арапска нумерација у реду (од Ј до УП), а да је из неког, нама 

непознатог разлога испуштено слагање и поднаслова. Како Марковиh, по обичају 

(видети УIII и XI књигу) исписује поднаслове на маргини рукописа, то је МОГУће и да 
је словослагач направио превид. Према садржају, поглавља би се могла реконстру

исати на следеhи начин: 

Ј [О уgружuвању}, 

II ПроuзвоЬачке gружине, 
[ЈЈЈ Орzанuзацuја uроuзвоt;ачкuх gружuна}, 

JV ПОШРОUtaчке gружuне, 

V А кцuјонарске кумйаније, 
VJ [Наше креgишне gружuне}, и 

Vll [Значај gружuна У нашој HapogHoj upuBpegu]. 
Ми смо, дакако, придржавајуhи се усвојених правила за ово издање оставили 

текст онако како се он појавио у PageHUKY. (У великим заградама означили смо 
ре конструисане наслове извучене из Марковиhевог текста). 

12 Видети Проzрам (стр. 133, књ. IY). 
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13 Овде Светозар Марковиh опет говори у множини због више наставака овог 

чланка (видети белешку 3 и 18 ове кљиге). 
14 Прва београдска заједница основана је као акционарско друштво у првој 

половини 1871. године ради снабдеваља Београда месом. Ималаје своју кланицу, а од 
1. маја 1872, проширивши делокруг рада, и парни млин, који је производио разне 
врсте белог брашна. 

15 Железничко друштво у Пожаревцу основано је у првој половини 1871. 
године, а 22. августа исте године основана је Пожаревачка банка, чији је задатак био 
да подржи иницијативу за грађеље железнице од Дубравице до Пожаревца. 

Железничко друштво обратило се Народној скупштини због концесије. PageHuK је 
био против изградње железнице у Србији тада, јер је сматрао да сва средства треба 

усмерити ка припреми ослободилачког рата, па стога и против изградње Пожаре

вачке железнице, посебно пак без изградље железничке пруге до Београда као 

главног тржишта Србије. 

16 Прва српска банка основана је 1869. године као акционарско друштво. У 
једно допису PageHUKY бр. 32 од 17. УIII 1871: - У Босанској крајини на реци Уни, 

вероватно из пера Стојана Униhа (Косте Угриниhа), љени осниваt.IИ критиковани су 

што нису, после лицитације босанске шуме у Баљалуци, зарад од око 10000 форин
ти, употребили, ако не цео износ а оно бар половину за куповину оружја за помоh 

устанку, или да су бар половину дали бањалучкој школи или уопште за просветне 

циљеве српског народа у Босни, већ су новац поделили између себе. PageHuK је ипак 

штампао љене огласе. "И поред државне подршке она је убрзо пропала. Године 1870. 
основан је Београдски кредитни завод" (Др Младен Вукомановиh, Раgничка класа 

Србије У gpyzoj uоловuни Х/Х века, Рад, Београд, 1972, стр. 16). 
Смедеревска банка основана је почетком јуна 1871, а за првог љеног директо

ра изабран је Ђока Павловиh, бивши професор Велике школе. 

17 О "Потрошљи", "Потрошарини", ,,Потрошачкој дружини" видети напомене 

73-76 IV књиге. Она је изазвала велики отпор београдских бакала; о њиховој тужби 
и потрошачкој дружини расправљала је и Народна скупштина: Услед неспоразума, 

суревњивости и недостатка стручних људи, она је завршила свој рад са губитком од 

600 дуката, али треба додати да ни власти нису биле без учешhа у томе, јер се тиме 
компромитовао задружни покрет који се развијао под утицајем Светозара Марко

виhа и љегових истомишљеника. ,'потрошачка дружина" била је стална мета напада 

реакционарног хумористичког листа Ру.жа. 

18 Позиваље на претходни напис и најављиваље следеhег чланка, односно онога 

о чему ће писати, постало је Светозарев манир, што је омогуhило приређивачима да 

идентификују неке љегове радове који су раније остали незапажени. 

19 Марковиh их не набраја, јер је то учинио у чланку Дружuне У Беоzраgу (виде-
ти IV књигу), као што се види из првог пасуса овог поглавља. 

20 Видети чл. 1. CiUmТtyilia CtТtоларско-браварске gРУЖllне (IV кљига). 
21 Прокопсати (грч.) - добро проhи, имати успеха. 

22 Како Наше уgРУЖllвање није објављивано из броја у број, Марковиh се овде 

позива на први наставак свог чланка у PageHUKY (бр. 7, од 15. УЈ 1871, стр. 25-27; виде
ти стр. 11 ове књиге.) 

23 О овоме Марковиh говори опширније у чланку ДРУЖllне У Беоzраgу (стр. _ 
IV књиге). 

24 О овом, првом, штрајку абаџијских калфи у Београду и Србији немамо 

других података (Др Младен Вукомановиh, PagHuLlKa класа Србије У gpyzoj uоловuнu 

Х/Х века, Београд, 1972, стр. 280). 
25 Blau Montag - плави, тј. мамурни понедељак. 
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26 Ова дозвола министра просвете Димитрија Матиhа није ни добијена. Јован 
Скерлиh о томе пише следеhе: ,,Полиција је чинила сметље овим 'комунским' 

установама и министар просвете није допустио да једна од тих дружина оснује школе 

за шегрте" (1. Скерлиh, СвеlТtозар Марковllћ ...;. њеzов жuво{u, pag и ugeje, Београд, 
1922, стр. 64-65). 

27. Види белешку 31. 

28 Упоредити са чланком ПоГйрошачка gружuна У Беоzраgу (ЈУ књига). 

29 Више о овоме Светозар Марковиh је писао у чланку Закони и uреgлозu 
UРОUlло-zоguшње CKyuIUlТtllHe, где наводи и овај став (видети стр. 119-135 ове књиге). 

30 О полемици у TpzoBaLIKo.M zлаСНllКУ видети белешку 269 IY кљиге; реч је о 
жал би Бакалског еснафа у Београду и одговору Светозара Марковиhа или његових 

истомишљеника. Како лист није сачуван, не може се ништа више реhи о томе. 

31 Штампани у Србији (бр. 127, од 10/22. ЈХ 187(); видети ЈУ кљигу). 
32. Чланови Управног одбора Дружине за потрошљу били су и Светозар 

Марковиh ("као неки директор"), Михаило Ј. Никетиh, деловођа, Ђура Љочиh, члан 

одбора (више у ЈУ књизи). 

33. Карактеристично је како др Владан Ђорђевиh пише о томе Марковиhу: "Па 

ти си био не само одборник, него продавач, ти си сам припасивао кецељу у твоме 

комунистичком заносу" (Вл. Ђорђевиh, OLТtBopeHo йисмо Г. СвеLuозару Марковићу, 

JegUHCLuBo, бр. 89-90, од 26. и 27. ЈУ 1872: видети УП кљигу овог издаља). 
34 Да ће о томе писати, Марковиh најављује у чланку Дружuне У Беоzраgу 

(књига ЈУ). 

35 Фабрикант Штрузберг предузео је, без довољно капитала, изградњу 

железничких пруга у Немачкој, Аустро-Угарској и Румунији. Плаhао је предузимаче 

и лиферанте акцијама, али због губитака у изградљи железнице у Румунији избила је 

велика афера и крах љеговог предузеhа; 1875. проглашен је инсолвентним дужником. 
36 "Вађевина" је била дружина за узајамно материјално помагање, нека врста 

савремене касе узајамне помоhи. 

37 Марковиhев рад Наш економски HaupegaK почео је да излази после чланка 

Наше уgруживање, али је пре завршен, тако да су читаоци PageHuKa могли да га 
прочитају још док је чланак Наше уgруживање излазило, па је тако и Светозар 

Марковиh могао овде да га наведе. Поштујуhи начело хронологије почетка излаже

ња, ми најпре доносимо чланак Наше уgРУЖllвање а потом Наш економски HaupegaK. 

38 Окружне штедионице основане су 1871. године, о чему је писао Павле Паја 
Михаиловиh у PageHllKY (бр. 21, од 17. VП 1871: - Београд). Како је Марковиh тражио 

реформу целокупног система, тражио је и оснивање ових штедионица, али и окруж

них скупштина (видети ОйеГй сеОСЮl gyhaHll, УЈ кљига). 

39 Светозар Марковиh овде мисли на допис Атанасија Вучковиhа из Зајечара о 
Дружини за потпомагаље индустрије, основане 1871. у Београду (Раgеник, бр. 1, од 1. 
УЈ 1871; видети ЈУ књигу). 

40 Видети белешку 38 ове кљиге. Министар финансија у намесничкој влади био 
је Панта Поповиh. Преgлоz АшнисГйра финансија за оснивање окружнuх шГйеguони

ца PageHuK је објавио у 32. броју од 17. августа 1871 (видети стр. 188-189 ове кљиге). 

41 Овом питању Светозар Марковиh ће се поново вратити у чланку HapogHa 

СКУUlШUllна (видети УЈ кљигу овог издаља). 

42 У неким издаљима ова реч је написана xopge, што не стоји у оригиналу 

Марковиhевог текста (Светозар Марковиh, Сабрани cuucu, II, Београд, 1965,231,418 
напомена 10). 

43 Овај рад Марковиh наводи у свом '/Ланку Наше уgружuвање (видети белешку 37). 
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44.Марковиh се позива на свој коментар о тешком економском стању у београд
ском и смедеревском округу (PageHUK, бр. 2, од 3. У! 1871; видети IY том стр. 3 овог 
издања.). 

45 То је вероватно Светозар Спасиh, трговац из Смедерева, који је скупљао 
претплате на PageHUK, а касније на ЈавносГй и ОслобоЬење. 

45а Мисли се на камату - 120 процената годишње. 
46 Државойис Србије, 1871, 36. 
47 Видети белешке 37, 43. Цео став јасно потврђује да је Светозар Марковиh 

аутор поменутог коментара уз допис о стању у београдском и смедеревском округу. 

48 У наредном, 8. броју 'PageHuKa', од 17. маја 1871. године, изашла је следеhа 
Исuравка: У прош. броју ,Раденика' поткрале су се 2 штампарске погрешке: 1. Вред
ност грађевина у Србији износи 4 милијона гроша а остале непокретнине 16 м, а тамо 
је стављено 20 мил. и 80 мил. Видети први стубац 8 и 9-и ред одоздо. 2. У 16 реду одоз
го у трећем ступцу стоји, да на једну породицу долази 3.787 дин. непокретног имања 
а треба да стоји 37,87." Аутор исправке свакако је Светозар Марковиh, који је то 
учинио пре него што је стигао одговор Владимира Јакшиhа, а потом је дао и шире 

образложење за своје тврдње у чланку Наи/ економски HaupegaK (видети одговор 
Владимира Јакшиhа, стр. 52-53 ове књиге). 

48а Видети претходну бедешку. 

49 Исто. 
50 Несклад у неким цифрама и сумама потиче од рачунских грешака Државне 

сшашисшике, Светозара или слагача. На пример, у Државоuису Србије (свеска IV, 
Београд, 1870, стр. 104-107, 113-114) пише да је укупан број говеда у Србији 1866. 
године износио 741 425, што се провером на рачунару показује та~lНИМ, али сума од 
802692 укупне количине грла говеда у 1859. показује се натачном јер рачунар показу
је суму од 801 296 грла, тј. за 1 396 мању, што Светозар није рачуном проверио, као 
што је то иначе чинио (видети белешке 48 и 180), тако да то није ни уочио, већ је ту 
грешку у овом случају пренео у свој текст. У сваком случају, тачна разлика у броју 

говеда у Србији од 1859. до 1866. износи минус 59 871. Код Светозара стоји да је 
"мањак 161 267", што је веома увећана цифра. Остале Светозареве цифре су приб
лижно изведене и могу се узети као тачне (он сам каже даје у неким случајевима, као 

код пара, на пример, изостављао делове, и наводио само целе бројеве); по њему је, 

тако, број бикова спао на пола, тачна цифра је: 18551 (35 883 минус 17 332); по њему, 
број волова смањио се за скоро 9 000, а тачна цифра је 8 875 (298556 минус 289681); 
по Светозару број јалових крава смањио се од 115 000 на 70 000, а тачна цифра је: од 
115472 на 70 792 (тј. 45 380); по Светозару, 1866. има више него 1859.: крава музара за 
7 000 (тачна цифра је: 7 2(4); јунади 3 000 (тачна цифра је 2 799) и телади за 2 000 
(тачна цифра је: 2 232). 

Текстови које Светозар наводи (понегде их незнатно стилски мењајуhи) јесу на 

стр. 111-112Државоuиса Србије, свеска IY. 
51 Ову 3ваничну исйравку, дајемо у Прилозима IY књиге овог издања. 
52 Мисли се на претходна три наставка овог текста у PageHUKY. 
53 Мисли се на претходни наставак овог чланка у PageHUKY. 
54 Видети белешку 51. Скоро цела два претходна пасуса пренела је Млаgа 

Србаgија (бр. 14,20. јун 1871, стр. 224: ИЗ upllBpegHo2 свеШа). 
55 Видети белешку 51. 
55а Светозар Марковиh вероватно мисли на своју студију Србија на ИсШоку. 

56 По свим особеностима Uезик, стил, тема) овај текст може се сматрати Мар
ковиhевим. Он чини органску целину са његовим другим написима о Париској кому

ни и Интернационали: Париска комуна и Иmuернационала, књига IY, и "Раз-
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личности" (3ЛОЧllнсшва Жuл-Фаврова, стр. 6З ове књиге), "Различности" (Жил Фавр 
варалица, стр. 92-93 ове књиге), "Различности (3ашварање чланова Комуне, c~. 
94-95 ове књиге). Сем тога, он је очигледна реплика BugoBgaHY на чланак Још нще 
умрла комуна Драгић Каttaревl/ћ, Свеluозар Марковић, uревоgилац нашег йрвог 
йревоgа Марксовог gела .. ГраЬански рmи у Француској." ПРllлози за иаиорију соци
јализма, 6, 1969,97 такође прихвата ауторство Светозара Марковиhа.) 

57 О Жил Фавру видети три Марковиhева написа у овој књизи: "Различности" 
(ИншернаЦl/онала је озбиљно йойлаuшла Евройу), "Различности" (3лочинсшва 
Жил··Фаврова) и "Различности" (Жuл Фавр варалица). 

58 Овај став из чланка Светозара Марковиhа пренела је Школа Милана Ћ. 
Милиhевиhа (бр. 18, од 20. јуна 1871, стр. 288). 

59 Односи се на Марковиhев чланак Наш економски HailpegaK (видети текст 

стр. 35-46 и белешке 48-50 ове књиге). 
6(} Владимир Јакшиh мисли на дописника, тј. писца чланка Наш економски 

HaupegaK Светозара Марковиhа, и Ћуру Љочиhа, одговорног уредника и издавача 

листа. 

61 Овом напоменом Светозар Марковиh опет потврђује ауторство својих напи-
са у PageHUKY у рубрици "Наше домаће ствари" (видети белешку 166 IY ове књиге). 

62 О Марковиhевом ауторству овог текста видети белешке 56. и 65. За 'Наслов 
смо узели прву реченицу, јер у рубрици "Различности" штампано је више кратких 

написа без наслова. 

