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Свстозо.Р МаРКОВНћ 



ПРЕДГОВОР 

и поред тога што су и савремеющи и потомци, и присталице и 
противници, и пријатељи и непријатељи били дубоко свесни вредности 
Марковиhеве личности, и поред тога што су га многи веома добро 
знали, ипак је остало релативно мало забележннх непосредних и живих 
успомена на њега. Због чега? Рюлога Ш.lа више. Први треба тражити у 
самој Марковиhевој лнчности н у његовом животном путу. Он је живео 
веома кратко, сувише кратко да би његова најближа околина могла да 
га доживи непосредннје и ннтензнвю!је и да га свесч)аније открије за 
себе. Уз то, Марковиh је за двадесет девет година свога живота проме
нио неколико средина. Зајечар, Ре ковац, Јагодина, Крагујевац, Бео
град, Петроград, Цирих, Београд, Нови Сад, Крагујевац, Пожаревац -
све су то места у којнма је Марковнћ живео за време свог кратког жи
вота. Време је бшю сувнше ДI!IШМНЧНО и сложено да би личност каква 
је био Марковиh могла Љrло чеыу другом посветити вреые и живот сем 
јавном послу. Он је до те мере оно ангажован у остваривању својих 
идеала да није имао времена да бар у најыањој мери негује приватни 
живот. Редак је пример код нас да се у толикој мери личност поисто
вети са епохом као што је то бнло с Марковнћем. То је, свакако, један 
од разлога што недостају мемоарн који би нешто више могли реhи о 
Марковнћевој прнватној личностп. Они који су га најбоље знали, брат 
Јеврем и сестре, нису оставшш нн какво написано сећање на њега. Је
врем би то, вероватно, учинио, пошто је и саы био човек од пера, али је 
и он био сав обузет јавноы делатношhу н непрекидном борбом, а био је 
и изненада стрељан 1878. године за наводно учешhе у Тополској буни 
против кнеза Милана, па, по свој ПрШIIЩИ, није доспео да каже нешто 
више о свом млађем брату, коме је у најкритичнпјим тренуцима живо
та 6ио ослонац и потпора. 

Други разлог за непостојање богатије мемоарске литературе о. 
Марковиhу треба тражити у чињеющи да код нас у прошло м веку није 
још била у вишем степену развијена навика писања дневника и мемоа
ра. Општа духовна клима није 611ла погодна за неговање ових књижев
них врста. Укупна духовна снага учесника јавног!! културног живота 

трошена је у непосредној акцији. И оно мемоара што је остало из тога 
времена није довољно проучено. Мемоаре пишу они који преживе. 
У спомене пишу они који !!Зађу из јавног и друштвеног живота и у 
миру, спокојно или неспокојно, с радошhу или срџбом, ал!! скоро увек с 
носталгијом, бацају свој уыорни поглед на прохујало време и на људе с 



којима су радили, с којима су се сукобљавали, који су на било који на
чин остављали траг у времену и у њима. Релативно мало је Марко
вићевих пријатеља и другова ПРСЖIIВело бурна времена, велика већина 
њих или су нестали у борби, или су доживели унутрашње трансформа
ције тако да нису могли проговорити речи о великом другу своје мла
дости а да не осете или кајање, или бол, а понеко и стид. 

Књига коју нудимо пажњи читалаца има четири дела. 

Први део, обимом скроман, садржи неколико детаља из Марко

вићевог живота, расутих у успоменаыа неколицине јаВНIIХ и културних 
радника прошлог века. Такво је сећање Јована Драгашевиhа на време 
Светоандрејске скупштине и на време када је Марковиh код њега ста
новао почетком шездесетих година. Такво је сећање Милана Ђ. Мили

hевиhа на време поласка Марковиhа у Русију 11 на време његовог бо
равка у Петрограду. Посебно јс заНИ1\IЉIIВО ссћање Јована Жујовиhа на 
време Марковиhевог непосрсдног СНD.жног утицаја на школску омлади
ну почетком седа1\lДесетих година. Владан ЂорЬеВlIћ се сећа своје поле

мике с Марковиhем 1872. године, а Јован Суботиh даје у својим успоме
нама податке о МаРКОВlIћевом раду са lIIКОЛСКОМ омладином у Новом 
Саду у току 1872. и 1873. ГOДllНe. СВII ови подаци су на неки начин већ 
ПрИСУТНИ у научном и КЊllжевном оптицају, али су истргнути из цели
не. Текстови које смо овдс саКУПШIll објављују се заједно и то не по 
редоследу како су настаја.'ЈИ, всћ ПО хронологији Марковићевог живо
та. Ове успомене су ПlIСD.ЛII стари ЉУДII којll су били већ дефинитивно 
изишли из јавног живота. То се II оглсда у ЊIIХОВИЫ написима. Времена 
њихових додира с Марковићеы давно су прошла. МD.рковиh је већ био 
заузео своје ыесто у историји српске друштвснс ыисли. Они нису могли 
да пропустс да нешто кажу о ЊС1\IУ. А,'ЈИ, као што то често бива, нечим 

повређсни, забораВЉСНII 11 запостављеНII, ОНII су настојали да више ис
такну своју личност у Bpe1\ICHlIbla која су минула. Из ових текстова 
читалац може да оссти аТ1\IOСфСРУ BpC1\ICHa о коые они говоре, психо
лошка стања аутора ОВIIХ ЫС1\lOара у вреые када су IIХ писали и једну ве

лику људску сету над вреысноы којс неповратно пролази и не обазире 
се на људе, на њихове идеје, ЊIIХОВС еЫОЦlIјс, страсти, МIIСЛИ и афекте. 

Други део књиге посвећен је неКРОЛОЗlIма. МаРКОВlIћева смрт је 

дошла изненада и дсловала је као шок на нашу јавност тога времена. 
НајвећlI број неКРО.'Јога оGјављсн је у левој штаМПII II српској и страној. 
Основни некролог је онај који је Пера ТО1\ОрОВllћ oGjaBllo у Раду. На 
њега су се ОС'Јања;lН ыноги којн су заТШI писали поводом Марковићеве 
смрти. Као 11 обично, н~кроnшн Ш,lају понешто хагиографско. Човек о 
коме се Пllше обll'!НО се прпка:зује у најлепшој светлости. Нема неког 
већег одступања ни када су у ПlIтању некролози о Светозару Маркови

ћу. Основна њихова KapaKTepllcTIIKa јесте истицање Марковиhеве уло
ге у стварању српске левице и IIСТlщање квалитета његове личности. У 
овим неКРОЛОЗlIма IIма доста зајеДНIIЧКОГ, чак има и извесног понав

љања. Па ипак, у сваком 01\ њих IIма понека особеност, понеки нови 
угао гледања на МаРКОВllћев ра1\ и на његов значај за развој српског 
реВОЛУЦlIонарноде1\lOкратског покрета. Посебну пажњу заслужују не
кролози објављеНII у :загребаЧКО1\1 РаЛНН'IКОЛ1 пријатељу и у Arbeiter 

Freundu, затим у лајПЦШI1КОМ Volksstadtu, у пештанском Arbeiter Woclzen 
Chronik и у лондонском листу Вnередь. Ови некролози и вести о Ма
рковићевој смрти и поменима у разним местима Србије говоре о томе 
колико је он био познат и у Србији и ван ње. Такође, вести о Марко
вићевој смрти у овим ЛlIСТОВlIма говоре и о томе да је српски социјалис
тички покрет већ дубоко урастао у међународни раднички покрет. 

Сваки покрет поноси се својим најизразитијим представницима. 
Онда кад их изгуби он користи прилику да каже нешто више о вред

ностима покрета. Тиме жели да се попуне редови новим борцима. Тако 
је и београдски социјаЛIIСТИЧКИ часопис Рад поводом Марковиhеве 
смрти изрекао неколико заЮIМЉIIВИХ мисли о стварању и развоју срп
ске левице. У својим последњим бројевима он је прештампао низ не
кролога из разних листова, како би још једном подсетио све на снагу 
новог покрета. У овој КЊlIЗи све их прештампавамо из Рада. Тиме је 
Тодоровић хтео да окуражи поколебане, да подржи храбре. Што, ипак, 
није више, дубље, свестраније и аргументованнје писано о Маркови
ћевој смрти и поводом ње, треба тражити узроке у распламсавању ис

точне кризе, која је отпочела у пролеhе 1875. године, непосредно после 
Марковиhеве смрти, НевеСIIЊСКОМ пушком, настављено српско-тур

ским и руско-турским ратом 1876-1878. ГО1\ине, а привремено завршен 
Берлинским конгресом 1878. ГОДlIне. Један од разлога што се тада о 
Марковиhу релаТIIВНО мало ПlIса..'10 611.10 је заоштравање унуч)ашњих 
ПОЛl!ТИЧКИХ прилика у СрбllјlI Н вслики притисак конзервативаца и ли

берала на српску леВlЩУ и гушење чаСОПllса Рад, 24. марта 1875. године. 
Да Рад није био забрањен, много би се Вllше сазнало о Марковиhевој 
личности и његовом делу. 