63 Марковиh је текст о Жилу Фавру пренео у целини из листа Der Volksstaat. 
Вудфорд Маклелан је уочио да се овај напад на Жила Фавра десио случајно ~CTOГ 
дана кад је орган централне секције Интернационале у Женеви L' Есчаlitе оБЈавио 
следеhу вест: "Србија. У Београду се организује социјалистичка партија. Она је осно
вала недељни лист 'Раденик'. Још једна земља у којој је Интернационала побола 
своју заставу. Жил Фавр ће то казати Великом Турчину" (Woodford D. МсС1еllап, Ser
Ыа аncl social clemOl .. Tacy 1870-1878, Intemational ,.e1'iew o.f'social History, XI, 1, Assen, 1966, 
стр. 54). Та подудар~ост јесте случајна, међутим, она је могла бити разлог што је 
Марковиh посебно обраhао пажњу на став Интернационале према Жилу Фавру и 
што је критички писао о њему у више наврата, посебно "Различности" (3лочинсшва 
Жllл-Фаврова), стр. 63 ове књиге и "Различности" (Жuл Фавр варалица), стр. 92-93 

ове књиге. • 
64 Видети у Прилозима: Раgю/ttки MebYHapogHu савез (иншернационала), с 

обзиром на срйски Hapog (стр. 190-206 ове књиге). 
65 Овај део Марковиh наводи и у свом чланку Бели шерор, што потврђује њего-

во ауторство и овог текста. 

6(i Ова измишљена имена Марковиh наводи и у раду Париска комуна и Инiuер
национала; то је још један, посредни, доказ да је и овај рад његов. Драгиh Качаревиh 
у поменутом раду (видети белешку 56 ове књиге) такође сматра да је овај напис Све
тозарев (видети и радове: Жl/ви ли још комуна? 3лочинсшва Жил Фаврова и Жил 
Фавр варалица, стр. 48-50, 63 и 92-93 ове књиге). 

67 Текст превода Манuфеаuа КОМУНllсшичке uapluuje дајемо у Прилози.ма IY 

књиге. 

68 Светозар Марковиh се овде позива на свој чланак "Словенска Аусшрија" 
(PageHl:tK бр. 3. од 5. јуна 1871, стр. 8, видети ЈУ књигу), чиме се открива као Њ~ГOB 
аутор. Божидар Ковачевиh у свом раду Марковllћевu СЙUСU који нису ушли у њe20~a 

"Целокуйна gела" (Наша књuжевносш, год. 1. 1946, књ. 3, бр. 9, стр. 156-157) први Је 
уврстио овај текст у Марковиhеве радове. Перо Дамјановиh и .Драгиh ~ачаревиh 
(Соцuјалисшички йрограм из "Раgенuкп" l/З 187]. ZoguHe. Необ;ављена иuсма Све-



278 СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ: ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА, V 

шозщ::а ~apKoвићa, Прилози за llаиОРllју социјализма, 2,1965, стр. 311) такође при
хватаЈУ Светозарево ауторство прилога Београg, 25. Јуна. 

БУ Застава, бр. 71,20. јуна 1871, стр. 2: Са Белога Дунава, на BugoBgaH (текст 
видети у Прилозима ЈУ књиге). 

70 Д З - . 
описник асшаве НИЈе идентификован, јер се ознаком Са Белога Дунава 

служило неколико њених ДОписника. 

71Д З -описник асищве погрешно тврди да је став о омладини и ,,0 старини" изнет 
у PageHUKY бр. З ("Словенска АУСЙlрuја"); међутим, реч је о допису Васе Пелагиhа из 
Брчк~~ са коментаром Светозара Марковиhа у PageHUKY бр. 2 (видети кљигу ЈУ). 

Марковиh овде алудира на Јовановиhев став у кљизи Les Seг!Jes et Ја mission сЈе 
~a S~'·ble.dal1s с/Ј E~rope с/' ~"i~nt, Paris 1870. и истовремено најављује своју велику студи
ЈУ Србща на ИСUlоку, КОЈУ Је почео објављивати у PageHuKY 1872 (више у кљизи УIII). 

_ 73 Светозар Марковиh је. овај текст написао као увод (предговор) кљизи 
ПOLuчuњеносш жеНСКllЊ~ Џона Стјуарта Мила. Кљигу су превели Илија Душманиh, 
Раша Ми~ошеВ~h и СТОЈан Протиh 1870, а штампана је 1871. године у Државној 
~тампа?ИЈИ у Београду. Први наговештај о изласку ове кљиге дала је Млаgа 
Србаgща (бр. 9, од 15. децембра 1870), дајуhи и шест страница превода под насловом 
Жене, науке и веиuиине (преводилац је потписан са V, МОГУће Владимир Јовановиh). 
Оглас о изласк~ кљиге донео је Панчевац (бр. 25 и 27, од 25. марта и 1. априла 1871), 
уз напомену да Је преводе "тројица београдских ђака". Млаgа Србаguја (бр. 9, од 30. 
ап?ила.1871) оглашава излазак књиге, наводеhи и преводиоца. Најтачнију информа
ЦИЈУ даЈе PageHUK. Први оглас објављен је у бр. 2 од 3. јуна 1871, а затим је поновљен 
неколико пута од бр. 4 па надаље. У броју 10 од 22. јуна каже се: "У штампи су послед
њи табаци", а у броју 13 од 28. јуна 1871. године: "Готова је књига 'Потчињеност жен
скиња'. Може се добити код уредништва 'Раденика', код преводилаца и у кљижари 
Велим~ра Валожиhа, скупљачима послаhе се одма. Превоguоци." Панчевац (бр. 58, 
од 18. Јула 1871) обавестио је читаоце да је дело изишло "пре неку недељу". Млаgа 
С:рбаguја о томе обаве шта ва своје читаоце тек у бр. 30 од 30. новембра 1871. Како на 
корицама књиге тако и у свим огласима из 1871. године наводи се да је предговор 
написао Светозар Марковиh; наслов је дао: ОслобоЬење женскиња. 

74 Млаgа Cp~agllja (бр. 30, од 30. новембра 1871, стр. 464) препоручујуhи Мило
~o дело цитира оваЈ део Марковиhевог предговора, подвлачеhи Марковиhеве речи да 
Је "установа породице" - основа gpyunuBeHoz уреЬења". 

. 75 Светозар Марковиh позива се на свој прилог у истој рубрици (PageHuK, 1, 12, 
26. ЈУН 1871, 46; видети стр. 54 овог тома); тиме се потврђује да је он аутор и овог 
нап~са. K~o насл~в узели смо део његове прве реченице. Др Хенрик Писарек (Бuб
лuографща РУКОllиса, сйuса II коресйонgенцuје Свешозара Марковића u рукойиса u 
сйиса о њему. Дuјалеюuuка, 311972, стр. 144) такође сматра да је овај текст Мар
ковиhев. 

76 Дејли Њус (ТlIе DaiZy Ne}Iis - Dllel'f1e 110\losti) био је дневни лист који је од 1846. 
до 1930. г?дине излазио у Лондону као либерално оријентисани орган индустријске 
буржоаЗИЈе. 

77 D' Р . le . "esse, аустрИЈСКИ конзервативни дневни лист, излазио у Бечу 

(1848-1869); Du.' Neue Fi'eie Ргеssе, аустријски либерални лист (1864-1939); основала га 
група новинара која је напустила редакцију листа Die p,.esse; такође излазио у Бечу. 

78 Б . 
. . рОЈНИ .су написи у PageHUKY о поплава~1а до којих је дошло јуна 1871. године. 

НаЈ.пре Је у БРОЈУ 10, од 22. јуна у рубрици "Наше gOMahe аивари" јављено из Ваљева 
да Је киша "чуда починила. Небројена стока са пет села поплављена је. Усеви су 
пропали", а потом су се ређали дописи у истој рубрици У свим наредним бројевима и 
"са свИју страна", како то каже Марковиh у овом чланку. У 14. броју од 1. јула, у 
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напису: Београg, 1. Јула, јављено је да влада шаље три саветника и три економа да 
испитају поплављена подручја. У 15. броју, од 3. јула, поред низа вести о поплавама, 
изашао је и посебан напис на првој страни ОйеГй йойлава, потписан: Са Мораве, ауто

ра Анте Алексиhа, дописника PageHllKa из Карановца (Краљева), а потом се на ово 
питање ОСВРће и сам Марковиh. 

79 О овоме је лист Панчевl1Ц донео посебан текст у два наставка Земљоgелска 

llзложба у Краzујевцу (бр. 82 и 83,8. и 15. новембар 1870. године); мада је Светозар 
Марковиh у то време био у Крагујевцу због подизања споменика родитељима у 

Дољој Сабанти (видети ЈУ кљигу) нема поузданих података да је он писац текстова у 

Панчевцу о овој изложби У Крагујевцу, посебно због потписа Х. 

80 Реч је о допису - ЛОЗI-Uща, 20. јуна, са потписом М (дописе из Лознице слао је 
Милош Виhентијевиh: PageHuK, Ј. 15,3. јул 1871, стр. 54). 

81 Ово Марковиh наводи и у чланку Наш економски HailpegaK, а Анте Алексиh, 

писац чланка Ойеш йойлавl1 наводи и бројчане показатеље, 

82 Било је више написа у рубрици "Наше домаће ствари" о поплавама у Јагоди
ни; ови подаци које наводи Марковиh дати су у допису JazoguHa 21. О .. М. (PageHuK, 

1,12,26. јун 1871,44). 
83 ТрговаЧКll zлаСНllК није сачуван сем броја 36 од 26. маја 1871. тако да није 

МОГУће установити на који напис се позива Светозар Марковиh и ко је његов аутор. 

Овај лист излазио је 1871-1872. године у Београду под уредништвом Чедомиља П. 
Маринковиhа, личног пријатеља Светозара Марковиhа, али не и истомишљеника. 

84 Светозар Марковиh мисли на Анту Алексиhа и љегове написе о 

водопривредним проблемима још у Каљевиhевом листу Србија. 

85 И ово позивање на тај чланак указује да је Светозар Марковиh аутор написа 

Како gl1 се сачува.МО og ЙоЙлава. 

86 На свој уобичајени начин CBeTO~3ap Марковиh наговештава тему свог 

наредног чланка, који почиње већ у следеhем броју PageHuKa (више о ауторству 

написа видети: др Ђорђе Игљатовиh, Сl1раgЮЩll II gойиСIilЩll .. PagHUKa" СвеLuозара 

Марковића, Зборник за UCLUOPlljy МС, број 26, 1982,70-71). 
87 ПроlТtОКОЛll HapogHe скуЙllllТtllне. Београд, нпо, стр. 388. 
88 ПроlТtоколи HapogHe скуйшlТtllне, нпо, стр. 388. 
89 ПроiПоколи HapogHe СКУйlШUllне, 1870, стр. 392. 
90 ПРОШОКОЛll HapogHe СКУЙllltТtllне, 1870. стр. 393, предлог бр. 70 и 71. 
91 ПРОГЙОКОЛll HapogHe скуйшtТtцне, 1870, стр. 392. 
92 ПроlТtОКОЛll HapogHe скуйшlТtuне, 1870, стр. 392. 
93 PageHuK, бр. 8, 17. УЈ 1871,30: Св. Марковиh, Наш економски HaupegaK (виде

ти овај том, стр.36-47). 

94 PageHuK, бр 16,6. УП 1871,59: Св. Марковиh, Како ga се сачувамо og йойлава 

(видети овај том, стр. 64-67). 
95 И овде се Светозар Марковиh на уобичајени начин позива на своје већ 

објављене написе. 

У(> Ванџамент - ванџамен (а) т (итал. avanzamento), нар. аванзман - унапређење. 

97 Овде се Светозар Марковиh позива на свој чланак Погuбија Парuске комуне 

(PageHuK, бр. 1, 1, VI 1871 2-5; видети ЈУ књигу овог издаља). 
98. Светозар Марковиh има у виду уводни чланак у BugoBgaHY (бр. 199,5. УI/1871: 

у Београgу, 4. јуна). 
99 Светозар Марковиh има у виду низ уводних чланака и других написа у 

Вugовgану (бр. 115, 1, УЈ 1871), 1: У Београgу, 31. маја; бр. 117,3. Yl 1871; 2: OйetТt 
ИнtТtернасuонал; бр. 119,5. УЈ 1871, 1: У Београgу, 4. јуна; бр. 125 и 126, 13, У! 1871, 1: 
у Београgу, 12. јуна: 145,8. УП. 1871, 1: У Београgу, 7. јула; бр. 148, 11, УП 1871, 1: У 
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БеО2раgу, 10. јула), у којима се погромашким речеником позива на обрачун са срп
ским "комунцима", а Париска комуна и Интернационала клевеhу "аргументима" 

европске реакције, наводеhи чак и тобожњу намеру Интернационале да "ХОће 

брачне слобоgе uзмеЬу брmuа II ceciТipe, оШца II Кћери, маШере u сина ... ", и то још 
подвучено у JeguHctUBY! 

100 JeguHcLuBO, бр. 136, од 4. УП 1871; видети стр. 195 и белешку 259 ове књиге. 
101 BugoBgaH, бр. 132,20. УЈ 1871, 1: У БеО2раgу, 19. јуна. У цитату је учињена 

једна омашка: уместо "па радили против свега, за што се српско осећање загрева, за 

што српско срце куца?" Светозар Марковиh је написаЬ: "зашто се српско срце загре

ва, за што српско срце куца?" 

102 Датум убиства кнеза Михаила у Кошутњаку. 

103 Михаило Розен Ружиh био је Јеврејин; Светозар Марковиh чини алузију да 
он "брани" туђу веру, тј. православну, односно да нема морално право, као другове

рац, да то чини. 

104 ЈеgинсШво j~ такође донело неколико уводних чланака и других написа из 
европске реакционарне штампе против Париске комуне и Интернационале и њи

хових присталица у Србији (бр. 114-115, 4-5. УЈ 1871, бр. 140, 143; Фавров расйис о 
узроку усШанка; бр. 114,4. У! 1871, 141: Париз, 22. маја; бр. 116, 6. УЈ 1871, 145; У 
БеО2раgу, 4. јуна; бр. 127,22. УЈ 1871,167: У Беоzраgу, 20. јуна) је више посвеhивало 
пажњу дописима у којима се одговарало Дописницима PageHuKa из унутрашњости, а 
највише полемисало са ставовима Светозара Марковиhа и других сарадника о поје

диним питањима друштвеног и политичког живота Србије. 

105 М. М. Максимовиh, професор у Смедереву, аутор <!Ланка Какве имамо 
"айосШоле" слобоgе а какви на.М tuребају (BugoBgaH, бр. 138-143,29. УЈ - 6. УП 1871), 
као и других написа против српских "комунаца"; Ђура Јакшиh га је исмејао у 

хуморесци Мајаиор Лексuн CllH (у ВраZолану). 

106 Светозар Марковиh цитира уводни чланак BugoBgaHa (бр. 142,4. УП 1871, 1: 
у Беоzраgу, З. јула). 

107 Светозар Марковиh овде цитира чланак у ЈеgllнсШву: Раgенички .меЬунаро

gHll савез (uнiuернацuјонала) С обзиром на СРЙСКll Hapog (бр. 136,4. УП 1871,1; виде
ти стр. 205 ове књиге). 

101{ Марковиh овде мисли на Преgлоz (петнаесторице) за омлаguнску скуй

щiТiину (HapogHLt йрuјmиељ, бр. 9, 1. ЈХ 1870, 1-2; види ЈУ. књ. овог издања), поднет 
Петој скупштини УОС, одржаној крајем августа 1870. године у Новом Саду. 

109 Светозар Марковиh се на свој уобичајени начин идентификује пред читао

цима PageHuKa тиме што се позива на ранији напис како би поткрепио своје кази
вање; он скоро увек говори у првом лицу множине и кад потписује своје чланке и кад 

их не потписује. 

110 PageHuK, угледни број, l7. IY 1871, З: Св. Марковиh, Париска комуна 

(йиШање о лебу u са.моуЙравu), видети ЈУ књигу. 
111 Овај Марковиhев цитат стилски, а местимице и суштински, разликује се од 

панчевачког превода из 1871. године (стр. 51-52) - нпр. код Марковиhа постоји и 

реченица: "Творци ових система и ако су били у многоме револуцијонари, њихове 

присталице састављају увек назадњачке секте" које у панчевачком преводу нема 

али је има у издању МаНllфесШа које је коришhено за српскохрватски превод у 

Маркс-Енгелсовим ДеЛll.ма (књ. 7, Београд, 1974, стр. 4(3). На основу тога можемо 
закључити да је неко од тих издања користио и Марковиh а не панчевачки превод из 

1871. године (видети и белешке 115-127). 
112 Видети Марковиhев рад Раgничко йшuање (том ЈУ, овог издања). 

113 Марковиh мисли на претходни наставак овог члан ка. 
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114 Светозар Марковиh' алудира на следеhи став у ЈеguнсШву (бр. 138,7, УП 1871, 
189: Раgеничкu MebYHapogHll савез (UНluернацијонала) с обзиром на срйски Hapog 
(видети стр. 206 ове књиге), којим полузванични лист, под притиском Париске 
комуне и борбе радничке класе у западноевропским земљама, демагошки покушава 

да помири интересе радника и капиталиста (па и радника и сеоске сиротиње у Срби

ји): "Капиталиста на уложену главницу мора вуhи свој известан интерес, радник за 

свој труд мора имати извесну надницу; а што год преко ових расхода од добитка 

претече, то се у одређеним роковима мора сразмерно делити између капиталисте, 

као награда за његов предузимачки дух, и између радника, као награда за њину 

рукоделачку вештину." У сличном духу писао је и BugoBgaH (бр. 145,8. УП 1871, 1: У 
Беоzраgу, 7. јула; видети стр. 216 - 217 ове књиге). 

115 Реч је о познатом делу Карла Маркса ГраЬанскu раШ у Француској, које је 

објављено у PageHUKY (видети стр. 224-225 ове књиге). Драгиh Качаревиh (Свеzuозар 
Марковић, йревоguлац нmuе2 йрвО2 ilpeBoga МарксовО2 gела ГраЬанскu раШ у Фран
цуској, Прилози за исШорију социјализма, 6, Београд, 1969,93 - 112) претпоставља да 
је С. Марковиh преводилац Agpece. Његова аргументација није убедљива. Напротив, 
и језичка и стилска анализа неоспорно показује да су радила два преводиоца, да су 

текст међусобно поделила како би га брже превели и да су њихови делови превода 

наизменично излазили, најпре једног па другог и тако до краја. Овај Марковиhев 

навод из ГРlфаНСКО2 раШа у Француској (видети у ПРllлозuма ове књиге, стр. 238) 
116 Видети на истом месту стр. 241 ове књиге. У AgpeCll ... је реч "полуга" сложе

на као "понуда". 

117 Овај термин у Agpecu ... преведен је са Шлачење, а не йљачкање (видети стр. 

241 ове књиге). 
ш Подвлачење Марковиhево (видети стр. 241 ове књиге). 
119 Ова реченица у Agpecu ... гласи: "Али ово је комунизам 'немогуhи' кому

низам!" (видети стр. 241 ове књиге). 
120 Ова реченица у Agpecll ... гласи: "Она неимаде да уведе у народ народним 

закључком никакве утврђене и готове утопије"; цео овај навод из Agpece ... видети на 

стр. 241 ове књиге, видети и белешку 111). 
121 Светозар Марковиh овде пре свега мисли на полемику са Владимиром 

10вановиhем који је први изнео тезу да радничко питање у Србији не постоји јер не 

постоји ни радничка класа. 

122 Овде Светозар Марковиh мисли на свој рад РаЗЛllчносШи (ИНluернасuјо

налаје озбиљно йойлаULUла Евройу), (видети стр. 54 ове књиге). 
123 Светозар Марковиh овим очито жели да подсети на своје залагање 'Ја равно

правност жене са мушкарцем. (Је Лll жена сйособна ga буgе равнойравна с човеком?, 
књига П, стр. 63 - 71. овог издања; ОслобоЬење женскиња, стр. 59 ове књиге). Када 
овде говори о захтеву 'Ја образовање жена и правно санкционисање да "заузме у 

друштву и као Йрllвреgна и као Правна личност једнак положај" (подвлачења 

Марковиhева) мисли на фељтон нама непознатог аутора (ауторке) који је почео да 

излази у једном броју пре почетка излажења чланка Бели Шерор (видети: PageHUK, 
бр. 16,17. и 18, од 6, 8. и 10. У! 1Юl: Неllиио о женско.М образовању). Тамо овај текст 
гласи: Сваки увиђа да личност која би била кадра да заради свој леб у друштву неза

висно од човека, не би хтела да буде више просто оруђе човеково, већ би хтела да 

буде личност да има йрава као и човек". Овај део текста изашао је у броју пре 

почетка излажења чланка, Бели [иерор, а закључни део чланка Неиаио о женском 

образовању гласи: "Нашем минисШру ПросвеШе gужноаu је ga lШ HapogHoj скуй
UlШUНU йOluражu II нааиане ga се llженском Полу gagy она иаиа йрава на образовање, 
каква имају u мушки" (подвучено у оригиналу), који је такође изашао пре овог 
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Марковиhевог осврта и подршке таквом предлогу (последњи наставак тексту: 
Нешшо о женском образовању изашао је у бр. 18, од 10. јула, а наставак Белог шеро
ра, који пратимо овом напоменом, у бр. 21, од 17. јула). 

124 Манифесш КОМУНllсйl11чке йариlllје, Панчево, 1871, стр. 30 31. 
125 Исто. 

126 Цитат из JeguHcluBa (бр. 130.26. УЈ 1871.173; РаgеНUЧЮl MebYHapogHu савез 

(uншернацијонала) с обзuро.м на срйскuнароg) (видети стр. 197 ове књиге). 
127 Цитат из Јеguнсшва (бр. 130, 26. УЈ 1871, 1: Раgенuчкu MebYHapogHu савез 

(иншернасијонала) с обзиро.м на СРЙСКll Hapog). 
128 у чланку Главно веnе Июuернационале (BugoBgaH, бр. 144, 7. УП 1871), 

измеђУ осталог пише и следеhе: "С раgЮЩllма шреба шражиши uзмuрење, а 'uншер
наСllонаЛОАi' не.ма uзмuрења; она ошвара раш gpy LШU ву, ЊУ gРУUlшво мора са свом 
снагом оборщUu ... " ТаКОђе се тражи и "уклањање кукавица" које ништа не предузи
мају против Интернационале и слично; ово је део ратоборне, немилосрдне кампање 

против Интернационале и њених следбеника у свету. па и у Србији (видети Иншер
uелацuју у Народној скупштини. дописе страних конзула и друго, YI књига). 

129 Светозар Марковиh има на уму чланак у Jegll1-lСLuву: ПРОUlЛОСш. саg{l[,UЊОСШ 

и буgуnносш pagHuKa (бр. 88 92.30. IY 5. У 1871, 185, 187, 189, 193 - изводи из 

написа реформисте Вислицеха). 
13() Јеguнсшво, бр. 130,26. YI 1871, 173. 
131 На Карабурми су стрељани 1868. учесници У атентату на кнеза Михаила 

ОСУђени на смрт (првобитни назив је био Kaja-БУРАIll, као што пише и сам Светозар и 
други савременици; касније је почело да се говори и пише Карабурма) (црна бурма, 
тј. венчања са СМРћУ, вероватно под утицајем поменутих догађаја). 

132 Поред низа написа у BugoBgaHY и JegUHCtUBY. Светозар Марковиh алудира на 
чињеницу да су главни сарадници BllgoBgaHa дошљаци у Србији - М. Бан из 
Дубровника, М. Поповиh "пречанин", а М. Розен-Ружиh немачки Јеврејин. дotuља
ци.ма их је назвао још Живојин Жујовиh. Изненађен слободом написа Светозара 
Марковиhа у БеЛОАt шерору, Матија Бан је измеђУ осталог написао и следеhе: " ... 
нису ли ти људи на путу за луду кућу ... " 

ш Овај текст објављен је у рубрици "Различности". Наслов није издвојен, већ 
је дат у истом реду са почетком написа, како је то често било уобичајено у овој 
рубрици; У њој У истом броју PageHlll({/ има и других информација, али само Марко

виhев текст има наслов. 

133а у оригиналу (у PageHUKY) овако је написано hирилицом; Изворно је: Der 

Volksstaat. 
134 О овоме је Марковиh обавештавао читаоце PageHUKa у више наврата (виде-

ти стр. 63 ове књиге). По стилским и другим особеностима написа извесно је да га је 
за PageHllK припремио C~M Марковиh. О његовом преВОђењу С немачко~ ви~ети 
белешку 282 ове књиге. Deг 'v'olkssfaaf, одакле је пренет овај текст, изашао Је 8. Јула 
1871. године (по новом календару: Deг Fiilsc!u!]' .Iules FG1'I'e; видети и текстове у бр. 50 
и 76, од 21. УЈ и 20. IX 1870). Драгиh Качаревиh (нав. Д.С. 1(4) такође сматра овај текст 

Светозаревим. 

135 Ванжер (La Vепиеш' Освешник), леви републикански дневни лист; почео је 
да излази 3. 11 1871. У Паризу, али је већ марта месеца забрањен; после Париске 
комуне обновљен је 30. III 1871. и излазио је до 24. У 1871; бранио је Комуну и доно

сио њена званична документа. 

136 Инивер (С Uni\'eгs, 1833 - 1914). католички језуитски дневни лист, бранилац 

интереса цркве и Свете столице. 

137 Принц Плон-Плон - подругљиви надимак Наполеона III. 
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138 Доносимо ове две вести из рубрике "Различности" (PageHllK, бр. 24, 27. УП 
71) за које се, по свему што је о ове две теме писано у овом листу. може извесно 
тврдити да је припремио сам Светозар Марковиh. 

139 PageHllK и Светозар Марковиh нису могли, по свој прилици због цензуре, да 
прате суђење позатвараним члановима Париске комуне, али је ипак објављено неко

лико краhих написа о појединим истакнутим њеним члановима. 

140 О Нечајеву видети Марковиhев текст на стр. 119 ове књиге. 

141 Овде Светозар Марковиh се позива на свој чланак "Словенска Ауаирuја" 
(PageHuK, бр. 3, 5. УЈ 1871,8; видети ЈУ. књигу). 

141а Мисли се на аустро-италијански рат 1859. године (1860. донета је тзв. Окто
барска диплома којом се укида апсолутизам и започиње парламентарни живот у 

тадашњим аустријским земљама). 

142 у PageHUKY погрешно је одштампано бр. 2 уместо бр. 3 (видети претходну 
напомену). 

142а Видети белешку 108. 

143 Црногорац (бр. 31,21. УIII 1871, 122 - 123; Из наu.шјех и сшранuјех новина) 
пренео је поједине делове овог Светозаревог чланка. 

144 Видети напомену бр. 67 IY књиге. 

145 На ово се посебно осврнуло уредништво ЗаCtuаве (видети стр. 265 ове 
књиге). 

146 Мтиuца (1866 - 1868), књижевни лист, излазио у Београду под уредништвом 
Стојана Новаковиhа. Дающа (1860 - 1872), лист за забаву и књижевност, излазио у 
Новом Саду под уредништвом Ђорђа Поповиhа-Даничара. 

147 Млаgа (рбаguја је пренела из PageHuKa најбитније ставове Светозаревог 
чланка, са напоменом да се понавља лањски предлог (петнаесторице; видети ЈУ 

књигу). 

148 Видети и Марковиhеве чланке Са омлаguнске скуйuuиuне и Шесша 
омлаgинска скуuшшuна (стр. 136 ове књиге). 

149 Скоро сва тадашња штампа донела је вести о хапшењу Нечајева. Марковиh 
и C~M даје вест о томе (видети стр. 94 95 ове књиге), а овде, као лични познаник 
Нечајева (видети белешку 89 1 књиге) износи ток догађаја и оцену о њему. 

149а Кримски рат (1853 - 1856) водила је Русија против Турске, којој су помогле 
Француска, Енглеска и Сардинија. Заврше н је поразом Русије и Париским миром 

(1856). Овај пораз натерао је цара Александра II да укине кметство (1861). 
150 Колокол - Звоно (1857 - 1867) револуционарни часопис који су издавали 

Херцен и Огарјов у Лондону и Женеви. Илегално је протуран у Русију, а био је веома 

популаран и међУ Србима. 

151 Савременик (COBpeAieHHUKb), књижевни, друштвенополитички лист, Петро
град 18З6 1866; забрањен после атентата на цара Александра П. 

152 Лига је настала у Бакуњиновом кругу. Овај део текста код Марковиhа, 
највероватније је дао повода Матији Бану да онако пише о Комуни и Интерна

ционали (видети белешке 99 и 132 ове књиге). 

153 Реч је 'о неуспелом атентату московског студента Димитрија Каракозова на 
цара Александра П, 4. априла 1866. године (видети: Ђорђе Игњатовиh, Свешозар 
Марковun II "Срйска ойuuuuна" У Пей1рограgу, Исй10РllјСКll часоilис, ХХII, Београд, 

1975, 115). 

154 Карбонари ("угљари"), чланови тајног удружења италијанских либералних 
националиста који су се почетком XIX века борили за ослоБОђење и уједињење 
Италије; дизали устанке 182 - 21. и 1831, али без успеха. 
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Фенијани, припадници илегалног ирског покрета за независност; основао га је 

Д. Стефендс, после неуспелог устанка 1848. с циљем да се оружаним устанком збаци 
енглеско господство и прогласи независна Ирска република; покушај устанка 1867. 
такође је био угушен. 

155 С обзиром на то - да се Светозар Марковиh кретао у најужем кругу руских 

револуционара у Русији и Швајцарској, он је морао добро познавати и ове детаље. 

156 Видети бројеве 22, 26, 28, 35 и 39, од 16. и 30. марта, 6. и 30. априла и 14. маја 
1870, листа Deг Volksstaat. 

157 "HapogHa расйрава" - часопис који је уређивао С. Г. Нечајев (1870), пуб
ликација друштва "Народни суд". По тумачењу Маркса и Енгелса (Дела, књ. 29, 
Београд, 1974, стр. 330): "Бакуњин и Нечајев преводе увијек: HapogHa itpaBga, али 
руска ријеч расйрава не значи: правда већ осуда, или још точније освета (обрачун)". 