Трећи део књиге садржи неколико текстова о Марковиhу које су 
написали, раније или каСНlIје, његови савременици, ученици, пријатељи 
и следбеници. Ови написи немају карактер мемоара, већ карактер оце
не и мишљења. Одмах после Берлинског конгреса Марковиhев покрет 
почиње се диференцнрати на социјалистичку левицу и радикализам. 

Свака од ових двеју ПОЛIIТИЧКИХ струја, а затим 11 ПОЛIIТИЧКИХ странака, 
настојll да докаже да је управо она настављач Марковиhевих традиција. 
у сукобу измеЬу њих распламсава се битка за истинске вредности Мар
ковиhевог рада. Радикални покрет све се више удаљавао од суштине 

Марковиhеве идејне оријентацнје и временом постао снажна грађанска 
партија која изграђује свој програм на наЦlIоналном и монархистичком 
начелу. Њени писци и идеоло'3И Никола Марковиh и Ђока Анђелковиh 
настојали су да докажу да су раДlIкал!! ИСТIIНСКИ следбеници Маркови
hеви. У почетној фази радикалне странке у многим видовима они то и 

јесу били. Социјалистички покрет је крајем седамдесетих и почетком 
осамдесетих година прихватио марксизам и све се више прожимао ду

хом научног социјализма. Овај покрет је даље развијао основне по
гледе на свет Светозара МаРКОВllћа, осавремењивао их и укључивао у 

шире европске социјалистичке концепте. Полемика Мите Цениhа и 
Драги ше Станојевића почетком осамдесетих година, у време када се 

овај други заносно марксlI'3МОМ, против радика..'1а 11 њиховог листа Са
моуправа говори о томе да су они били настављачи традиција Свето-



зара Марковића. Идејна оријентација Мите Ценића, као и читава ори
јентација нове серије Радника, који је он уређивао почетком осамде

сетих ГOД~IНa, говори о томе да је Марковићев рад постао основа срп
ског СОЦИЈа..'IИСТИЧКОГ покрета. 

Четврти део књиге садржи неКОЛIIКО написа Марковићевих савре

меника, ИСТОМlIшљеника и следбеника који говоре да је он дефини
тивно ушао у историјско памћење. Једини текст у овом делу који на 
Марковића гледа са становишта грађанске политичке мисли јесте те
кст Владимира Јовановића, који је преузет из његових Успомена 1988 
(приредио Василије Крсстић). Остал!! текстови су Марковићевих сле
дбеника и пстомишљеНlIка. Фрагмент из књиге доста млађег Марко
вићевог савременика и следбеника Драгише Лапчевића говори о дубо

кој унутрашњој сродности и идејној вези између Марковића и моде
рног српског социјалистичког покрета. Текст Јована Жујовића указује 
на антимонархистичке традиције Марковићеве као основе међуратног 
републиканског схватања уређења државе Јужних Словена. У овом 

делу посебно су занимљиви текстови Карла Кауцког, једног од најиста
к.нутијих вођа Друге ШIТерющионале, и познатог француског социјали

сте Беноа Ма..'Iою.1. Уз све нама П03нате написе о Марковићевој смрти у 
западноевропској социјалистичкој I!IтаМП!I, напис Карла Кауцког о 

књизи Хермана Всндла Аus Јеm Siidslmvisclzen Risorgimento говори о томе 
да је српски социјаЛИСТIIЧКИ покрет постао нераздвојни и функциона..'I
но значајан део европског радничког покрета, да се са српском леви
цом у Европи озбиљно рачунало још у осамдесетим годинама прошлог 
века. У исто време, овај текст указује на то да је Марковић остао у па
мћењу европске левице и у ДВ,lДесетим годинама нашег века. Напис Бе

ноа Ма..'Iона говори исто уз неке занимљиве нијансе. Он још увек не ви
ди крајем осамдесетих година да је Марковићев покрет изнутра изди

ференциран. Очигледно, информације је црпао од Пере Тодоровића, 
који је у то време већ био у жестоком спору са својим бившим пријате
љима радикалима. Марковпћева популарност у европској леВlЩИ сас
вим јасно се огледа JI у неКlШ фрагментима Писама о радничком соци
јализму Петра ЛаВРОВJIча Лаврова, који још 1878. године каже: "На
равно, ја се могу !I варати, но мени се чини да је у том погледу радња 
Светозара МаРКОВИћа већ утврдила свезу међу руским и српским соци
јалистима." И даље: "ДРУГОВJI и Прllјемющи Светозара Марковиhа по
стоје и раде Mel)y својим земљаЦlIма у својој домовини. Њин ће број ра
сти. Њима остаје да израде опредељен програм, који би одговарао це
љи, програм, који би за јужно Словенство утврдио пут који води соци
јалном преображају ... " Ослањајући се на веће искуство европског соци
јалнс..'тичког покрета и на основе учења Светозара Марковића, српски 
социјалисти су затим и створили такав програм. 

Ова књига у оквиру овог издаља Цслокупннх дела Светозара 
Марковнћа, има за циљ да подсети Д<lН<lшње генерације на необично 

занимљиво време у коме је он живео, на људе с којима је долазио у до
дир, с којима је capal)HBao ИЛiI на бнло који начин долазио у сукоб. Сто
жер књиге су личност и дело Светозара Марковића, а око њега су рас
поређени они људи који су имали шта да кажу о њему. Ове њихове ми-

сли сплиhу се у венац који целовитије и потпуније осветљава Светозара 
Марковиhа, његово време и његово дело. 

Оваква књига о Марковићу излази код нас по други пут. Први пут 
је београдски издавач "Рад" под истим насловом издао 1976. године 
поводом СТОГОДlIШЊlще МаРКОВllћеве смрти. Ово издање се разликује 
по томе што је избор текстова ПРОllшрен, што је приређивање и комен
тарисање прилагођено принцнпима овог юдања Цслокупних дела. Пре 
свега, у битним текстовнма ннсу вршена скраћивања, иако у некима од 
њих скраhивања нису могла бити избегнута - њима се прибегавало 
само у оним случајевима када неки делови текста нису ничим допри

носили осветљавању Марковићеве личности, његовог дела, околине у 

којој је живео и у којој се кретао, као и времена у коме је деловао. Ко
ментари у овој књизи су знатно шири и потпунији. Приреl)ивач је свес
тан тога да нису донети сви текстови савременика, али је исто толико 
уверен да су донети онн најбнтннјп за тему. 

Прирсljивач 
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Јован Драгашевић 

АВТОБИОГРАФИЈА. 1. ИСГИНСКЕ ПРИЧЕl 

[ ... ] 
и ви знате, да је тада управитељ ем школе био 3ах.2 Но он тада ни

је био у Београду, па ни у Србији, него је путовао са Ханом по "Ту
рској"З[ ... ] 

Ми, питомци војне академије, много смо волели свога управите

ља, и једва смо чекали да се с пута врати, те да нам донесе о "Турској" 
ОНО, што мишљасмо да нам треба, а немамо_ Ми смо овај љегов пут 
сматрали као нарочиту добит народну, и радовали смо се. 

Ал' сви нису тако мислили. 

Тада су у академији били професори Ранко Алимпиh4 и Јоца Бели
марковиh5• Ово су први питомци војнички, које је дотадашља влада ши
љала у Европу (у Пруску) да прибаве вишег војничког образоваља, те 
да после у Србији унапреде нашу војску[ ... ] 

Ви знате, да су оба ова официра, тада капетани, радили против 
владаоца, и да су заједно били са првацима "промене".6 

у то доба је Ранко заступао управитеља школе, а Ј оца узео дуж
ност управитеља вароши Београда![ .. _] 

Да ли они, или љихови другови, -- доста, да се скупштини изнесе 
предлог, и скупштина реши, да се (тако смо ми питомци били чули) 3ах 
из Србије протера (са још некима)_ 

Е, ово је нас питомце много дирнуло! 