158 Светозар Марковиh је, по свему судеhи (видети његову напомену уз чланак 

Са СКУЙUlшине, УЈ књигу), желео да напише серију написа о Народној скупштини, 

њеном раду и значају, под насловом Наша HapogHll СКУйlllшuна (слично написима 
Наш економски HailpegaK и Наше уgРУЖllвање, белешка 11 ове књиге). Како је то 
спречено од "наше полицајне цензуре", он је неке чланке објавио у PageHUKY а неке 
у Панчевцу. Према расположивим подацима и хронологији која се може реконстру

исати, требало је да ти текстови излазе следеhим редом: 

1. Наша HapogHa СКУЙUIlUllна, објављен у Панчевцу, бр. 78 - 79, од 26. и 30. IX 
1871, под насловом "HapogHa СКУЙШШllна" (Преg изборе HapogHux йосланuка) (виде
ти УI књигу); 

2. ПослеgЊll СКУЙUIlUllflCКllllзборu У Србијu, објављен такође у Панчевцу, бр. 70-
- 71,29. УIII и 2. IX 1871 (УI књига); 

3. Закони и йреgлозu ЙРОlllло-zоgшuње СКУЙlllшuне, тј. овај који комента

ришемо, објављен у PageHUKY, бр. 31 - 33, 36, 38 - 40, 14, 17, 19,26. и 31. УIII и 21. IX 
1871. године: 

4. Са СКУЙUllUllне, објављен у ПШlLlевL{У бр. 77, од 23. IX 1871. године. Како је 
цензура учинила своје, а Марковиh текстове није објављивао у континуитету, ми смо 

их дали као и остале његове радове - према хронолошком реду објављивања а не 

настанка у овој (У) и следеhој (У!) књизи (видети и белешке 173, 181 и 227). 

159 Скупштина је почела да ради у Крагујевцу 5. септембра 1871. 

160 Као што се види из овог пасуса, Марковиh ублажава своју критику и 

углавном наводи уставне одредбе, како и овај чланак не би доживео судбину раније 
написаних чланака, који су били забрањени за објављивање у PageHllKY (видети 

белешку 158). 
161 Пун наслов гласи: ПРОШОКОЛll HapogHe СКУЙllllиине која је gржана У Kpazy

јевцу 1870. 20g., Београд, 1870. 
162 ХХI састанак, 13. октобра 1870, Прошоколu, стр. 207 и даље; Арса Лукиh, 

посланик из Београда, заступао је ово и у скупштинском Одбору, па и на ХХJII са

станку, 15. октобра, Прошоколu, стр. 232, одакле Марковиh узима овај навод, који у 
оригиналу гласи: " ... предлаже сад за ову годину да се по~иси плата свим учитељима 
по 25. талира". Даљи Марковиhев навод је дослован. 

163 Према овим детаљима могло би се '.шкључити да је Марковиh лично при

суствовао седницама Скупштине, што није искључено. 

164 О овоме је Марковиh објавио и посебан чланак OLIeLU сеоски gyhaHu 

(PageHuK, бр. 41 - 42, 7. и 9. IX 1871, УЈ књига). 

165 ХХУII и ХХУШ састанак Народне скупштине, одржани 19. и 20. октобра 1870 
(ПРОШОКОЛll, стр. 82 - 310). 
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166 Ово је предложио Цоловиh на ССУII састанку Народне скупштине, 19. Х 
1870 (Прошоколи, стр. 294 295). 

166а Овај део наводи Јеguнсшво у полемици са Марковиhем. 
167 Из ова два последња пасуса, па и нешто даље, и посебно из чланка Својина 

земље (видети YI књигу) може се закључити да се Марковиh већ у ово време исцрп~ 
није бави проблематиком политичке економије (IX и Х књига овог издања). 

168 Овај део цитиран је у полемици Марковиhа са JegUHc{uBOM (видети, У 
Беоzраgу, 30 ABzyaua, OiteLu сеоски gyhaHll, YI књига). 

169 Видети Марковиhев чланак Наше уgружuвање, стр. 11 ове књиге. 
169а Ову реченицу Марковиh скоро у целини цитира у полемици са Јеgинсшвом 

(стр. 26 VI књиге). 
170 Расправљано на ХХУ састанку Народне скупштине, 17. Х 1870 (Прошоколи, 

стр. 252 - 268). 
171 Прошоколи, стр. 267 - 268. 
172 ХХУ састанак Народне скупштине (Прmuоколu, стр. 270 273). Предлог да 

се продају "правитељствена добра" дао је Јован Бошковиh. У складу са становиштем 

да се "правитељства не могу бавити привредном делатношhу" добра су распродата. 

Неки посланици били су за задржавање економски исплативих воденица, погодних 

плацева за фабрике и слично, али је то одбачено. 

173 Ово је за историчаре крупно питање. Многи подаци изношени пред 
Скупштину нису уношени у Прошоколе, па како су се акти углавном изгубили, њима 

се и не располаже; слично је и са "пашквилом" која је колала у скупштинским 

кулоарима. 

174 Прошоколи, стр. 272. 
175 Исто. 

176 Навод је дослован, исто, стр. 272. 
177 Највероватније да текст о буџешу, који овде следи, Марковиh даје и у посеб

ној књижици Чланцu из "PageHuKa" (више о томе видети уз чланак Ойеш сеоски 
gyhaHU, У! књига). 

178 Ову реченицу Марковиh даје и у чланку Муgросш "Јеguнсшва", које је кри
тиковало овај Марковиhев став (JeguHcLuBO, III, 187, 8. IX 1871: У Беоzраgу, 6. сей
шембра; видети стр. 268 ове књиге). 

179 ХХI састанак Народне скупштине, 13. Х 1870 (Прmuоколu, стр. 208 и даље). 
180 Ово је тачно; видети и белешку 50. 
ш Ова напомена је унета очито из разлога што су предходни текстови о Наро

дној скупштини забрањени (видети белешку 158 ове књиге). 
182 Ову вест за PageHuK шаље, извесно, Светозар Марковиh који је присуство

вао УI омладинској скупштини у Вршцу: телеграм (или податке из писма) за штампу 
приредио је Паја Михаиловиh, који своје прилоге означава знаком = (једнакости), 
како то и овде стоји на почетку ове вести. 

1Ю Председник Годишњег омладинског одбора био је песник Лаза Костиh. 
184 О члановима Годишњег одбора за Србију, коме је секретар био до 

подношења оставке Светозар Марковиh, видети белешке IY књиге. 
ш Грешка у имену, није Љуба, већ Бранко Рајиh, ђакон и професор из 

Панчева. 

186 Треба Сп., тј. Спира Ковачевиh. 

181 Из списка имена испуштено је у овом Марковиhевом тексту име Милана 

Јовановиhа Морског, који је такође био изабран за члана одбора. На III седници, на 
предлог Васе Пелагиhа, у овај одбор изабран је и Коста Угриниh (Стојан Униh) из 

Градишке. 
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188 О овоме видети писмо Светозара Марковиhа и Ђуре Љочиhа (ЈУ књига). 

189 На III седници ове омладинске скупштине говорило се овим редом: М. Ку
јунџиh Абердар, Л. Костиh, А. Сандиh, В. Јовановиh, С. Милосављевиh, М. Никетиh, 

В. Љотиh, С. Марковиh, Владан Ђорђевиh и други. Велико узбуђење које је владало 

на скупштини због интервенције власти као да је утицало и на прецизно вођење 

записника. у Кујунџиhевом извештају са скупштине, између осталог, пише и следеhе: 

"Св. Марковиh додаје да је баш добро што влада гони омладину, јер ће тако бар 

побеhи са мејдана сав кукољ омладински" (Млаgа Србаguја, бр. 21, 30. УIII 1871,319). 
Марковиh то овде не помиње, као што не помиње ни своје предавање које је држао 

"о комунизму". 

Према Гласу Hapoga, на скупштини је било 200 делегата, а осталог света (пуб
лике) "ДО две иљаде" (1Юl, стр. 156). 

190 За период који обухвата грађа ове (У) књиге (10. јун - крај августа 1871. 
године) нисмо нашли друга писма сем овог. Међутим, ни ово писмо Светозара 

Марковиhа није сачуван о у оригиналу. Овде га дајемо према Скерлиhу, који га дели

мично цитира а делимично препричава, а не наводи којој је од две сестре Нинковиh 

упуhено. Међутим, може се прихватити да је упуhено Милици, пошто је била стари

ја па је могла да схвати Марковиhеву оцену Маркса. 

191 Овај застарели израз "класински" јасно указује на то да је Скерлиh даље 
препричавао поменуто писмо. Делове које је Скерлиh препричао доносимо у 

великим заградама и курзивом. 

192 Овај став према Чернишевском и руском социјализму Светозар Марковиh 
је изнео и у неким својим радовима. 

192а Намесник Јован Ристиh имао је неколико личних обавештајаца, које је 
плаhао лично, или из тајних владиних фондова, а неки су му добровољно служили 

збогродбинскихилидругихвеза.ИакосутоданаспотпуноанонимнеЛИЧНОСТИ,иден

тификовали смо две - Тому Павловиhа и Тодора Поповиhа. Павловиh је, због неких 

службених веза с руским конзулатом и представљања као слободоумног човека, ужи

вао поверење полиције тако да је лако наводио опозиционаре на поверавање, па је 

веома редовно јављао свом послодавцу о догађајима у Београду, а одлазио је и у 

Панчево, Нови Сад и Беч са посебним поверљивим задацима. Иако се у начелу не 

можемо уздати у сличне изворе, ипак се извештаји Томе Павловиhа могу прихвати

ти са доста поуздања, бар што се тиче чињеница (политичке оцене у њима су ређе). 

Највеhи део његових извештаја чува се у Архиву Историјског института у Београду 

(АИИ), у заоставштини Јована Ристиhа (ЗЈР) под сигнатуром III119. О Томи Павло
виhу и садржини појединих докумената видети: Ђорђе Игњатовиh, Срйска jaBHociu и 
MapKoBuheB "PageHuK", Токови револуције, Х - ХЈ, Београд, 1974 - 1975,27 -НН. 

193 Оглас о покретању Враzолана објављиван је више пута, а његов факсимил 

објавио је и др Андрија Радениh (СоцuјалuсШuчкu лисШовll и чаСОЙUСll у Србији, 

1871-1895, Београд, 1977: Враzолан 1871 - 1872, стр. 103 - 129. 
194 Познато је да је песник и сликар Ђура Јакшиh био један од активних сарад

ника ВраZолана. Из ове доставе намеснику Јовану Ристиhу произилази да је он био 

сарадник и PageHuKa. Ево тог текста из PageHUKa, који је предмет тајне полицијске 
доставе: 

JazoguHa 15 Јуна. И овде је долазио изасланик из министар. просвете да 
осматра предавања у основним школама. У колико смо поуздано дознати могли од 

присутних лица на испитима, г. изасланик слабо је тражио и испитивао децу о оним 

знањима која им требају, него се више забављао којекаквим проповедима које не 

долазе у делокруг његовог осматрачког позива, и које више доликују каквом оцу 

Севастијану, него ли њему - човеку који носи посланије педагошког зналца! Ту вам 
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се говорило и тумачило тројство, божаство у три лица и шта ти ту није било које се 

стидимо и изнети на јавност. Очекујемо да присутни на испиту јавно кажу: колико је 

г. осматрач одговорио своме задатку. 

Ако Г. осматрач буде заређивао питања о божаству и о политичким заслугама 

ови или они људи, онда ће требати и мало зрелији мозгови да се замуте а камо ли деца 

која тешко мисле и о најобичнијим предметима које сваки час виђају. Желели би да 

осматрачи доиста буду онаки као што треба да су, а не овакви, као што је овај који 

је, као што се види, куд и камо способнији и вештији за 'неке gpyze сШварu'" (PageHuK, 
Ј, 10,22. УЈ 1871,38); видети више о томе: др Михаило Бјелица, ПолuШичка UlШамuа 
у Србији 1834 1872, Београд, 1975; др Ђорђе Игњатовиh, Сараgющu II gойuсници 
"PageHUKa" СвеШозара MapKoBuha, ЗБОРНllК за иаЋорuју, МС, бр. 26, 1982, 80 - 81). 

195 Танасије Весовиh, један од "седам апостола" (како су називали Светозара 
Марковиhа и његове школске другове из Београдске гимназије Косту Рашиhа, 

Љубомира Белимарковиhа, Басу Филиповиhа, Бугарина Ивана Герџикова и Пају 

Михаиловиhа). 

196 Документ је овде оштеhен и нисмо могли прочитати име ове личности. 
197 У ствари неки турски марш као поруга уреднику Руже Михаилу Ђ. 

Ћелешевиhу због реакционарности његовог листа. 

Сличан извештај намеснику Јовану Ристиhу исти достављач послао је и 26. јуна: 

,,[ ... ] НОћас у кафани код "Руског цара" пијанчили су и веселили се Абердар, 
Никетиh, Паја Михаиловиh, Пеливановиh, Никола Радовановиh, Милан Филиповиh 

и још пет-шест чиновника из нутрености који ми нису познати. Земунски Цигани 

музиканти задовољавали су ји са својом музиком свирајуhи им Марсељез" (Ориги

нал, АИИ, ЗЈП, III119, IIII796). Исти су плаhали свираче да има свира "Марселез" и у 
Коларчевој пивници, како достављач обавештава намесника Ристиhа 19. јула. (Ори
гинал, АИИ, ЗЈП, III/19, 3/807). 

198 Реч је о Гргуру Миловановиhу, судији Окружног суда у Књажевцу. 

199 Јованче Стефанов, Бугарин из Само кова, живео доста дуго у Београду, 

седамдесетих година имао је кројачку радњу у Кнез-Михаиловој улици. 

200 Архимандрит студеничке лавре Севастијан умро је 1871. године (видети: 
PageHuK, бр. 8, 17. УЈ 1871,31: = СШуgенuца). Говорило се да је покојник сматрао ма
настирско имање као своју сопственост и да је оставио иза себе више од 2 000 дуката 
(калуђери су приликом смрти нашли нешто више од 500 дуката). У PageHUKY се о 
покојном архимандриту и студеничким калуђерима говори веома критички. Аутор је 

Анте Алексиh, дописник листа из Карановца (Краљева). 

201 Милош Зечевиh, професор. 

202 Из овог става јасно се види да је Светозар Марковиh имао неку дужност у 

Потрошачкој дружини ("као неки директор", како се изразио Ристиhев обавеш

тајац). 

203 Тихомиљ Николиh, ађутант кнеза Милана. 

204 Капетан Антоније М. Богиhевиh. 

205 Видети извештај о томе од 23. јула (160 страна ове књиге). 
206 Реч је о књизи Покушајll за HapogHo и ЛULIНО унайређење, Београд, 1871. 
207 Милан М. Максимовиh, професор из Чачка. 

208 Мисли се на либерално крило УОС у Новом Саду око Милетиhа и на одва

јање Панте Поповиhа и његових присталица око Гласа Народа (1871-1876). 
209 Администратор Патријаршије у Сремским Карловцима био је патријарх 

Герман Анђелиh. 

210 Митрополит Михаило. 
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211 Реч је о покушају Уједињене омладине српске 1871-1872. године да дигне 
устанак у јужнословенским крајевима за ослобођење од турског ропства (видети: 

Никола Петровиh, О йокуuшју уйианка УОС 1871-1872, ЛеtТiойuс МС, 1966, 5, 
471-488; Васо Војводиh, Ујеguњена омлаguна срйска II йрuйремање уаианка на 

Балкану 1871-1872. zogltHe, зборник радова МС Ујеguњена омлаgина срйска, Нови 
Сад, 1968, 305-315; Ђорђе Игњатовиh, Светозар МилеtТiиli, Љубен Каравелов и 
буzарскu нацuоналноослобоguлаЧКLi йокреili 1867-1878. ИсtТiраживања П, Нови Сад, 
1973,84-95; (исти, Васа Пелаzuh u Свйuозар Марковиli, зборник радова Васо Пела
zuli u њеzово gоба Института за историју у Бањалуци у штампи). 

212 Млаgа Lрбаguја се на критику Пелагиhевог рада ПОКУluајu за HapogHo u 
лично унайреЬење у Православљу освртала два пута (бр. 26 и 29, од 20. Х и 20. ХI 1871, 
стр. 414-415, 448), не знајуhи ко је њен писац. Овим поверљивим извештај ем Намес
ништву се то открива (видети и белешку 218). 

213 Управитељ вароши Београда био је Јаков Туцаковиh. 

213а Приватне штампарије у Београду почеле су да раде од 60-их година. Прва 

је била Александра Андриhа и у њој је штампан CBetТioBug (1860), а друга Николе 
Стефановиhа и дружи не (1861). 

214 Реч је о Томи Вучиhу-Перишиhу. 

215 О писању сарајевског ЦвjetТiHHKa видети белешку 288 стр. 259 ове књиге. 
Овде је реч о преношењу писања PageHuKa, односно Светозара Марковиhа (бр. 2, 3. 
VI 1871,5-6; видети ЈУ књигу) о стању у Београдском и Смедеревском округу. 

216 Арса Лукиh, народни посланик за Београд; Коста Антула, београдски трго
вац. Браhа Крсмановиhи, београдски трr'овци. Овде није јасно на кога се од двојице 

браhе односе ове речи. 

217 Реч је о броју 82 3ааиаве, од 16. јула 1871. године, и чланку Да ли је "обрtТi" 
йолutuuке у БеоZраgу. Лист није могао бити забрањен јер је штампан у суседној Ау

стро-Угарској, али су неки бројеви задржавани и претплатници су се у Србији 

жалили да их не добијају. 

218 У 17. броју Млаgа Србаgија је донела на уводном месту следеhи текст: 
"Шеснаести број "Младе Србадије" није угледао светлост белог света. Њега је узап
тила полицајна власт. По закону тек ће суд одлучити ХОће ли овај запт остати или не. 

Одлуку ову јавиhемо. И надокнадиhемо читаоцима сваки мањак ... " Даље наводе да је 
и 17. број закаснио јер се на одобрење 16. броја чекало три недеље. Чекање је било 
узалудно, 16. број, који је требало да изађе 10. јула, није никада пуштен у штампу 
(Млаgа Србаgија, бр. 17,20. јул 1871). 

219 Реч је о Димитрију Матиhу, министру просвете. 

22() Уредник JeguHctТtBa 1871. године био је Вукашин Ј. Петровиh; споменути 
сарадник био је Михаило Розен Ружиh, сарадник званичног Пресбироа, који је био 

јеврејског порекла (видети и белешке 103 и 132). 
221 Извештај Радивоја Милојковиhа Намесништву од 19. јула 1871. (видети стр. 

160 ове књиге). 
222 Светозар Милетиh налазио се у мађарском затвору у Вацу, осуђен због 

"преске" (штампарске) кривице. Повод за осуду био је његов чланак ЋиРUЛllца у 

3аzребачком йолutТiuчком херберzу (3actТtaвa, бр. 118, 5. Х 1869), У коме је оштро 
напао деспотски режим хрватског бана Левина Рауха. 

223 Видети напомену 218. У ствари, цела ова игра штампар, полиција - своди

ла се на то да непожељни лист буде забрањен, али без судског процеса, што би тре

бало да буде по Закону о печатњи, тј. да се избегне јавност уколико би се ишло на 

судску забрану. 
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224 Р . 
еч Је о раскнезу Александру Карађорђевиhу и његовом образложењу 

?осле ~уштања из мађарског затвора у којем је провео неко време због оптужбе да 
Је био Један од учесника атентата на кнеза Михаила. 

225 Реч је о брошури Драгише Станојевиhа ДинасtТiијаишма (Земун, 1870; виде
ти о томе: Андрија Радениh, ДраZlUuа Оианојевиli жuвоЩ pag u ugeje, ИсtТiоријскu 
часойuс, VП, Београд, 1957, 173). 

226 О " . 
ваЈ закључак уопште НИЈе тачан. Пре би се могло реhи да су Светозар 

Марковиh и PageHUK допринели да Станојевиh касније јасније одреди своје поли
тичке погледе. 

"27 Н . . . - ИЈе Јасно да ли Је реч о неком Марковиhевом тексту или тексту неког дру_ 

гог из уредништва PageHUKa. Хронолошки, Марковиh је написао предговор за своју 
књигу Неколико чланака пре овог телеграма (11. маја 1871), а и сама књигаје изишла 
из штампе пре њега (јуна исте године; видети IY књигу). Друга књижица са чланци
ма из PageHuKa није могла у ово време бити припремљена за штампу (видети 
белешку 20 УЈ књиге). 

228 Штампарија Каменка Јовановиhа и Јована Павловиhа. 
2"9 О . -. во Је препис оригинала телеграма који је уру чен Светозару Марковиhу. 

Препис Је достављен намеснику Јовану Ристиhу у чијој оставини има више таквих 
пре писа телеграма упуhених појединим личностима а достављених Ристиhу како би 
могао да прати њихов рад и кретање. 

23() Р . Ж К б еч Је о ивку ара иберовиhу, народном посланику и председнику Наро-
дне скупштине 1871. 

231 Р . М . еч Је о илораду Медаковиhу, на служби у руском конзулату у Београду. 

232 Ђорђије Вишњиh, аутор пакосних, реакционарних чланака и пасквила про
тив српских либерала и социјалиста, сарадник СвеtТiовиgа. 

233 Први намесник био је Миливоје Блазнавац. 
234 Зб б б' .. ог рзоплетог о Јављивања неког текста Михаила Барловца у Враzолану, 

КОЈИЈе довео до узапhивања листа, Ћелешевиh гаје назвао у Ружu "брзоплетим", што 
овде користи Ристиhев обавештајац. 

235 Прота Рајевски, свештеник руског конзулата у Бечу. 
236 Бивша кнегиња Персида Карађорђевиh. 
237 Јован Мариновиh. 

238 Браhа Барловци - Јовица и Михаило. 
239 Г . 

аврош Је личност из романа Виктора Игоа Јаgнuцu; иначе значи париско 
мангупче. 

24() С М 1, • ветозар арковип Је одмах, већ сутрадан, одговорио на овај клеветнички 

чланак својим написом "Из страног света" (Живи ли још комуна?), Раденик, бр. 6, од 
12. УЈ 1871 (видети стр. 48 ове књиге). 

241 А . ЛУЗИЈа на допис Васе Пелагиhа из Брчког и пропратни коментар Све-
тозара Марковиhа (видети IY књигу). 

242 Побратими су намесници Миливоје Блазнавац, Јован Ристиh и Јован 
Гавриловиh. 

243 Мисли се на пораз војске Карла Алберта у рату против Аустрије код Ку
стоце и Новаре. 

244 О во се очигледно односи на коментар Светозара Марковиhа уз Пелагиhев 

допис (видети ЈУ књигу) о улози Србије на Истоку. 

245 Ову обавезу узели су на себе намесници кад су били изабрани на ту дужност 
1868. године. 

246 Б k " Ф " ела ла1)а - чувена новосадска ка ана, стециште напредних људи Војво-

дине. 
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247 Цео текст, а посебно овај закључни део, имао је за циљ да компромитује 
акцију Уједињене омладине српске у вези са устанком у јужнословенским областима 
под турском влашhу 1871-1872. године (видети напомену 211). 

24& РеUlешо је излазило кратко време у Београду (фебруара-априла 1871, бр. 
1-8) под уредништвом Љубомира Даниловиhа. Својим оштрим написима, у којима су 
чињене алузије и на рачун кнеза Милана, оно је стекло велики број претплатника, 
али и неколико оптужби против уредника, који је осуђен на дугогодишњу робију, 
због чега је и добио надимак "Решетар". Лист, сем једног јединог броја (Историјски 
архив Београда, Управа вароши Београда, ф. 1340, 1871) није сачуван. Овде.је реч без 
сумње о претњи да ће и PageHHK проhи као уредник Решеша, а позиваЈУ се исте 

друштвене снаге да то учине. 

249 Ово је очигледна алузија на написе Светозара Марковиhа о Париској кому-

ни у PageHUKY· 
250 У стилу BugoBgaHa и ЈеgинсГйва и Ружа прети "комунцима" у Србији да ће се 

обрачунати с њима. 

251 Алузија на Светозарев чланак ПО2uбuја Парuске комуне (видети IY књигу). 
252 BugoBgaH овим непосредно позива на обрачун са српским комунцима. 

253 Овај вест и коментар о предлогу министра финансија за оснивање окружних 

штедионица донети су У рубрици "Наше домаће ствари". У коликој мери је 
посвеhивана пажња овој рубрици, види се и из овог примера када је њој уступљена 
цела прва страна и део друге. Према стилу рекло би се да је текст на брзину ca~
тављан. Ознака испред написа (=) упуhује на закључак да је проистекао из пера ПаЈе 
Михаиловиhа. Како је овај текст најављен у Марковиhевом раду Наше уgружuвање, 
(видети стр. 29 ове књиге), ми га доносимо у овом поглављу прилога. Наслов смо 
дали на основу садржаја текста. 

254 Пупила (лат. pupi11a) - сироче, подсвојче; дете под старатељством (овде у 
смислу порез на наследство). 

255 Градац - словенско име Граца (Аустрија) 
256 "Општи штатути", тј. СiТimuуш Прве интернационале, као и Правилник, 

потврђени су на I конгресу у Женеви, одржаном од З. до 8. IX 1866. године. Веома је 
занимљиво да је први помен "комуниста" у српској јавности донео подлистак 
званичних владиних Срuских новина (Поgунавка, 14. II 1847; Комунисше; више о 
томе: Др Ђорђе Игњатовиh, Карл Маркс, Свеluозар Марковип и uочеци coциj~
лисшиЧКО2 uокреша У Србији, Марксисшичке шеме, УП. 1983, З, стр. 2(6), као што Је 
и први превод СшmТtуша и Правилника Прве интернационале донео незванични 

орган кнежевског Намесништва - лист JegUHCLТtBO; у оба случаја, дакако, са циљем да 
руши њихов углед. Овај први превод нај:шаничнијих a~aTa Интернациона~е, зачудо, 
остао је до данас непримеhен од истраживача и ово Је њихово прво оБЈављивање 
после превода из 1871. године (о првим социјалистичким преводима видети посебно 
радове др Сергија Димитријевиhа, Срuска соцuјалисlТtичка upeBogHa л Llluерашура, 
Рад, Београд, 1958 и поменуте радове Ђорђа Игњатовиhа и Ђорђа Митровиhа). 

257 Оџер Џорџ. 

258 Јохан-Георг Екаријус. 

259 Док је анонимни аутор правила и Статут Интернационале углавном корек

тно интерпретирао, јер би био најлакше ухваћен у њиховом фалсификовању, OBД~ он 
већ почиње да измишља. Везиније, Мерсије, Пелевес и Ракен су неПОСТОЈеhе 
личности Интернационале, којима се приписују лажне изјаве о њеним начелима и 

циљевима. 

260 Овај став наводи Светозар Марковиh у чланку Бели шерор (видети стр. 77 и 
напомену 100 ове књиге). 
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261 Алузија на PageHllKa и писање Светозара Марковиhа у њему. 
262 Светозар Марковиh наводи овај став у Белом [иерору (стр. 77 и белешка 101 

ове књиге). 

263 Из овога се може '3акључити да Светозар Марковиh није био у Београду кад 
је телеграм о рођењу црногорског престолонаследника био објављен у PageHUKY, јер 
"главни сарадник" овде циља на Пају Михаиловиhа или Ђуру Љочиhа, пошто се 

знало да је стварни уредник листа Светозар Марковиh. 

264 Ово се односи на изјаву да поменутом телеграму није никако било места у 

PageHUKY, што је несумњиво учињено на захтев Светозара Марковиhа из начелних 
разлога, а и због тога што су династије Карађорђевиhа и Петровиhа служиле наме

сничком режиму за обрачун са својим политичким противницима без обзира на то да 

ли су појединци заиста били присталице тих династија. Овде се оштрица ове "шале" 

усмерава и на самог Светозара Марковиhа. 

265 Све ове "шале" уперене су против занатлијских дружи на, које су основали 
Ђура Љочиh и Светозар Марковиh, па и против Потрошачке дружине, која штети 

суседима (бакалском еснафу), а не страним суседима (тј. трговцима изван Србије). 

266 Као што пише сам Светозар Марковиh (Бели шерор, стр. 79 ове књиге), 
"најјадније је у целом том недостојном нападању, што нико од њих ("белосветске 

кумпаније") не cMege ga именује онога кога управо напада, да именује "Раденика" -
или кога му драго против којих је ударац био управљен." То је био заједнички став 

режимске штампе - полемисати са ставовима "комунаца", али не помињати ниједног 

поименце као недостојне за лични обрачун, а и да не стварају макар и негативну по

пуларност код читалаца. 

267 И овај став Светозар Марковиh наводи у истом чланку. 

268 Може се претпоставити да је овај чланак са нетачним приказом и зло

намерним коментаром Марксовог ГрађаНСКО2 рmиа У Француској убрзао почетак 

објављивања његовог превода у PageHUKY само шест дана касније, што се може 
закључити и по томе што су на њему радила два преводиоца (видети белешку 282 ове 
књиге). 

269 Овај уводник BugoBgaHa је наставак пристрасног приказивања ГрађаНСКО2 
раша у Француској, што је аргумент више за претпоставку у претходној белешци. 

270 Овде се чини алузија да су PageHllK и Вра20лан наводно филијале Панчевца, 
али истовремено и органи Карађорђевиhа и Интернационале. 

271 Ово је алузија на мишљење да је PageHUK, у ствари, лист Прве потрошачке 
дружине, јер је у њему она објављивала своје извештаје и позиве на скупштине; такво 

мишљење изнео је и лични Ристиhев обавештајац. 

272 Алузија на 3ванuчну uсйравку поводом Светозаревог коментара о стању у 

Београдском и Смедеревском округу (видети IY књигу). 
273 Александар Шандор Радовановиh: опширније видети: Павле Штрасер, 

Боравак Свешозара Марковllпа у Сремски.м Карловци.ма и йочеЦll развоја соција

лисшичке мисли, саопштење са научног скупа: СвеlТtозар Марковип и Марксова 

Иншернационала, САНУ, 3. и 4. XI 1983. (у штампи). 
274 Видети белешку 248. ове књиге. 
275 Драгиша Станојевиh. 

276 Каменко Јовановиh. 