Ми осетисмо у нашој души, како нас савест зове на посао. 

Ал' шта да радимо? 

Скупштина је народна суверен, и ми јој се покоравамо; ал' молити 
обманутог суверена, не може бити против икаквих правила. 

Ми се договоримо. Моја класа (трећа од по(.,'Танка школе), иако 
нас само једанае(.,'Т на броју (пристане одмах сва и ако би ваљало изу
зети Косту Митриhевиhа ... ) ал' треба прпволети и млађу класу. 

Ја сам говорио колико ми је било доста, па сам узео "тесак" и оти
шао у варош. Тада први пут (и последљи) отишао из куће НОћУ без до
зволе ... Они остали да вијеhају_ Око 1 сата у ноћ дође ми један друг 
(знао је где сам) и јави ми, да је договор свршен. Ја дођем у академију, 
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напишем скупштини молбеницу, прочитам је, допадне им се, одобре је, 
и у један сат по поноћи одлучимо, да сутра носимо скупштини. 

Изаберу у ту депутацију мене што мислише, да умем добро да го
ворим, и Јеврема Марковића7, пошто он има у скупштини ујака човека 
у три округа уваженог, а и "подпредседник" скупштине Стева Михајло
вић8 нешто му бијаше род. 

Молбеница ова, не зна се, да ли је била више молба, или више ту
жба; али, поред свега излетног патријотизма, опет је у њој вејао дух за
конитости. 

Молили смо српски народ, да узме у заштиту човека, који за њега 
заслуге има, и да бар из земље не протерује нашег учитеља, ако је баш 
вољан да његово место другоме уступи[ ... ] 

Одемо у скупштину. 

На несрећу баш тада бирали новог секретара, јер са старим (Ми
лован Јанковић9) нешто скупштина није била задовољна. 

Ми предамо жандару на вратима нашу хартију, и он унесе унутра, 
а ми остасмо напољу чекајући. 

Е оне вреве у скупштини, е оног жагора и вике, ми никад још ни
смо чули и видели. Чини ти се, као да се ту искупила сама дечурлија, 
као оно кад ђаци излазе из школске авлије, или - као да су тамо пијани 
сељаци у крчми. Онај респект, који ми имађасмо према људима дора
слим, зрелим, и који су ДОШЛI!. од народа као најбољи изабрани, да др
жавни брод спроведу измеђУ Скиле и Харивде, - тај респект намах се 
осети пониженим[ ... ] 

Ми чекамо напољу. 

После два сата ваљда чекања, ЕЗИђе жандар, предаде нам нашу 
хартију натраг и рече гласом колико простачким толико и надувеним: 
ево вам вашег прошенија, и скупштина вам је поручила, да за живе 
главе више с овим не долазите. 

Скупштина цела то није могла поручити, рекнем ја жандару, а и 
видимо у каквом је послу сада; него су то ваљда казали они, што су око 
стола. 

Па јест, они, одповрне жандар. 

Ми ПОђемо кући. 

Ви знате, где је "велика пивара", а где академија; пут нам дакле 
није био од куће далек, ал тек ми дошли до према касарни, а један наш 
познаник, идући озго од "Теразија" на овамо, заустави нас, и узвикне: а 
шта сте ви несретници радили? 

Шта смо радили! одговорим ја срдито и не сањајући да он зна где 
смо били. 

Па писали сте скупштини! 

Па писали смо, па шта; ал откуда идеш ти? 

Од полиције. 

А, тако, е онда добро, ал - ти гледај твоја посла, и оставимо га. 

Знате ли ви, да је тада Едисен, како ли му беше име, ваљда тек 
буквар учио, а - у Београду већ бијаше телефона, и то од скупштине до 
полицијеВ 
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Но тако ваљда и у другом свету бива. Они једно ХОће, ми друго 
желимо, они једно знају, ми друго осећамо, а сви ваљда у Рим тежи
мо[ ... ] 

[ ... ] 
Кнез Милош и кнез Михаило ДОђоше у Београд. 

Скупштина је свршила тим свој посао и сад треба да иде кући. Али 
пре тога нека остави своје предлоге, шта OH:t жели да се измене, или 
укине, или заведе, - па ће то кнез Милош прегледати, и - урадити. 

И окрузи спремише на врат на нос своје предлоге, те да их - ос

тавити могу. 

Ја сам се тада врло добро упознао са једним одличнијим "депу
тирцем", који је био тако рећи ВОђ свога округа. А упознао сам се с 
њим интимно С тога, што он бијаше рађени ујак моме другу у академи
ји Јеврему Марковићу. То бијаше Алекса Здравковић из ~готине (који 
је узгред буди речено, ено и сада скупштинар у Нишу). Одем дакле к 
њему да онако тек видим предлог тога црноречког округа, па му рек

нем овако: 

Знате шта је, - уметите ви у тај предлог и то, да се укине у нас 
"благородни" и "ВIlСОКОРОДНИ". То је у нашу земљу донесено са .стране, 
ал' у нас нема смисла (држим да нема смисла ни тамо, одакле Је доне

сено). Доста је, ако се сваком каже "господине", - и тако даље. 
Он, Алекса Здравковић, одмах ову моју мисао усвоји, и - ако се не 

варам, ја сам је својом руком у "предлог" и уписао. 

Ако се још налазе гдегод у аркиви ти ондашњи скупштински пред

лози, онда се тамо може видети све ово овако. 

Алекса Здравковић то све још врло добро .памти. Пи~ајте га и он 
ће вам све овако казати. А морао је упамтити, Јер - то БИЈаше у пред
логу његовог округа. 

И кад је био дошао ред, да се из појединих предлога ово или оно 
изврши, онда је изишао указ, којим се ти називи укидају. 

Јован Драгашевић, Автобиографија у одломцима. 1. Истинске 
приче, Београд, 1888, стр. 159-163, 175-176. 



Јован ДрагашеВИћ 

АВТОБИОГРАФИЈА. 2. АПОДИКСИС 

[ ... ] 
Међутим видев, да наша интелигенција, не иде оним путем, како 

сам ја МИСЈIИО, да би требало иhи, то јест видев, да се она у својој студи
ји овог liл' оног друштвеног питања или целога друштва, ни најмање не 
обазире не само на потребе свога народа радити, него ни на његове 
особине, које би имале чинити основ за његово напредовање, - ја сам 
мислио, да би ваљало младеж српску, која је позвана да то ради скре
нути на пут, који ја држим да је правилан. 

С тога сам још по раније од овог мог догађаја, узео био к себи у 
куhу једног младог а даровитог Србина, те га у току од две године дана 
упуhивао у ономе што он, као млад, још не зна, а ја сам, путујуhи по 
Србији, пр6учио. Износеhи му главне елементе и врлине наше задруге 
и показујуhи му друге особине нашег народа, које су у њему или уро
ђене као карактерна црта расе и племена, или накалемљене услед ме
шавине са суседима блиским и с њим утиченим, или насађене под при
тиском политичких његових прилика и неприлика. 

Тај млади човек, кога сам желео извести на други пут, него којим 
је ишла досадања интелигенција наша, која је безобзирце и непро
мишљено доносила скоро све са стране; тај млади Србин, у чију сам 
душу желео да унесем оно, што ја сматрам за добро, за користно, за 
узвишено, за светло - био је, вама онда свима добро познати, ну не и 
најбоље схваhени Светозар Марковић. 

Његов брат, са којим сам заједно учио војну академију, био ми је 
побратим, ну пошто он није био у Београду веh у Берлину у извесно 
време, то је Светозар био ручни девер мојој невести. Познанство, 
дакле које је прешло и у сродство, и њега је довело к мени, и моју бригу 
о њему. 

Кад смо га ја, брат његов, и ујак његов!О, иза тога послали у Швај
царску на даље школовањеll , онда сам за случај, ако би Светозар, не 
дао Бог! умро пре, него што би IIlКОЛУ створио, узео к себи у куhу дру
гог младог а опет врло даровитог Србина, да и њега на исти пут обр
нем; ну овај је сиромах још као ђак умро. То је био Владимир Николиh., 
рођени брат јуначки погинулог мог војничког ђака, мајора Михаила 
Николиhа. 
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. Светозар је требао да учи правне (државне) науке; али пошто сам 
и Ја и брат му мислили, да технички ( као и војнички) образован човек 
мање пати од утопија, које не пој имају реални живот ни човека ни на
рода, одлучисмо, да учи технику. 

Јован Драгашевиh, Автобиографија у одломцима. 2. Аподиксис, 
Београд, 1891. стр. 281-283. 



-
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Милан Ђ. Милићевић (1831-1908) 

Милан Ђ. Милићевић 

МАРКОВИЋ СВЕТОЗАР, ПУБЛИЦИСТА12 

МаРКОВИћ Светозар родио се у Зајечару, септембра месеца, го
дине 1847.0 

Основну школу свршио је у селу Рековцу а полугимна.зију у Кра
гујевцу. У Београду је довршио гимназију, и две године техничког оде
љења у Великој школи.!4 

Године 1866. царска руска влада јавила је влади српској, да је у 
Институту инженеров путей сообщення у Петрограду отворила два ме
ста за два питомца из Србије. 

На то српска влада одабере из Велике школе Алексу КнежеВИћа 
и Светозара МаРКОВИћа, као одличне ђаке, за поменуту школу. 

Писац ових редова, по наредби ондашњег министра просвете, ова 

је два младића одвео и представио овдашњем руском консулу, Н.П. 
Шишкину, који им је визирао путне исправе и дао потребна упутства за 
Петроград. 

Годину дана доцније, о Московској етнографској изложби, писац 
је, за свога бављења у Петрограду, походио Институт инженеров, у 
ком су се учила ова два младића Србина. Кнежевића је видео у школи, 
а Светозар је, по савету лекара, са с.паба здравља својега, био отишао 
на југУ Доцније је Марковић морао са свим оставити Петроград, у ком 
клима није ни ма.ЈIО пријала његовом иlrаче слабачком здрављу.!6 

Колико је егзактне науке Светозар изнео из школе, у којој се, у 

своје време, учио и знаменити Тотлебен, тешко је одреДIIТИ, али да је 
жудно читао и добро памтио све што су писали Чернишевски и други 
руски писци, обелоданио је он сам потоњим радом својим. 

Светозар је, види се по свему раду његову, био младић с обилним 
умним даровима, а уз то је имао душу добру, и срце болећиво. 

Још док се бавио у Петрограду, написао је чланак: Певање и МН
шљење,17 у ком је нападао на ондашњи правац наше лепе књижевности, 

тражећи да песници више мисле кад певају, и да у песми главно буде 
здрава језгровита садржина, а не песничка форма. 

Године 1869 Светозар је прешао у Швајцарску, на Циришку по
литехникуУ Због чланка Наше обмане, у ком је критиковао наш Ус
тав, изгубио је државну помоћ.!9 
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У то време, већ је била постала дружина, која се звала: Уједињена 
омладина српска.1О Светозар се није слагао са програмом рада тога 
удружења. Зато је гледао чланком: Велика Србија, да истави погреш
ност тога програма, и да омладину упути реалнијим радикалнијим прав
цем, али у томе није могао успети.14 

Вративши се у Србију 1870,11 Светозар је почео самостално радити 
о удружењу на новим основима. У тој намери почео је издавати лист 
Радник.1З У том листу показао је и своје велико знање, своју богату на
читаност, велико богатство идеја, и дотле необичну лаКОћУ и јаСНОћУ у 
писању и излагању. Он је расправљао велико и заплете но друштвено 
питање, које у свету покреће милионе радника; то је питање Радикални 
преображај друштва. Какав титански терет за млаДИћа од 23 године! 

После неког времена, лист Радник је морао престати, а и сам Све
тозар уклонити се из Србије у Угарску, у Нови Сад.14 

У Новом Саду Светозар је доврuшо и издао своју студију: Србија 
на ИG'Току.25 Ту је, даље, израдио чланак: Реализам у науци и животу,2h 
који је штампан у 112 и 113 књизи Летописа Матице српске. А највеће 
и најзнаменитије његово дело, у Новом Садуизрађено, јесте: Начела 
народне економије, или Наука о народном благостању,!7 што је рађено 
по чувеном руском писцу н.г. Чернишевском. 

Из Новог Сада Светозар се вратио у Србију и отпочео је радити 
на крагујевачком листу Јавности.1Ј! Ту је био осуђен на 9 месеци затво
ра, који је отрпео у пожаревачкој апсани.19 

Изишавши из затвора, отпочео је издавати лист ОслобоЬење.ЗО 

Као што је раније поменуто, Светозар је био увек слаба здравља, 
а сада му се слабост толико увећала да је, на наваљивање пријатеља, 
пошао у Приморје да проведе зиму у блажој јужној клими. У том путу 
за Далмацију, Светозар умре у Трсту, у болници Hospitalc Civico 26. фе
бруара 1875.31 Тело јс њсгово пренесено у Јагодину 16 марта а 17 је са
храњено. 

Осе м списа, које смо овде споменули, Светозар је штампао многе 
чланкс: у Застави, Младој (.Рбадији, Србији, Панчевцу, Матици, Трго
винском Гласнику, Летопису, Народном пријатељу, Јавности, Гласу 
јавности, Раду, Осло бо!Ј ењу, и у руским часописима: Народном делу и 
ОТСЧСG'ТВСНПМ запискама! 

Светозара признају за творца радикалног и рсалног правца у 

Србији! 

Још је рано изрицати коначну пресуду Светозаревим делима. Али 

кад се погледа на краТКОћУ његовог века, и на количину и литсрарну 
обраду оних списа, који су изишли из њсговога пера, онда се човек мо
ра чудити и обиљу сабраног знања, и богатству идеја, које су се тако 
реlш ројиле из његове главе. 

Мисли своје он је излагао лако, брзо, јасно и вешто, као нико пре 
њега; он их је ширио с љубављу и одушевљењем, а тумачио их је псром 
всштим, оштрим, дрским. 

СРСћНО млаДИћСКО доба, када сс болећа душа може да блажи бар 
вером у МОГУћНОСТ опште људске срСћС на земљи! 

-
ПАБИРЦИ О ЖИВОТУ И РАДУ 13 

Светозар је имао ту веру, с тога је његово болеће срце загревало 
све његове преображајнс проповеди и предлоге. 

Никакав преображај не долази, докле најпре не плати већИ или 
мањи данак царству утопија. Свстозару је тај данак могао допасти 
всћи баш с тога што је он, још као млађан, узео на се тако титанске 
прсдлоге! 

Тек време може показати: што је у Светозареву раду остварљиво, 
а шта је било намењено само да коју провалу више отвори. 

Свакој ако: Рад је живот, а нсрад је готова смрт! 

Нека је раду вазда хвала и слава! 

Милан Ђ. МИЛИћеВИћ, Додатак Поменику од 1888. 3наменити љу
ди у српскога народа који су преминули до краја 1900.г., Београд, 1901, 
стр. 85-88. 
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Јован Суботић (1817-1886) 

ЖИВОТ 

Дра ЈОВАНА СУБОТИЋА32 

(А втобиогра фија) 

Пета књига. Лето: Епоха четврта 

[ ... ] 
После револуције од г. 1848. уведе се и у НСадску гимназију начин 

аустријских гимназија; али је дух гимназија у Мађарској у опште 
слабио и гимназију НСадску. Никако се није могао онај први немачки 
дух у ову гимназију да уведе. Дуже времена била је ова гимназија само 
нижа гимназија, па јој је и то много сметало да се дух завода дигне. 

После се добије за НСад већа гимназија, али може да јој је почетак још 
на путу стајао, да се не може уздигнути до праве висине. 

[ ... ] 
Ја сам био одређен за председника матуритетске комисије. Од ... * 

падну петорица! али то је само послужило, да се на другу годину сви 
још боље на ум узму. 

Они који су пропуштени знали су боље један од другога. Воља к 
учењу добила је крила. Виши дух усели се у гимназију. За кратко време 
про чу је се НСадска гимназија као једна од најбољих у Мађарској. 
Карловачка остане на далеко за њом у сваком обзиру. И у овом смо 
дакле правцу дошли до повољног успеха. 

Али 1873.33 дође Светозар Марковић у Н.Сад. Марковић се бавио 
са науком социјалистичком. Он стане купити Г!lмназијалну младеж око 
себе, и овој се та нова шпециозна наука допадне врло. 