277 Др Тантузовиh је подругљиво име за др Светозара Милетиhа, због "злати

ца" које су израђене њему у част. 

278 Др Милан вероватно је др Милан Јовановиh Морски. 

279 Алузија на Младу Србадију "да буде Форрајтер" (Оег Уопеitег - јахач на јед
ном од упрегнутих коња, тј. предводник). 
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280 Седма Божја заповест гласи: "Не чини прељубе". 

281 у предизборној кампањи, Вugовgан се демагошки изјашњава и против 
комунизма и против реакције, чинеhи при том провидне алузије на оне који стихијно 

раде да се у Србију унесе семе комунизма. Али, истовремено, Виgовgан наговештава 

шта се очекује од новоизабране Народне скупштине и ко треба у њу да уђе. Наравно, 

ниједан комунац, па ће тако влада пошто-пото онемогуhити избор Јеврема 

Марко'виhа у Јагодини. 

282 Прву вест у српској јавности о усвајању ове Agpece донео је лист Панчевац 
(бр. 48, од '13. јуна 1871, стр. 4). Због јасних индиција да се већ радило на њеном 
превођењу дајемо ту вест у целини: 

,,- 'Интернационала' у Лондону и'щала је опширно адресу свима својим 

члановима, у којој се претресају догађаји париски од 4. Септембра 1870 па до пада 
комуне. Ту се необоривим доказима сва кривица сваљује на версаљску владу. Међу 

осталим вели се ту: 'Наш савез у истину ништа друго није него међународни савез 

напреднијих раденика по разним земљама образованог света. 3емљиште, из ког тај 

савез ниче, то је само данашње друштво. Њега не може никакво проливање крви 

истребити, она треба најпре да истреби деспотизам капитала над радом - услов своје 

сопствене паразитне егзистенције." 

Драгиh Качаревиh (Светозар Марковић, й.ревоgилац нашег uрвог uревоgа 

Марксовог gела .. Грађански рти у Француској", Прилози за исй10рију социјализма, 
6, Београд, 1969, 93-112 наводи да је ово први превод једног Марксовог дела на срп
ски и, уопште, на језике једног од ју.жнословенских народа и претпоставио је да га је 

урадио сам Марковиh или да је бар коаутор тог превода. Качаревиhеви аргументи 

нису убедљиви. Пре свега, из језичке и стилске анализе јасно се уочавају две руке. 

Марковиh у Белом й1ерору цитира неке делове из овог Марксовог дела, али из ана

лизе тих цитата произилази да се он није користио овим преводом, већ је, највероват

није, користио неки од оригинала Марксовог рада (упоредити белешке 115-120 и 
284-285). 

283 Начин како је написан датум проглашења републике - Септембар 4. 1870-
тако типичан '.Ш енглески језик и правопис (и данас у употреби) сведочи да су прево

диоци махинално пренели датум како је написан у оригиналу, што значи да је превод 

начињен, пре~а мишљењу Качаревиhа, са другог енглеског издања, а Светозар 

Марковиh је тек касније почео да учи тај језик. С обзиром на тадашње саобраhајне и 

поштанске прилике и на чињеницу да је намесничка полиција хватала писма 

"подозривих" лица, а ђумрук непожељне књиге, дакле оваква књига могла је само 

конспиративно да се унесе у Србију преко Војводине (Панчева или Земуна), прет

постављамо даје у питању прво енглеско издање Грађанског ртиа у Француској, које 

је изишло из штампе 1113. јуна 1871 (Т17е Ci\!i! Wa,. in Р,.апсе. Ac/c!"ess 0/ (17е Genera! Соип
са o/tJle lпtemationa! WOl'kin.r; Меп'.') Associatioll (London 1870). У сваком случају, ово је 
један од првих превода овога дела уопште (више о томе видети: Карл Маркс/Фридрих 

Енгелс, Дела, том 28, Београд, 1977, стр. 253-293, 575-585). 
283а. Видети белешку 116. 

284 Марковиh у Белом терору ову реч преводи са uљачкање а не ii1лачење, а 

завршетак реченице подвлачи и са извесном модификацијом: слобоgном, зgружеНО.!tt 

pagy (видети стр. 85). 
285 Ова реченица код Марковиhа гласи: "Али то је комунизам, ,немогуhи' кому

низам?" Речи: сл о боgнu , зgружеml рад из претходне реченице код Марковиhа су 

подвучене, што указује на то да Марковиh, највероватније, као и код Манифесша 

Комунисшичке uаршuје (видети белешку 111 ове књиге), користи изворно ове тек
стове а не из већ припремљених превода (Бели й1ерор, стр. 83 ове књиге). 
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286 "Чувени и општепознати брат" Милоша Поповиhа, уредника в ugoвgана , 
јесте Ђура (Поповиh) Даничиh, саборац Вука Караџиhа у борби за народни језик и 

правопис. Светозар Марковиh није изнео у Белом й1ерору конкретне замерке на мо

рални лик Милоша Поповиhа, јер је то било познато савременицима. Матија Бан, у 

ствари, покушава да побије Светозареве алузије на рачун уредника Вugовgана и свог 

истомишљеника позивањем на заслуге Ђуре Даничиhа на пољу словенске филологије. 

287 у рубрици "Наше домаће ствари" листа PageHuK било је више дописа са 
ознаком ,,= Беоzраg" (први је био у броју 9, од 19. јуна, затим следе у бројевима, 12, 
13, 14, па и овај у бр. 21). За текст у бр. 13: Беоzраg 25. Јуна. утврђено је да је потекао 
од Светозара Марковиhа (видети стр. 256 ове књиге). Остале, по нашем мишљењу, 
пише Ђура Љочиh, па је највероватније и овај текст потекао из његовоl" пера. Ми 

овај текст овде дајемо стога што знатно допуњава чињенице о окружним штедиони

цама о којима је Марковиh писао, па се и сам на овај текст позивао (видите белешке 

38 и 40 ове књиге). 
288 Сарајевски цвјей1нuк (1869-1873), званични орган турске вилајетске управе, 

излазио на турском и српском је'.шку. 

289 Алузија на писање Светозара Марковиhа о стању у београдском и сме

деревском округу (видети напомене у IY књизи). 
290 Такође алузија на Светозарев коментар о стању у београдском и сме

деревском округу у PageHUKY (видети претходну белешку). 
291 Полемика са чланком Калgр.ма у Београgу (PageHUK, бр. 19, од 13. VП 1871, 

стр. 70-71) У коме неидентификовани аутор (вероватно Ђура Љочиh) препоручује 
овај начин уређења београдских улица. 

292 Овде се инсинуира да PageHllK предлаже макадам због користи коју ме
тежници могу имати од камења са калдрме. 

293 Ова карикатура, колико се зна досада, јесте прва антикомунистичка кари

катура у српској штампи. Ружа назива раскнеза Александра Карађорђевиhа Караос

мановиhем као алузија на чињеницу да је он, када су га свргли са престола, нашао 

уточиште у Калемегданском граду код турског везира, а после тога прешао у Аус

тро-Угарску. 

"Снаша Перса Караосмановиhа" је раскнегиња Персида Карађорђевиh; то је 

алузија да су Враголан, Панчевац и PageHuK и органи Интернационале и Париске ко
муне у исто време, и органи Карађорђевиhа, односно да су плаhеници ове династије. 

294 Шарени, тј. либерали или социјалисти. 

295 Алузија на расправу у Народној скупштини о Закону о печатњи (штампи), у 

којој су неки посланици предлагали завођење кауције за уреднике и издаваче листо

ва као начин да се то омогуhи само имуhним људима који не припадају соција

листичком покрету Свето:.шра Марковиhа. 

296 Подршка Београдском бакалском еснафу у његовој борби против Прве 
потрошачке дружине, односно за забрану њеног рада. . 

297 Тешко је одговорити на питање о којој је брошури реч. Опозиција је често 

користила штампање брошура политичке садржине у Војводини (Панчеву и Земуну) 

и њихово илегално пребацивање у Србију. 

298 Мисли се на Марковиhев чланак Преg омлаgинску скуй.ШiU.UНУ, Раденик, бр. 

27 и 28, од 3. и 7. УIII 1871 (видети стр. 102 ове књиге). 
299 Аутор овог чланка, у коме се прво одговара на писање Панчевца а потом 

PageHUKa поводом У! скупштине Уједињене омладине српске у Вршцу, јесте Све
тозар Милетиh, главна личност Српске народне слободоумне странке, односно либе

ралног крила УОС (Коста Милутиновиh, Првu сукоб Свеtuозара Марковића и Све-
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шозара Мuлешиhа, Зборник за gруutшвене науке, Матица српска, св. 13-14, Нови 
Сад, 1956, стр. 225 234). 

300 PageHuKoB једномишљеник који није хтео да дође на састанак Главног од
бора УОС јесте Михаило 1. Никетиh, уредник Враголана и током 1871. године прис
ни сарадник Светозара Марковиhа, с којим се Марковиh 1872. разишао због 
"трпања" свих либерала у "један кош", па и песника Јована Јовановиhа Змаја (виде
ти Марковиhев чланак Нова социјална начела, УЈ књига овог издања). 

301 Реч је очевидно о Светозару Марковиhу који је стварно био уредник Радени-
ка. 

302 Иако Јеguнсшво не помиње аутора, реч је о Марковиhевом чланку Закони и 
йреgлозu ЙРОUlЛо-гоgиLUље СКУЙUtluuне (видети стр. 130 ове књиге). Светозар Марко
виh је реплицирао на овај напис (Муgросш ..ЈеguнсШва", PageHuK, бр. 43, од 11. IX 
1871), на што се JeguHcLuBO наново огласило (бр. 194, од 18. IХ 1871; видети УЈ књигу 
овог издања). 
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Барловац Јовица, 289 
Барловац Михаило, 147,289 
Бачковиh Зорица, VП 
Бетри Г. Х., 255 
Баштар Живко, 220 
Бекиh Тома, 138 
Беле, 49 

Белимарковиh Љубомир, 287 
Бертран, 201 
Беслај,229 
Бигон Леон, 94 
Бизмарк Ото, 50, 226, 227, 228, 

230,231,232,240,245,247,249, 
253,254,266 

Бисон,генерал,94 
Бјелетиh др Добросав, IП, VI, УП 
Бјелица др Михаило, 287 
Блазнавац Миливоје, 289 
Блан Ју ј, 50 
Бланки Луј-Огист, 231, 233, 253 
Богиhевиh М. Антоније, 151, 287 
Божиh Пера, 149 
Бокшан К., 138 
Бомбе, краљ, 227, 228 
Бонапарта видети Наполеон 1 

Бонапарта 
Бориh,162 
Бошковиh Јован, 70, 285 
Брајт,62 
Бредник Фред., 255 
Бун М. Т., 255 

в 

Валентин, 231, 247 
Валожиh Велибор, 278 
Васиљевиh Алимпије, 70 
Везиније, 55, 195, 291 
Вермеш,201 
Верморел, 201 
Весовиh Танасије, 149, 165 
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Вестон Џон, 255 
Вијар,201 
Вино, 231,232, 233,234 
Вислицех, 282 
Виhентијевиh Милош, 289 
Вишњиh Ђорђије, 166, 235, 289 
Влајковиh Ђока, 149, 165 
Војводиh др Васо, 288 
Врбица Маша, 138, 267 
Вујичиh Марко, 150 
Вукомановиh др Младен, 274 
Вучетиh Илија, 138 
Вучиh Перишиh Тома, 158, 288 
Вучковиh Атанасије, 275 

г 

Гавриловиh Јован, 289 
Гавриловиh Урош, 137 
Гаврош (књиж.), 289 
Галифет, 235, 236 
Гамбета Леон (ОаmЬеаа Leon), 

49,225 
Ганеско, 244 
Гарашанин Илија, 147 
Гарибалди Ђузепе, 265 
Гери,92 
Герман Анђелиh, патријарх, 288 
Герџиков Иван, 287 
Гершиh Гига, 140, 149 
Гиовоhини П., 255 
Гргур, 150 
Грудиh,адвокат, 149 
Грусет, 201 

д 

Дакиста, 201 
Дамјановиh др Перо, ПI, VI, 277 
Даниловиh Љубомир "Реше-

тар", 220, 290 
Даничиh (Поповиh) Ђура, 293 
Делеклуз, 202 

Демаре, жандарм, 235 
Депен,201 
Дербо Жорж (DaIboa, DaIboy Ое-

огgеs),253 
Дибук,55 
Дивал, 235 
Димитријевиh Миша, 138, 139, 

140 
Димитријевиh др Сергије, ПI, VI, 

290 
Дипон Евжен, 255 
Дифор, 231, 235, 247, 248 
Доброљубов Николај Алексан-

дрович, 111, 112, 113 
Домбровски Јарослав, 200 
Дон-Карлу,џелат,228 
Драгашевиh Градимир, VП 
Дубовац др Јован, IП, У! 
Дуе, генерал, 250 
Душманиh Илија, 278 

Ћ 

Ђермеков Душан, 138 
Ђорђевиh др Владан, 138, 167, 

275,286 
Ђорђевиh др Милан, 138 
Ђорђевиh Младен, 150 

Е 

Екаријус Јохан Георг, 194, 255, 
290 

Елдипин, типограф, 117 
Енгелс Фридрих, 83, 255, 280, 

284,292 
Еспартето,регент,227 

ж 

Жакљет (Jacquement), 253 
Живковиh Радомир, VП 

РЕГИСТАР ЛИЧНИХ ИМЕНА 

Живковиh Стојан, 138 
Жика, 159 
Жиот Алфонзо Симон, 225 
Жиронди, 240 
Жобер Иполит Франсоа (ЈаuЬегt 

Hyppolyte FIаш;оis), 254 
Жујовиh Живојин, 282 

з 

3абики Антон, 255 
3еви Мориц, 255 
3ечевиh Милош, 150,287 

и 

Иванов,студент,95,117 
Игњатовиh др Ђорђе, 279, 283, 

286,287,288,290 
Иго Виктор (Hugo Viсtог), 49, 50, 

289 

Ј 

Јакоб,201 

Јакшиh Владимир, 276 
Јакшиh Ђура, 147, 148, 150, 280, 

286 
ЈанковиhГаврило, 167 
Јов (библ.), 229 
Јовановиh Владимир, 138, 139, 

140,278,281,286 
Јовановиh Каменко, штампар, 

220,289,292 
ЈовановиhКорнел, 138 
Ј овановиh др Милан Морски, 

140,220,285,292 
Јованче, шнајдер, видети Сте

фанов Јованче 
Јунг Херман, 255 

к 

Кабе Етјен (Cabet Etienne), 54 
Кавењак Луј Ежен (Cavaignac 

Louis-Eugene), 253 
Каљевиh Љубомир Љуба, 138, 

279 
Каменко, видети Јовановиh Ка
менко 

Карабиберовиh Живко, 125, 128, 
165,289 

Каравелов Љубен, 288 
Карађорђевиh, династија, 165, 

291 
Карамарковиh Мата, 147, 150 
Каракозов, 115,283 
Караматиh Јован, 70 
Караосмановиh, видети Алек-

сандар Карађорђевиh кнез 
Карапешиh Светозар, 138 
Карло Алберт, 389 
Катков,389 
Кауљ, 255 
Качаревиh Драгиh, 277, 281, 282, 

292 
Кертер, 231 
Кертир Пујер, 249 
Кехил, 255 
Клингер, угоститељ, 167 
Ковачевиh Божидар, 277 
Ковачевиh Ст., 138 
Којен Ј., 255 
Коларац -Милосављевиh Илиј а, 

150,387 
Колб Георг Фридрих (КоЉ GeoIg 

Fгiеdгiсh), 8, 255 
Конфуције, 217 
Корбан,225 

Костиh др Лаза(р), 138, 285, 286 
Крилов Иван Андрејевич, 212 
Крсмановиhи,браhа, 159,288 
Кујунџиh Милан Абердар, 138, 

139,140,150,160,165,286,287 
Курбе, 201 
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л 

Лали(је), 92 
Лафит, Пјер, 227 
Лекомт (Леконт), генерал, 215, 

233,236,248,249,250 
Леснер Фридрих, 255 
Лефл, министар војни, 234, 236 
Лорн, маркиз, 50 
Луј Блан, видети Блан Луј 
Луј Бонапарта, 228, 230, 232, 237, 

238,240,246,248 
Луј Наполеон, 226, 228, 243, 248 
Луј Филип, 227, 229, 233, 240, 248 
Лукић Ареа, 70, 119, 125, 128, 

165,284,288 
Лукић др Радомир, IV, У, У! 

м 

Мак Адам, 260 
Мак Махон, 250, 253 
Макклелан Вудворт Д., 277 
Максимовић М. Милан, 155,280, 

287 
Малтус Томас, 7 
Марговски, 244 
Маријан, 184 
Маринковић Чедомиљ, 279 
Мариновић Јован, 289 
Марковић Горица, VП 
Марковић Јеврем, 138, 151,292 
Марковић Никола, 61 
Марковић Светозар, I, ПI, IV, IX, 

XI, 34, 52, 62, 74, 138, 139, 143, 
149, 150, 151, 152, 153, 160, 163, 
166,261, 273-294. 

МаковићСтеван, 147 
Маркс Карл, 63, 74, 83, 143, 208, 

216,224-255,277,280,281,284, 
291,292 

Мастиловић Милан, 152 
Матановић, поп, 149 
Матић Бранислав, VП 

Матић др Димитрије, 159, 275, 
288 

Матић Душан, ПI 

Мацини Ђузепе, 265 
Мацура др Милош, V 
Медаковић Милорад, 166, 289 
МедићДанило, 153,155 
Мелот, 200 
Мерсије (Mel'cieI), 55, 195, 291 
Мијатовић Чедомиљ, 128 
Мил Џон Стјуарт (Мјll John Stu

ш·t), IX, 58, 61, 62, 278 
Милан Обреновић, кнез, 290 
Милетић др Светозар, 138, 160, 

220,265,288,292,294 
Милијер, посланик, 54, 92,226 
Милићевић Ћ. Милан, 277 
Милнер М., 255 
МиловановићГргур, 287 
Милоје, 183, 263 
Милојковић Радивоје, 151, 152, 

153,156,157,160,161,220,288 
Милосављевић др С., 139, 140, 

286 
Милош Обреновић, књаз, 68 
Милошев Ђорђе, 138 
Милошевић Раша, 278 
Милутин, мајор, 149 
Милутиновић др Коста, 294 
Мирковић Стеван, 166 
Митровић Ђорђе, IП, VI, VП, 290 
Михаило, митрополит, 156, 157, 

288 
Михаило Обреновић, кнез, 103, 

280,282,287,289 
Михаилов, 76 
Михаиловић (Мијајловић) Паја, 

147,149,150,275,285,287,290, 
291 

Миша Молер, 183 
Молтке, 51 
Монтескије Шарл, 240 
Морис, 201 
Мотрсхед Томас, 255 
Мур, видети Мор Томас 

РЕГИСТАР ЛИЧНИХ ИМЕНА 

Муравјов, 76 
Муреј Шарл, 255 
Мухамед, 217 

н 

Наполеон I Бонапарта, 8, 49, 81, 
200,228,233,249,266 

Наполеон ПI, 49, 76, 92, 226, 232, 
247,273,283 

Недељковић др Душан, ПI 
Недељковић Никола, 152 
Недељковић Тоша, 138 
Ненадовић Љубомир, 151, 153, 

160 
Несторовић Биљана, VП 
Нечајев С. Г., 94, 95, 109, 114, 116, 

117,118,283,284 
Никетић Ј. Михаило, IX, 138, 

139,140,147,150,261,275,286, 
287,294 

Николић Тихомиљ, 287 
Нинковић Милица, 143, 286 
Новаковић Стој ан, 283 

о 

Обрадовић Дqситеј, 167 
Обреновићи, династија, 7, 20, 30, 

50 
Овен Роберт (Owen RobeIt), 82, 

84 
Огарјов Николај Платонович, 

283 
Одгер, 194 
Оливије, министар, 8 
Орељ де Паладин, 233 
Орлеанци, династија, 230, 231, 

246,248 
Орлов,94 
Оџер Џорџ, 290 

п 

Павлов,76 
Павловић Ђока, 147,274 
Павловић Јован, 261, 289 
Павловић др Стеван, 36, 138 
Павловић Тома, 286 
Паланчанин, 166 
Паликао, 231 

301 

Панчић др Јосиф, 64, 66 
Пелагић Васа Василије, 138, 149, 

153,156,157,278,286,288,289, 
290 

Пелевес, 291 
Пеливановић, 287 
Перса Караосмановића, видети 
Персида Карађорђевића, кне
гиња 

Персида Карађорђевић, кнеги-
ња,289 

Петар Велики, 212 
Петровић Ј. Вукашин, 288 
Петровићи, династија, 291 
Пигаљ, 233 
Пијановић др Петар, VП 
Пијат, 216, 265 
Пијер, 231 
Пијетро, 247 
Пикард Артур, 226 
Пикард Ернест, 226, 227, 235, 254 
Пико, 226 
Пилав, 183 
Пилевес, 55, 195 
Писањук мр Михаило, У! 

Писарек др хаб. Хенрик, 278 
Плато(н), филозоф, 82 
Полеј др, 216 
Попов др Чедомир, ПI, У! 
Поповић Драгољуб, 138 
Поповић Ђорђе Даничар, 283 
Поповић Милош, 77, 78, 293 
Поповић Панта, 275, 288 
Поповиh др Петар, ПI 
Поповић Сима, 138 
Поповиh Стеван, 152 
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Поповић Тодор, 286 
Поповић Тома, 159 
Потјер, 201 
Принц Плон-Плон, видети На-
полеонIП 

Принцеза од Валеса, 234 
Протић Велимир, 138 
Протић Стојан, 278 
Пугачов Емељан Иванович, 114 
Пфендер, 255 

р 

Раденић др Андрија, 286, 289 
Радивоје, видети Милојковић 

Радивоје 
Радовановић Александар ~aH-

дор,291 

РадовановићНикола, 287 
Радовановић Паја, 152 
Радовановић,кмет,220 
Разин Стјенка, 114 
Рајевски, прота, 289 
Рајић Љуба (треба: Бранко), 138, 

285 
Ракен,55,195,291 

Рамадановић Илија, 138 
Ранковић Драгутин, VП 
РатковићСтево, 138 
Рашић Коста, 287 
Режер, 201 
Реџепагић др Јашар, ПI, У! 
"Решетар", видети Даниловић 
Љубомир "Решетар" 

Решефор, 184 
Ригол Раул, 201, 265 
Ризнић Драгутин, 120 
Рил, 255 
Ристић др Јован, 147, 149, 150, 

162,165,286,287,289,291 
Робеспјер Максимилијан, 76 
Роцј,255 

Романови, династија, 212 
Росел, 201 

Рош(е)фор, 76, 77, 200 
Рувидић Рајко, поп, 157 
Ружић Розен Михајло, 77, 79, 

256,280,282,288 
Рум, министар, 94 
Рурик, династија, 212 

с 

Савић Алимпиј е, 220 
Сај,260 

СандићА.,138,139,140,286 
Свети Илија, 160 
Свети Сава, 186 
Севастијан,150,287 
Седлер,255 
Сен-Симон Анри Клод, 82 
Симић Сима, 150 
Симон Жил, 231 
Скерлић др Јован, 143, 275, 286 
Спасић др Милован, 128 
Спасић Светозар, 276 
Срезоје (књиж.), 183, 219, 263 
Срећковић Панта, 128 
Станислав, 113 
Станојевић др Драгиша, 162,220, 

289,292 
Степнејн, 255 
Стефанов Ј ованче, 150, 287 
Стефановић Никола, штампар, 

157,288 
Стефендс Д., 284 
Стојанчевић др Владимир, IП, VI 
Стојковић др Андрија, ПI, У! 
Стојшић Касијан, 128 
Суботић др Јован, 155, 220 
Сула, 215,229 
Сундечић Јован, 138 

т 

Тамерлан,235 
Тамискије, генерал, 233 

РЕГИСТАР ЛИЧНИХ ИМЕНА 

Тантузовић, видети Милетић 
др Светозар 

Таусенд В., 255 
Тацит, 251 
Те(ј)лор, 50 
Тељефе, 226 
Темпфлор Анф., 255 
Тиашин, 55 
Тихомиљ, ађутант, 151 
Тјер Адолф (ThieIs Louis Adol

phe) , 49, 50, 86, 184, 200, 214, 
215,224,225,227,228,229,230, 
231,232,233,235,236,237,238, 
245,246,247,248,249,250,251, 
252,253 

Ткачов, писац, 94 
Тодоровић др Драгоје, VI 
Токвил Алексис Клерел (Тос-

queville Alexis CleIel), 158 
Толен Анри Луј (Тоlаiп НеПIi 

Louis),236 
Тома Клемон (Томас Клименти

је), 215, 233, 234, 236, 248, 249, 
250 

Трефорт, 207, 208, 209 
Трифковић Коста, 167 
Тројански, конзул, 147 
Троши(је), генерал, 48, 200, 214, 

224,225,232,233,234,252 
Туцаковић Јаков, 288 

Ћ 

Ћелешевић Ћ. Михајло, 149,287, 
289 

у 

Узун-Мирковић Љубомир, 149 
Унић Стојан (Коста Угринић), 

274,286 
Урбан,201 

303 

ф 

Фавр Жил (FavIe Jules), 48, 54,55, 
63, 91, 93, 200, 203, 205, 209, 
214,225,226,231,235,245,247, 
249,276-277,280,282 

Фере,265 

Фери Жил, 227 
Филиповић Васа, 287 
Филиповић Милан, 149, 150,287 
Флоке, 49 
Флуран, 231, 233,235 

х 

Хабзбурзи, династија, 98 
Хаџић Антоније Тона, 138 
Хегел г. В. Ф., 143 
Хелс у иљем, 255 
Хелц Џон, 255 
Хенце, новинар, 76 
Херве Едуард, 251 
Херис г., 255 
Херцен Александар Иванович, 

111,113,283 
Хиго видети Иго Виктор 

Хосман, 253 
Христос Исус, 89, 106, 186, 187, 

247 
Хуберт,201 

ц 

Цоловић Никола, 121, 285 

ч 

СhаIiпg-СIОSS, 195 
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Чернишевски Н. Г., 76, 111, 113, Ш 
116,143,286 

Чкребиh инж. Душан, III, У! 
Чобељиh др Никола, V 
Чумиh Аhим, 147, 155, 156, 157, 

159, 165 

Шакиh Милка, VП 

Шангарње, 235 
Шокорац Живко, 138 
Штрусберг(зи),27,275 

Штрасер Павле, 291 

РЕГИСТАР ГЕОГРАФСКИХ ИМЕНА 

А 

Азија, 216 
Алгир (Алжир), 9, 54, 226 
Америка,27,88,202 

Аноним, 147, 149, 150, 165, 166 
Аранljеловац, 126, 153, 156 
Асен,277 
Аустрија, 4, 40, 45, 56, 57, 78, 96, 

97, 98, 100, 182, 277, 278, 283, 
289 

Аустро-Угарска, 13, 99, 100, 275, 
288,293 

Б 

Баден,37 
Базел,55 
Бел-Виљ, 232 
Балкан( ско полуострво), 32, 100, 

162 
Банат,103 
Бањалука, 274, 288 
Барселона, 227 
Бачка, 103 
Бела лаljа, 183 
Белгија, 38, 49, 245, 255 
Белица, 64, 68 
Бељ Епин, 236 
Београд, У, 13, 23, 24, 25, 27, 35, 

41,44,46,47,56,58,62,78,103, 
104, 108, 119, 122, 125, 126, 127, 
139, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 

156, 157, 158, 160, 162, 163, 165, 
166,185,188,207,211,216,218, 
221,258,267,268,274,279,280, 
283,284,288,293 

Берлин, 49, 100, 167 
Беч,98,99,100,122,155, 166,183, 

207,217,278,286,289 
Бордо, 92, 230, 231, 232, 248, 249 
Босанска крајина, 274 
Босна, 57, 159, 182, 183,220, 259, 

274 
Бретања, 247 
Брисел, 55,200, 201 
Б ританиј а, 245 
Брод, 260 
Брчко, 289 
Бугарска,35,45,150,287 

в 

Ваљево, 278 
Вандом, 233, 234 
Вац, 160,288 
Вашингтон,252 

Велико село, 263, 264 
Версај, 92, 94, 215, 226, 231, 232, 

233,234,235,236,243,244,245, 
246,247,248,250,252 

Византија, 112 
Влашка,38 

Војводина, 103, 104, 290, 294 
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RESUME 

Се уе tome des Оеuvгеs completes de Svetozal' Магkоviс contient ses 
ecrits, provenant de la peIiode а paItiI de la moitie du mois de јијп jasqu'a la 
fin du mois d' aofit 1971 et ils оп! ete tous publies dans le jouInal Radenik, а 
l'exception de l'al"ticle Libегаtiоn des jammas. 

1. АRПСLЕS 

L' Etat соntеmрогаin - bOUJ'geois: MaIkovic demontIe la these marxiste 
SUl" la connexion diIecte du pouvoiI economique et du POUVOiI politique - SUI 
"lа base de l' Etat philistin contempolЋin" dans lе quelle est еп tTain lа lutte des 
classes dапs lе domaine economique, aussi bien que dans lа domaine poli
tique: le but. de l'Etat est de mаiпtепir, аи тоуеп du pouvoiI politique des pro
pIietail"es des moyens de pIoduction, oIganises сотте classe Iegnante, le sys
teme capitaliste сопеsропdапt е! de IealiseI, аи тоуеп de celui-ci; l'exploita
tion du pIoletaIiat. 

Nоtге association: Сопvаiпсu que la "puIgatoiIe" du capitalisme (tans la 
Serbie agIaiIe peut etIe evite, MaIkovic pIoclame que ,,1' associat.ion de nos 
artisans еп SeIbie поп seulement еп соореlЋtivеs de consommation, mais aussi 
еп "associations ouvIieIes, de pIoduction" seulement "сотте voie qui nous 
тепе а la pIoduction industIielle" (et сеlа de pIoduction еп gгоs)" ои les тет
bIes оп! associe leuI capital е! leuI tгаvаil afin de tl'G1Jaillel' et ргоduil'е еn 
соmmиn; de cette fa90n оп viendIait а la base mateIielle de la societe socia
liste еп SeIbie еп mоdеl"llisапt ses zadIugas (communautes de famille) patliar
cales, еп etandant les principes du dеmосгаtismе autogestionnaiIe, de l'elec
tivite et de la releve des titulaiIes des fonctions sociales gratuites, de la justice 
dетОСIЋtiquе, de l'ш·mее populaiIe, etc. 