Ја сам те социјалистичке књиге читао; и мени се самом много 
којешта допало, што се тамо разглабало. Али та наука не бејаше још 
потпуно развијена; не бејаше још постигнула увете, који би је са живо

том државним изједначиле. Али да се тамо многе ствари налазе, што су 
отров за неразвијени ум младих људи, то нити ко пориче, нити може 
порећи, а нити се порећи даје. 

Стану ти моји ђаци мање учити, више изгреда правити, у пона
шању дивљати. Ту се сви чланови патроната сложе, да том ваља зарана 

* Првобитно је било написано 11 па избрисано. (Напомена издавача) 
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на пут стати. Неколико буде из гимназије отпуштено, који су примером 
друге кварили; неколико њих казнимо лакшим казнама, који су се још 

давали дотерати; а неке укоримо и посаветујемо, који су нам се чинили, 
да ће се дати усаветовати. 

Ја нећу овим да бацим кривицу на Св. Марковића. Он можда је 
социјалистичку науку био добро проникнуо, и да је деци онако говорио, 
како му се не би дало замерити. Али друго је тумачити, а друго је 
разумевати. Он им је говорио, како је он мислио, а они су разумели ка
ко су они могли, па ту ето ти зла и невоље. 

ДарвинЗ4 и Л.БихнерЗ5 постадоше уједаред најомиљенији списате
љи наших ђака. А колико има у Бихнеру места, која су отров за младе 
духове, то је сваком познато. Нарочито пак морам казати, да ти млади 
људи нису ни схваћали све како ваља, што Бихнер пише. А о против
ним назорима наравно, да нису ни појма имали. 

Грозно је било видети, како је један врло обдарен слушатељ гор
ње гимназије, родом из Н.Сада, био подивљао. Отац му умре, - а тај је 
отац био једина сила, која му је матер и 4. деце издржавала, био му је 
дакле све. Отац лежи на столу у мртвачком сандуку, а син иде на по

зоришну представу. А како не би ишао, кад му се са оцем само једна 
наравска метаморфоза догодила, кад више не егзистира, кад није више 
ништа. Мати и друга деца пиште, он иде у позориште. А осим тога су 
му колеге социјалци отишли на представу, а социјалца не сме ниједна 
невоља оборити, он не треба ни за што друго срце да има, него само за 

своју социјалистичку. 

Овај млади брат ваљало је да положи матуритетски испит, јер ће 
га, онако како је висок, здрав и леп, зацело у војнике узети, па онда ће 
осетити и он, а још више мати му. А таленте има божанствене. Гимна
зијалне науке то су за њега маленкост. Али кад ко не зна гимназијалне 
науке, не може положити испит зрелости, а ко не положи испит зрело

сти, тај мора са 20 година у војнике. Он о томе и не шумиња. 
Смили ми се и он и његова мати. Позовем га, поучим га и запре

тим му. Он види, да му говори пријатељ из срца и душе. Ћути као кла
да, не само да стоји и то као клада, него је и тако неодељан као клада. 
Да га пустим, да га мутна вода носи. Хтело би ми се, али ми се не може. 
Ваља га и преко воље његове сачувати. Овамо онамо, овако онако, еле 
га и сачувам, те положи матуритетски испит. Види се при испиту, да 
таленат више помаже него труд. Зна, што и сам не би хтео да зна. Како 

би у животу прошао, не знамо. Рано умре; којим поводом и узроком 
није ми познато. 

Учитељи су науке гимназијалне ваљано предавали и по садржају и 

по форми, а држали су строго, да се учи, те су ваљда и ученици кроз то 
ипак мање времена имали за друге ствари, које им у посао управо нису 
спадале. 

Који су били бољи ђаци увиде на брзо, да"треба сад да уче, што им 

управо ваља да науче да могу после сами себе хранити и издржавати, а 

за ове апартне ствари остаје им време и касније. Те тако и опет уведу 
моду у дружину, да се учи што треба знати за школу. 

.... 

ПАБИРЦИ О ЖИВОТУ И РАДУ 17 

Ове ствари је било много теже извести него написати. Али је 
управи гимназијалној и патронату и учитељском телу, ипак за руком 
пошло те је и ову опасност од завода уклонила. 

ЖИВОТ дра Јована СуБОТИћа (Автобиографија), пета књига, књиге 
Матице српске, број 33 и 34, Нови Сад, 1910, стр. 40, 41, 42-44. 
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.. 

Јован Жујовиh (1856-1939) 

Јован М. Жујовиh 

УТИЦАЈ СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 

НА mколску ОМЛАДИНУ36 

Грађани и Грађанке! 

Другови! - ви сви моји другови по заједници осећања која нас овде 
доведоше да укажемо поштовање спомену Светозара Марковиhа; - и 
ви стари, већ тако ретки моји другови, моји другови у првој групи срп
ских социјалиста које вид!!м такође овде скупљене - допустите да свој 
говор почнем са изјавом: да ми је одиста врло мило било, кад су ми моје 
поштоване универзитетске колеге Недељко Кошанин и Драгиша Ђу
риh, некадашњи моји добри ученици, предложили да и ја узмем удела у 
говорима за прославу Светозара Марковиhа. Они су јамачно знали, 

колико је много мени драга успомена на тога мога учитеља Социо

логије, Етике и Енергетике, па стога су и очекивали да се нећУ устеза
ти да то искажем и овом приликом и у овоме Радничком Дому. Наш 
великан кога прославља!>lO, својим радовима је заслужио зацело, што 
су о њему Слободан Јовановиh и Јован Скерлиh написали читаве књи
геЗ7 и што ће вечерас овде неколико говорника приказати какав је он 
био као социолог, педагог, философ, публициста, као осН!шач и соција

листичке и национално-радикалне демократске партије у Србији. Има
јуhи у виду стручне реферате које ћемо сада слушати, мени је одобрено 
да се у своме говору ограНИЧJlМ само навођењем неколико примера 

Светозарева непосредна утицаја на прво коло следбеника, који се око 
њега скуписмо. Обећано ми је да ми поштовани слушаоци неће много 
замерити, ако, говореhи о томе утицају, будем спомињао и своје личне 

доживљаје у његовом друштву_ Искуство нас учи да сваки човек кад 
прича своје мемоаре или пише аутобиографију ласно се подаје само
хвалисању. Ја ћУ пазити да ми се то не деси, већ и зато, да не бих изгле
дао смешан људима који ме сада овде први пут виде и слушају. 

у мом говору неће, дакле, бити никаква научна расправа, већ у не

колико анекдотично казивање неких догађаја, који изгледају ситни са 
великог историјског гледишта, али могу дати нека приближна обеле

жја постојању једног српског "новог поколења", које није прошло без 
икаквога трага. Можда би ово моје приповедање било и врло интере
сантно, кад би било упутно говорити повише о истакнутим личностима 

тога поколења. Али ја ћУ бити слободан да само узгред, по некад, по-
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мене м по неко име, и то увек са симпатичним сећањем на некадашњу 
нашу дружбу за живота и после смрти Светозара Марковића. Дружина 
се она могла горди!и да је била прво јато његових соколова, у ком јату 
у већини бесмо ми ЈОШ врло млади полетарци. 

Са вером, дакле, да ми је допуштено и на своме личном примеру у 
неколико показивати како смо се ми ђаци онога доба, дакле пре више 
од пола века, почињали развијати, ја ћу са тиме и почети. 

Ја сам, на пример, већ као ђак ниже Гимназије, заједно са мојим 
старијим братом Ђорђем, онда већ наредником, ишао код нашег рођа
ка Живојина ЖујОВИћа,З8 кога је и Светозар МаРКОВИћ називао да је био 
први српски социјалиста. Слушали смо га више пута да неким младим 

људима, којих се више добро не сећам, говори о Правима Народа, Сло
боди, Републици, Социјализму, Прудону,З9 Беклу.40 Неколико пута за
стао сам код њега и слушао о томе истоме разговоре рускога емигран

та Ровинскога41 и српско-бугарског књижевника Љубена Каравелова:2 

Сећам ~e како ми је Каравелов показивао слике лепих предела у Швај
царСКОЈ, да би ми, ваљда, и тиме омилио ту земљу и њено државно 

уређење.* 

Те прве политичке клице са којима сам се "заразио" тако рећИ у 
сопственој фамилији, размножише се кад чусмо за Светозара Мар
ковића и његове идеје. Ја почех читати његове чланке, нарочито његов 

лист "Радник":З Њега сам први пут видео и слушао на једноме "селу" 
"Побратимства"" у хотел "Националу". Али како сам тада (1871) био 
ђак тек петог разреда Реалке, то нисам смео ни помислити да се до 
њега прогурам кроз велику групу великошколаца која га је била окру
жила. Познао сам се са њиме две године доцније. У једноме од првих 
наших разговора, он је на моје ондашње двоумљење шта да радим, 
тако убедљиво утицао, да ми је његов савет остао добар упут за цео мој 
даљи рад, па и живот. Да би се тај прелом боље оценио, треба да 
испричам нешто што му је претходило. 