Not1·e ргоgгеs economique, MaIkovic n'evalue pas la penetIation du са
pitalisme dапs l' economie паtUIеllе de lа SeIbie, сотте pIogIes social, саг il 
пе s' effectue pas lе developpement adequat des foIces de pIoduction et de la 
pIoduction, mais le capital commeIcial епtге les mains de la bouIgeoisie сот
meIciale, еп Iealisant le pIofit раг l' augmentation des iтрбts cause la раи
peIisation du pIoletaIiat П1Iаl е! uIbain. MaIkovic пе se Iand pas compte du 
fait que l' evolution capitaliste doit se pIoduiIe inevitablement еп SeIbie aussi, 
еп pIoduisant un pIogIes lent et contIadictoiIe qui тепе aussi а la stIatifica-
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tion de lа population, mais сопsidеIе tout се developpement appaIent аи point 
de уие de ргоgгеs, et пе voit lе chamin que doit suivге lа SегЫе dans son 
developpement qu' еп autonomie socialiste, dont il tгаitе dans l' ш'tiсlе suivant. 

Du monde еtгаngег. La Соmmиnе vit-elle еnсоге? Аргеs lа chute de lа 
Соттипе de Рагis MaIkovic mande "ан monde civilise" de 1 'EuIope de пе 
pas exulteI, саг "lе Соттипе vit, еllе agit а l'hаш'е actuelle ауес ипе vivacite 
plus gIande qu'elle пе l'etaitjamais" dans toute I'ЕиIOре, саг l'Iпtегпаtiопаlа 
"пе se retiIe pas" devant les defaites tempoIaiIes. 

Rеmагquеs sю' "Dгiаvорis SгЪ~је ": MaIkovic тепе ипе polemique 
aJgumentee ауес lе statisticien Vladimil' Jaksic сопсегпапt l'iпtегргеtаtiоп de 
ceItaines donnees de lа statistique d' Etat. . 

L' Intel'nationale а Jait sегiеusеmеnt реиг а l' Ею'оре: MaIkovic indique 
les "citations fausses" е! autIes faux dontese servent Jules FavIe et autres 
adveIsaiIes de lа Соттипе et de 1 'IпtеlЋаt.iопаlе. 

Веlgгаdе lе 25. јијn: MaIkovic polemise ауес lе сопеsропdапt du јоиг
паl de Novi Sad Zastava аи sujet de quelques impl'ecisions dапs ses СОГIе
spondances de lа SeIbie. 

Аf!гаnсhissеmеnt des Jemmes est lа pIeface de Markovic а lа tl'aduction 
еп langue seIbe du livIe de J.St .. Мјll The SuЪjection о! women (1869) qu 'Ilј
ја Dusrnanic, Rasa Milosevic et Stojan PIOtic аvаiепt tlЋduit ап sel'be et риЬ
Не а BelgIade sous lе titIe PotCi/~jenost ienskinja (Soumission des femmes). 
Markovic сопsidetЋit l'affIanchissement. de lа [етте et lа Iealisation des Iap
ports de [атillе поиуеаих, bases suг l' egalite des dIOits entIe les hommes et 
les femmes сотте ип point impoItant de son pIogIamme emancipateuI. 

Les C,.imes de Jules Fаvге: MaIkovic indique que К. Магх, аи пот de 
1 'InteInationale, avait infoIme lе public mondial de ces сгimеs. 

Comment nous ргеsегvег des inondations. Dans les IappoIts SUI les јпоп
dations еп SeIbie et les dommages qu'elles causent, MaIkovic ecIit aussi de 
lеи!" cause fondamentale - соире des foIets, mais јl tIouve aussi les caHses de 
cette cause, еп ргетјег lieu de паtuге economique. 

AssemЪ!ees dерагtеmеntаlеs. Аи sujet des pIopositions сопеsропdапtеs 
des deputes dans l' Assemblee еп 1870, MaIkovic expose роиг lа ргетјеге 
fois, d'une manieIe plus systematique et plus concIete, ses conceptions соп
cernant l'autonomie politique еп SeIbie а paItiI des assemblees dершtеmеп
t.ales, рои!" сотrnепсег plus taId а VOiI les bases de l' autonomie lосаlе dans lа 
соrnтипе е! l'апопdissеmепt. Магkоviс qui, еп се temps-la, n'avait pas 
enCOIe expose d'une тапјеге suffisamment concIete sa conception de lа lutte 
des classes еп SегЫе, пе s' est. pas Iendu cornpte de lа рlасе Ieelle des Assem
blees departementales dans lе systeme de l' autonomie еп Sel'bie pour lequel il 
combatt.ait: d'apres les modЫes [usses, il les consideIe еп тајеиге ршtiе 
соrnmе tIibune роиг lа foImulation des besoins du реирlе d 'ип t.епitоiIе donne 
е! les voies de lеиl' Iealisation et elles aUl'aient aussi ипе fопсtiоп socio-educa
tive. 

Тегrеuг blanche. Dans се! aIticle, assez long е! assez irnpoItant, 
MaIkovic defend lа Соrnтипе de lа ргеssе de dIoite seIbe Iesp, des fOIces de 
dIoite, mais еп тете ternps il populal"ise les idees politiques е! sociales de lа 
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Соттипе et апivе aussi аих pIoblemes geneIaux du mouvement socialiste 
(ауес lа cIitique de l'utopisme social et ceItaines autIes vues socialistes, 
expose lе pIogIamme positif des positions de lа Сотmипе et de l'InteIna
tionale et paIticulieIement du Manij'este du рагti communiste). 

Jules Fаvге - imроstеuг. Dans lе јоигпаl Radenik MaIkovic tIansmet des 
nouvelles Iecentes du jouInal Volksstaat "de l'adIesse du conseil ргiпсiраl de 
1 'InteInationale" SUI les cIimes поиуеаих commis ра!" lе ministIe des affaiIes 
etJangeIes de FIance Jules FaVIe. 

Аггеstаtiоn des mеmЪгеs de la Соmmиnе. Ргосеs соntге les nihilistes еn 
Russie. MaIkovic tгапsmеt deux nouvelles - nouvelles апеstаtiопs des сот
mHnal"ds de Pa.Iis et lе pIoces аих сопsрiгаtеuгs Iusses ауес Netchaiev а lа tete. 

Аutгiсhе slave et unite sегЪе: Dans lа suite de son aIticle Аutгiсhе slave 
(voiI livIe IV de сеНе edition) MaIkovic eCIit dans son aIt.icle поиуеаи de lа 
situation nationale et politique еп AutIiche-НопgIiе apIes l' Accommodement 
de l' аппее 1867, loIsque cet Etat devint ипе mопштhiе dualiste. MaIkovic п' а 
point d'illusions SUI lа possibilite de tIouveI ипе solution рои!" les questions 
паtiопаlе et sociale, ainsi que pouг lа quеstiоп [eligieuse des Slaves dans cet. 
Etat-ci, саг dans celui-ci deux nat.ions dominantes опt lа supIematie SUI lа ро
pulation slave, paImi laquelle, а cause de сеlа (paIticulieIem~nt/ c~ez .les 
SeIbes de l' Autriche) s'est de поиуеаи IenfoIcee lа lиНе роиЈ." lа fedeIallsatlOn 
de cette monaIchie semi-feodale. ApIes avoiI iпtепsifiе l' шgumепtаtiоп еп 
[ауеи!" de ses theses de l'aIticle pIecedent, dans lequel il expIime sa conviction 
qu' il est impossible de IealiseI les tendances de formeI ипе "Аutгiсhе slave", 
поп seulement а cause des dIOits dits histогiquеs, mais aussi а cause de lа 
supIematie economique de deux nations dоmiпап~еs MaIko~ic eCIit d~ lа 
necessite histoIique de demoliI deux empiIes - Аutпсhе-НопgГ1е et ТUIqше
et de l'union des SeIbes dans leuIs deux Etats independants -- SeIbie et Моп
tenegIo, роиг que lе реирlе SeIbe IenfoIce devienne pIet рои!" lе Iealisation de 
sa mission histOIique еп Огiепt. ... . 

А la veille de l' assemblee de la jeunesse. А ргороs de lе dеIшеге (S1-
xieme) Assemblee de lа Jeunesse Unie SeIbe, MaIkovic l~ei~eIe sa deman?e 
рои!" ses dеtеппiпаtiопs ideologico-politiques (раг l' епопс~аtlОП des "С~П~lС
tions" et "pIincipes" claiIs). Роuгtапt, les аutогitеs hongIOlses ont pIo,h}be lа 
suite de l'activite de lа JUS, се qui а fait que lа demande de MaIkovlc [este 

sans effet. 
Rеvо[utiоnnаiгеs гussеs et Netchaiev. MaIkovic dеsiге pIesenteI аих 

lecteuIs sегЬеs l'iпfогmаtiоп ргесisе sUl' l'evenement dеfiпi dans lе titIe de 
l' ш'tiсlе, dопt поtге ргеssе а iпfогmе de diffегепtеs manieIes еп/ depanda~ce de 
son oIientation politique. Bie~ qu 'il п' adopte pa/s, сотте а,~hегепt ~e l,InteI
nationale les rnethodes tепопstеs de lutte de Netchaev (qu 11 соппmssmt рег
sonnelle~ent), Мш'kоviс tепd а expliqueI les causes qui dеtеImiпаiапt l~s 
Iеvоlutiоппаiгеs l'Usses а гессигј!" а ces methodes. Illes tIouve dans les condl
tions de lа Rllssie апiегее qHi, аргеs lа Guепе de Сгјтее, fut. obligee d'abolil' 
lе sегvаgе (1861) et d'iпtгоduiге епсоге qHelques геfоппеs, mais сеlа пе ~ut 
fait qu' еп adoucissant les especes les plus gгаvеs d' exploitat,ion, tout еп ,тш~
tenant l' etat existant: Магkоviс cite les регsесutiопs de lа Jeunasse uшvеГSl-
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taire, des ecIivains, des savants et аutгеs hommes pIogIessistes (auxquels 
appaгtenait aussi Netchaev) qui exigeait les IefoImes radicales. Maгkovic 
temoignait de compIehensiom et de sympathie роиг lеш' ideologie (d'une 
manieIe analogue ргосеdаit plus taId aussi УЈ. Lenine) Ыеп qu 'il fQt adheIent 
de 1 'Iпtегпаtiопаlе. 

Lois et ргојеts de l' assemblee de l' аnnее passee. Cet агtiсlе d'une 
ampleuI assez gIande suit, еп тајеиге рагtiе selon ses· Ргоtосоlеs, le tIavail de 
l' Assemblees dite legislative, tenue а KIagujevac еп 1870 еп уие de legaliseI 
les dispositions de la Constitution de l' аппее 1869. Роиг eviteI que la cenSUIe 
n'empeche pas de поиуаеи la publication de son јошпal, MaIkovic пе fait pas 
du tout l'analyse d'une seIie de lois (рIосеduге 6lectoIale, pIoceduIe du tIavail 
dans l' assembles, loi sUI lа pIesse, sUI lа Iesponsabilite ministeIielle, etc.), 
mais donne ип commentaiIe detaille de l' activite economique de l' Assemblee 
с. а d. le budget. Мете dans се domaine-ci јl п'а pas ри s'absteniI de тапј
festeI ses сопvictiопs socialistes (il s' employait роиг lа fопdаtiоп des coopeIa
tives de consommation ауес les magasins iпst.аlеs dans les villages, le шаiп
tien des biens d'Etats, de lа tепе communale, etc.), mais il пе cIitiquait point 
le montant du budget, огiепtе а l' епtгеtiеп de l' аррагејl ramifie de l' adminis
tTation d'Etat, с. а d. de lа buIeal1cIatie. 

De l' assembles de lа jeunesse е! Sixieme assemblee de lа jeunesse. Dans 
lе pIemiel" texte - поиуеllе Магkоviс infoIme des obstacles que lе gOl1veIne
ment hongIois dIesse а son tIavail, пе регшеttапt pas "анх SeIbes de l'е
trangeI" lа paIticipation et dans le second aIticle il Iesurne lа tIavail de cette 
dernieIe assemblee des jeunes et iпfогmе de sa dissolution de lа paIt du сот
missaiIe de l' autoIit.e hongIoise. 

п. LETTRES 

Се tome пе contient que la paItie d 'uпе lettIe de SvetozaI MaIkovic, 
ecIite а Мјlјса Ninkovic, du 12 jHiHet 1871, citee d' apIes нп texte de Јоуап 
SkeIlic (l'oIiginal n'est pas conseIve). 

IП. DOCUMENTS 

Dl1 сопtепн de 15 docHments qH'on pHblie dans се livIe оп peHt se Iеп
dIe compte de lа Table des mаtiегеs. 

ЈУ. CONTRIBUTIONS 

Le сопtеПl1 de 21 сопtгibнtiопs peut etIe УН da lа Table des matieIes de 
се livIe. Les сопtгibнtiопs pHbliees poItent lа lumieIe dans les сопditiопs dif
ficiles de ује et d' activite de SvetozaI Магkоviс et de son mOHvement dans 
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cette peIiode aussi - filаtПIе реImапепtе de la рагt des mouchaIds, diffama
tions dans la pIesse IеасtiоппаiIе (Vidovdan, Ј edinstvo et autIes јоигпаих) et 
lа pIesse humoIistique (Ruza, V,.agolan) , empechement de lа ciIculat.ion des 
jouInaux socialistes, et suItout lа fondation et l' activite des institutions socia
listes (coopeIatives des aItisans, des consommateuIs, et suItout les соореш
tives de pIoduction, etc.). 

Рагmј les ContIibutions est publiee aussi la pIemieIe tIaduction seIbe (le 
пот du tIaducteuI п'а pas рн etIe et.abli) de l'ecIit de MaIx La GuefТe civile 
еn Ргаnсе, publie dans le још"паl Radenik роиг l'annee 1871. Des contIibu
tions ргоvепапt du ceIcle de Магkоviс, outIe La Ргороsitiоn du ministre des 
finances роиг lа !огmаtiоп des caisses с!' ерагgnе dерагtеmеntаlеs nous риЬ
lions aussi l'агticlе Ве(f5гаdе, ра!" leql1elle јОШЂаl Radenik dоппе son арриј а 
cette pIoposition. Оп у риЬНе aussi del1x textes ргоvепапt du јоигпаl de Novi 
Sad, Zastava. 

У. NOTES DES REDACTEURS 

Еп 302 notes пе sont donnees ql1e des explications qui facilitent аи 
lесtеш" lа сошргеhепsiоп du texte, sans s' епgаgеI, pOl1Itant, dans les explica
tions de sоп contenu. (ТеНе est lа conception de сеНе entieIe edition des оеи
vIes de MaIkoviC). 
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ОбllМ: 203/4 штампарских табака 

Фор.май1: 17 х 24 ст 

Тuраж: 2000 примерака 

Слог: АС, Савиh 

Шй1а.мUа дигп "Просвета" - Ниш 