* 
* * 

По свршетку Реалке, 1872 год. ПОlIIље ме отац, по мојој жељи, у 
Цирих да тамо учим Политехнику. Онда се тамо путовало само преко 
Беча и то паробродом до тога места, па даље железницом. У ПеlIIТИ је 
велику "белу лађу" смењивала нека мања; па се мој сапутник Риста 
ДаНИћ45 и ја пожурисмо, да у међувремену од доласка прве и поласка 
друге лађе нађемо г. Николу ПаШИћа,"" који је већ био свршио инжиње-

* Мора бити да смо брат и ја њихове речи усвајали и ревносно их пона
вљали; јер једнога дана, када мој брат ПрИ ручку поче нешто ГОВОРИТИ о неком 
праву Народа, отера га отац од трпезе и погледав оштро у мене уздахну: 

"отрова вае обојицу Живојин"! У TO~' тренутку отац беше заборавио да је пре 
тога, у мојој једанајеетој години, он уважио моју молбу и повео ме собом да 
видим Скупштину Уједињене Омладине Српске, која се држала у дворишту 
Велике школе (1867) на којој је такође било неког "тровања" новим идејама. 
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рство У Цириху и дошао тамо да се заПОСЈIИ, чини ми се на жељезници. 

Тада сам га први пут видео и слушао говорити. * 
Увече онога истога дана када смо стигли у Цирих одведе ме Риста 

код Бакунина;7 револуционара још из 1848 године и вође комуниста и 
анархиста. Необично ми би друштво које затекосмо. Собе беху пуне 
мушкиња и женскиња; пуне Руса, а са њима беше и неких Пољака, 

Француза, Талијана, а чини ми се и Шпанаца. Руси су носили дуге косе 
и браде као православни попови; а женскиње беху подшишане или 

сасвим ошишане као регрути у касарни. Неки људи имађаху на глави 
црвене, револуционарне капе, као што су фригиске капе на сликама 
Републике. 

Пошто ме поздрави топлосрдачном добродошлицом Бакунин 
мету доста енергично његову велику руку на моје раме па изјави своје 
уверење: да ћу ја бити њихов друг У раду. Затим запита мога водника: 
шта раде њихове присталице у Србији и Војводини. Приметих да са 
извештајем није био задовољан, јер је рад или нерад свакога од њих 
кратко квалификовао са по једном јаком руском речи, од којих је свака 
била погрднија од претходне. Упамтио сам их све добро, али их јавно 
не смем поновити. Слушао сам говоре и упадице других присутника, 

али их нисам мога разумети. Сећам се да се непрестано помињала: 
ИнтернаСlIонала:В Алијанција:9 Револуција, Јунта. 5О 

- "Ревољуција, 
ревољуцнја" - цвркутаху и оне ШШШlкиње мало старије од мене. Беше 
прилично гестнкулисања, жагорења и сркутања чаја. У једној плитнци, 
над пламеном <L'lкохолне лnмпе, ПРЖIIЛО се неко месо. То је бледа сли
ка првог руског врло бујног "крушка"51 у који сам изненада уведен. 

После тога ја у брзо сазнадох: да су српски ђаци у Цириху поде
љени на две завађене групе: бакунисте и светозаровце; да су бакунисте 
тада у великој већини; да је Бакунин у ИнтернаснонаЛI! основао неку 
заверу својих присталица; да је спремао и спрема устанке у више 
европских држава 11 да је у том бnш у тој години очекивао нешто много 
од Шпанаца и од Срба. С тога, ваљда, и бејаше онако незадовољан из
вештајем који му је одовуд донет. 

Од бilкуниста сам у Цириху слушао ова уверења: да социјална 
Револуција тек што није планула, јер је сва Европа за њу већ спремна; 
да ће се ново друштво на комунистичкој основи ласно образовати чим 
се ПОРУIIJИ све ово што постоји у буржоазноме друштву; да ће се оно 

* Тада ми се, не зна~1 више како, обрете у рука;-.ш српски превод Енгел
сонове брошуре: Шта је то Држава? која је те године нашта~lПана у Цириху 
или Женеви, они рекоше, чини ~Ш се, у некој "српској шта~lПарији". Стога сам, 
ја~!аЧНО, ја доцније ;\lOје сећање на ову брошуру нешто везивао за дан по
знанства са г. Пашићем. Не сећам се много шта све бејаше у тој најреволу
ционарНl!јој брошури, које дотле беј ах читао. Сећам се само неколико њених 

најбујнијих фраза: да је држава једно тајно друштво, једна завера богатих и 
силних против сиротих и слабих; да је влада једна трговачка кумпанија; да у 
колевци сваке владе лежи насиље; да је "скиптар" реч грчка и значи српски ба
тина, и да се увек представља у KaHџa~la f}ЈаБЉlIве животиње, као на ПРИ~lер 
орла, лава и TO~le подобно. ТО ~Ш после IIзгледаше као неко уводно предавање 

за оно што ;\Ш У Цириху проповедаху. 
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најбоље створити из потпуне анархије по самим добрим инстиктима 
наро?~их маса; да је потребна само жива, одлучна нека "директна 
аКЦИЈа ,а не и пр~паганда начела и неких знања, а и нека организација 
нове власти; - да Је изли.шна свака велика наука већ и зато што је она 

сада у служби буржоаЗИЈе. Ово последње подсеhа на усклик онога ја
кобинца, ~лана ~OHB.eHTa Велике револуције: "Револуцији није потре
бна наука ,са КОЈИМ Је он прихватио предлог да се гилотинира највеhи 
научењак онога доба Лавоазије.52 

у прву поставку циришких револуционара, то јест да је Социјална 
рев~)Луција ~a прагу, Mo~ao сам поверовати, јер су се они правили да 
знаЈУ какво Је стање у ПОЈедшшм државама. Друга њихова поставка: да 

ће се добро неко стање само собом створити из потпуне анархије, без 
суделовања икакве организационе снаге, није ми се чинила ни мало ве

роватна. А против треће сам се бунио, јер сам ја науку увек волео и у 
њену МОћ веровао; а и програм Светозаревога "Раденика" допао ми се 
већ био зато, што је прва реч у њему била да ће се ПОМОћу науке радити 
на стварању бољег друштва. 

Можда је оно омаловажавање и одрицање науке била једна од 
главних побуда што сам се брзо отуђио од бакуниста и здружио са та
мошњим присталицама Светозара Марковиhа, Пером Ђорђевиhем53 и 
Пером Т~доровиhем"S4 Али су и ОВИ прилично веровали да Социјална 
реВОЛУЦИЈа може доста скоро настати, на Западу због разгранате и 
добро. организоване Интернационале, а можда и на Истоку због мно
гоБРОЈНИХ руских "народовољаца" који су се знатним делом већ били 
спустили у прост народ и спремали свеопшту "појездку в народ".55 Ми 

се :гр?јица врло зблизисмо па бејасмо саставили чак неки мали "жнри", 
КОЈИ Је оцењивао како се ко од Срба влада и како би се имао владати у 
наступајућим судбоносним догађајима. 

Нешто под ут.ицајем тих разних циришких предсказања, нешто од 
ПО.lo.lИсли да ми ПОЈављена У мени грудобоља неће дати дугог века, а 

наЈВШIJе из жеље да се Револуција не сврши без мога суделовања док ја 
будем дуго изучав~о те.хник~ ја наПУСТl.IМ ову школу; па наумих брзо 
изучити аГРОНОМИЈУ у ЈеДНОЈ ЦПрПШКОЈ практичној пољопривредној 
школи, како би.х што пре ушао у народ и то пак са неком стручном 
науком. Али МОЈ отац, дознав што-шта од онога што се ради, спрема и 
говори у циришком зБОРИlIlТУ светских револуционара, понуди ми да 
наставим учити технику у некој другој вароши; "а ако баш волиш 

изучити само практичну земљорадњу, писаше ми он, можеш је научити 

код :гвога чича Лесендра у Неменикућама".56 - Растанак са Цирихом 
био Је, дакле, неминован. 

* 
* * 

Вратих се у Србију у лето 1873 године. Потражих одмах Светозара 
Марковића, да се са њим познам и договорим о моме даљем раду. 
Испричах му какве су све у мени мисли и тежње и како сам у недоуми
ци да ли да идем на страну и учим технику или да останем у Србији. Он 
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ме прво утеши уверењем да мој случај није усамљен и да је и он сам 
прошао кроз сличну кризу. Па затим, пријатељским тоном, али врло 
одлучно осуди тежњу младих српских социјалиста, да без довољно на
учне и друге спреме иду на "практичан рад" у народ. Препоручи ми да 
- када ми је то могуће - што више времена посветим на опште више 
образовање, а да се и стручно спремим за обраду неке науке, било 
теориске, било примењене. Ја то радо уважих, јер је таква тежња и у 
мени тињала. 

Ето, тада је и такав је био непосредни, лични и пресудни утицај 

Светозара Марковиhа на мене. 

Јамачно се слично дешавало и са другим младиhима онога доба, 

који су дошли у додир са Светозарем, непосредно или посредно. Опа
зио сам ја то на многим мојим друговима У Великој школи, У коју тада 
ступих, по новој великој ревности за науком, коју пређе нису имали. 

Познало се по броју и разноврсности књига, које великошколци пре
дузе ше читати. Ево неколико примера о томе. 

Веhина младих социјалиста мога доба веровала је да ће социјали
зам довољно познати из Ласалове57 књиге о Радничком питаљу и њего

ве брошуре о РадНИЧКОМ програму. А под утицајем Светозара Марко
виhа створило се мишљење да се социјализам има научно основати на 
науци о Политнчкој економији па се ова наука почела проучавати прво 

по Чернишевској књизи о њој.58 Затим смо се потрудили да савладамо 

Марксов Капитал, која је књига всhину читача одбијала већ првим оде-, 
љком о теорији вредности.59 Веhина мојих другова разумела је Маркса 
тек по руском ИЗВОДУ од Зибера,to који је на српски превео и издао Ра
ша Милошевиh,6! а неки су се задовољили са мојим малим изводом из 
француског издања Капитала, који извод и сада имам у рукопису. Било 
нас је неколико који смо сматрали за потребно да читамо и буржоазне 
економисте: Џон Стуарта Миља,62 Рошера,63 Керија64 и Диринга,65 а нас 
двоје троје пробасмо да у том правцу одемо у назад до Адама Смита.66 

За опште образовање потребно је било знати не само политичку 

историју света, која се по школама учи, већ и културну историју. С тога 

смо ми читали: Дреперову Историју умнога раЗВНћа Европе,67 Беклеву 
Историју цивилизације у Енглеско,? и Вевељову Историју ИНДУКТИВННХ 
наук а ,.69 а по препоруци Светозара МаРКОВlIћа читали смо културно-ис

ториске списе Колба7О и Лоренца Штајна.71 Неки су били вољни да пре

листавају Колбову и Статистику. Читали смо и Луј Бланове: Историју 
француске револуције и Историју 1848 године.72 

Природне науке почеле су се популарисати пре нас, а и без утица
ја онда јединог природњака Јосифа Панчиhа.7З Социјалисте их заво
леше. Живојин Жујовић био је можда први српски писац који се испо
ведно као дарвпниста. У омладини се јављаху многе дарвинисте, који су 
ову доктрину примали из друге и треће руке. Светозар је нас упућивао 
читати баш самога Дарвина; а то није било ласно онима, који нису 
имали довољно знања из науке о животињама и биљкама. Лакше су се 
читале књиге и усвајале проповеди Бихнера,'4 Хекела75 и Писарева.76 

Светозар је сем ових препоручивао и књиге Молешота,77 Модслеја,7В 
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Вунта,79 Хекслија8Q и Сеченова.81 Од свију њих ја сам се највише за

држао на Хекслију и доцније кад сам Јестаственицу стручно изучавао. 

Меl)у нама је био известан број I)ака који смо волели читати фи
лософска дела И расправљати философска питања. Онда су И на страни 

превлаl)ивале доктрине позитивиста и материјалиста па смо и ми чита
ли дела Огиста Конта82 и Литреа,8З Бена84 и Спенсера,85 Бихнера,86 Фа
јербаха87 па и Лангеову Историју материјализма.88 Светозар нас је хва
лио што смо били кадри разумети овакве ауторе и вољни читати и де

беле књиге њихове. 

Светозар Марковић није био противан ни читању неких романа и 
неке поезије, што је мени врло годило, јер нас је Пера Тодоровић при
лично тиранисао својим говорима о уништењу естетике о чему је и је
дну расправу написао.89 Читали смо и усхићавали се романиt.ш од Жорж 
Санд,90 Виктор Ига,91 а највише романом Шта да ее ради од Черни
шевског.92 

Када се из Русије по свршеним наукама врати Раша Милошевић, 
омплпше нам руске песме, не само слободоумне, већ и романсе, које су, 

како ми се !I сада чини, лепше од немачких и француских. Заинтере

совали смо се Украјином, те смо не само знали "украјинско питање" -
Ua сам на српском превео расправу украјинофила Драгоманова: Русија 
и балканско питање):rJ - већ од неких Украјинаца научпсмо и неке њи
хове песме, чак п неке рабаџиске ("чумацке"). Светозар Марковпћ 
подстицао је, Дакле, да се омлаДJlЮЩ што свестраније и што озбиљније 

развијају, да што више читају, размишљају и дискутују. Подстицао је, 
храбрио, али нас није много мазио, што сведоче и ови случајеви. Кад 
смо нас неколико Београl)ана, већином I)ака, усвојили предлог Пере 
Тодоровића да издајемо књижевни часопис "Рад", Светозар нас није од 
тога одвратио, али нам је дао знати своје мишљење: да ће наше пре
дузеће бити корисно у првоме реду и поглавито нама покретачима и 
сарадницима листа, јер ће нас приморавати да што више читамо и 

учимо како би могли и читаче поучавати. - А када сам ја ы:аписао Про
тест против наредбе министра просвете да и великошколцп морају не
дељом ићи у цркву, који Протест потписа 30 ондашњих ШКОЛСКlIХ дру
гова, нападоше нас неки као да ћемо се отпаДIIТИ од наше народности. 
Светозар нас узе у заштиту члан ком Вера, наука и образовање у наро

дно м правцу,94 аП!I не пропусти попунити празнине нашега Протеста и 

за нашу мисао дати боље разлоге но што их ми имаl)асмо. 

Читали смо доста, а имали смо обичај да у разговорима расправ
љамо што се читало. О свима главним економским, социјалним, фило
софским и природњачким питањима водили смо живе дискусије и око 

наших приватних "самовара" и у I)ачкој дружини "Побратимству" у чи
јим су записницима можда очувани трагови од тих расправљања. О чис
то ПОЛИТИЧКlIМ питањима нисмо се много препирали, још мање о поли

тичким личностима. - Вреди забележити да су начелне дискусије с 
нама водили и неки наши професори: Стева Поповић Црни,95 професор 
Народне економије и Милан Кујунџић Абердар,96 професор Фило
зофије, и то баш у УЧИОНИЦама Велике школе пошто би свршили своја 
предавања или на нарочитим часовима. Вреди, можда, поменути и то, 
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да у ондашњим дискусијама социјалнога питања и у чланцима нису као 
ово сада често понављане речи: "пролетер", "класно свесни пролетер", 
"класна борба", "свети егоизам", И радничка удружења које смо пома
гали оснивати Ua сам помагао оснивање дружина типографских и кро
јачких радника) нисмо звали "синдикатима" ни борбеним ни неборбе
ни м, ваљда зато, што смо им у програм уносили и свестрано развијање 

раде ника поред борбе за њихово економско обезбеl)ење. Радници су 
нас примали с поверењем. Ми смо у суштини били идеалисте, па баш и 
они меl) нама, који су ватрено заступали материјализам и у историји и у 
философији. Менталитет и раденика и њихових пријатеља мора да се 
јако променуо, јер ми пре неколико година један од главних воl)а са
дашњих социјалиста некако снисходљиво, чисто са сажаљењем, рече, 
да ми нисмо били праве социјалисте, већ само алтруисте и филантропи. 
Од тога се не сам нисам бранио, већ одговорих: да ће ми мило бити ако 

изјави да сам био и остао алтруиста. Изјавих и моје мишљење да за 
правилну и праведну организацију друштва могу радити и ЉУДlј, које на 
то не нагони глад !I друга материјална невоља, већ убеl)ење да соција

лизам предлаже најбоље могуће решење социјалнога питања; па да 
ваљда садашње учене социјалисте неће МИСЛИТ!I да ће за рад на друш

твеном преображају од учених алтруиста бити способнији и поузданији 
пробисвети и умне !I мораЈЈНе пропали це, као што су то мислили нека

дашњи бакунисти. Може бити да је алтруизам био први покретач сим

патија за патнички раденички народ, али смо били уверени, да му мо
жемо ми помоћи само ако се будемо добро наоружали сваковрсном на

уком. С тога смо учили и много читали. 

Колико се много и шта и на којим језицима у оно време читало, 

могло би се дознати из реверса на узајмљене књиге из Народне библи
отеке. Један наш друг, Коста Милојковић, још онда се о томе распити
во, па је утврдио, да од 180 ИЛИ 190 ондашњих веЛlIкошколаца само 
један поматори Црногорац није знао ни једнога странога језика. Већи
на је знала читати руски, а врло многи уз то француски и немачки. Нас 
десетина научили смо читати и енглески. Били смо у енглеском језику 

сви самоуци, дакле, недоучени. Напредннји су поучавали млаl)е. Мени 
је помагао старији друг Ђока Анl)елковић97 и то доста доцкан, у Дрин
ској војсци за време турског рата, у коме смо врло многи учествовали 

као добровољци. Разумели смо енглески оно што се пише о предмети

ма за које смо имали претходну спрему да их разумемо. Прве енглеске 
књиге које сам прочитао биле су од Тиндала и Бена; разумео сам их јер 

сам прилично знао физику и психологију; а књиге великих енглеских 

списатеља Шекспира98 и Голдсмита99 стоје и сада у пола разрезане у мо

јој библиотеци, јер их нисам разумео кад сам почињао читати их. 

Из француских књига радо смо дознавали идеје старих утописта 
Сен Симона,Н:Ю Фуријеа,101 Кабеа1О2 и мисли Прудона,103 Пјер Леруа,Ю' Ле

дри Ролена,l05 Луј Блана,lO;' Бланкиа1()7 и Распаја. 108 Читали смо радо Ла

мартинову и прозу и поезију.Н)') Његову Историју жирондиста превео је 

још онда мој друг Драгољуб Стојиљковић, који је био више за јако
бинце; али је, по лекцијама професора Милоша Зечевића, умео уважи

ти заслуге жирондиста за извоl)ење Велике француске револуције. 
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Мени су били симпатични и активни чланови Француске револуције од 
1848 Г., па сам превео Организацију рада од Луј Блана. Мој брат Ми
ленко превео је Lсљаке од Ескироса. Оба наша превода леже код мене 
у рукописима. 

Руски се читало највише зато што је свима најлакше било научити 
руски језик; - не баш онако лако као што је мислио кнез Милош када 
је рекао: "Спрдај се српски, ето ти руски", - већ много лакше но не
словенске језике. Сем тога, ми смо Русе, као и сви Срби, волели и не
ким специјалним српским осећањима. Руска је књижевност у нас од вај
када била омиљена. Читали су се врло много белетристички списи 
Пушкина,1l0 Гогоља/Il Шчедрина,Ш Достојевскога,1lЗ Тургењева. 114 Под 

утицајем нових идеја та пажња се распространила на дела Херцена,l1S 
Чернишевског, Доброљубова,11б Писарева, Лавроваll7 а затим на Кра
поткинаl18 и друге. 

Чернншевског смо, чинн ми се, скоро обожава;гш. Можда је томе 
допринело што је он због својих идеја тамновао дуго и у Петрограду и 
осуђен био да робује у сибирским рудницима. Волели смо га толико да 
смо нас двојица овде у Београду, Пера ТОДОРОВИћ и ја, дали се превар
ити да га можемо избавити из Сибира. И предузели смо били неке 
кораке и то кришом од наших најинтимнијих другова, јер се побојава
смо да нам они можда неће ДОПУСТИТИ да се један од нас двојице жртву
је сасвим за изб<lвљење ЧеРНllшевскога. Полиција П<lК ухвати Н<lШ траг 
да нешто спремамо, али не и шта спремамо; па тим поводом мене по

зваше на саслушање у ГЛ<lВНУ полицију. То је било моје прво познан

ство са њоме. 

Можда ће кога интересовати ако речем коју реч више о томе до
гађају. На саслушању познадох да полиција сумња да смо ми нешто 
предузели радити у корист ондашњега претендента Карађорђевића.119 

Мени тада лакну, те отворено и енергично уверих управника полиције 
да смо ми далеко од тога; а шта смо управо предузели нећУ му рећИ док 
се ствар не сврши, па "MaK<lp ме секли пекли". Тада је, изгледаше, и 
њему нешто лакнуло, јер врло спокојно и скоро пријатељски посавето
ва ме, да се КЛОНIIМО од карађорђевиhеВ<lца и пружи ми доказ да нас је 
један б<lШ од њих проказао ПОЛИЦlIји, чим је од оца Пере ТОДОРОВИћа 
ДОЗН<lО Д<lје овај пошао да "сврши нека посла".* 

Волели смо све веЛlIке руске ауторитете, а.'1И ни од њих нисмо све 

слепо примали. 

* "Гадни караЈјорЈјеви:зам" проналазили су у нашим чланцима неки 
ондашњи и кон:зервативци И либерали. МеЈјутим су после тога неки од првих 
осуЈјивани због Тополске буне, која се дигла И у корист КараЈјорЈјевиhа; а 
неколико зна~!снитих либерала помогло је да се убиства 29 маја изврше 
успеllIНО бар у TO~! погледу. - Ми социјалисте нис~1O били караЈјорЈјевиhевци, 

али C~IO меЈју њи~!а И~!аЛИ људе који би се сада називали "сюшатизери". Неки 
од ЊI!Х давали су Ha~1 доказе да нас не ~IР:ЗИ ни ондашњи претендент на престо. 

Један од њих правдајуhи се пред свој!ш што је сувише и наш изјавио је да ће 
они нас децу, фириргајЗО~1 по туру ч!ш !Ш ПО~lOгне~1O постиhи "њихов главни 
циљ". Знали су они већ који. 
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Ево једнога доказа. Петар Лавров био је центар најученије, нај
~апреДЮ!Је руске емиграције у Цириху, Женеви, Паризу и Лондону. Он 
Је био одлич~н не само социолог и историчар већ и антрополог и мате
матичар, па Је био уважаван и од Н<lчелних противника. Његова једна 
антрополошка с.:тудија штампана је француски. Његова знаменита Ис
ториска писма превео је на српски Влада Љотић.l20 А ја сам превео ње
гове социоло.шке р~справе: Морају бити непријатељи и Чија је буду
}јност? У ОВОЈ ДРУГОЈ нарочито ми се допада овај крајни одговор на по
CTaBЉ~HO п!!Тање: б~Д~hНОСТ је онога који буде најпаметнији и најенер
ГИЧНИЈИ; наЈпаме:ГЮ!Је Је да се с..'ТВОРИ присна задруга науке и рада; само 
та задруга раЗВИЈене интелигенције и рада може човечанству осигурати 
сталну добру будуhност. Радници неће победити ако буду веровали да 
им наука не треба, па остану одвојени од научара. ,,3дружите се са 
њима па ћете победити" био је завршни савет и једнима и другима. 

Тај знаме~ити научник и врло честит јавни радник иако већ стар 
човек налазио Је разлога да са мном не само разговара о многим опш

тим питањима, већ да ми повери неке њихове радње, па да једног дана 
преко мене позове нашу српску групу у Београду на неку акцију поред 
Интернационале. Ј а сам нашао р<lзлога са којим сам му тај предлог 
одбио одмах, лично и усмено; а доцније сам му MOr<lO саопштити писмо 
другов;} који одоБР<lвају моје рюлоге. Лавров ни после тога није нам 
ускратио ни своје поштовање ни своје симпатије. 

Као други један доказ, да се нисмо ни пред најчувенијим светским 
ауторитетом одрицали свога Мllшљења, могао би послужити овај слу

чај. Предајуhи Тургењеву српски превод његовога романа Новина ре
као сам му да "н?ви људи" - (а и ми смо се у те рачунали) - нису за
довољни како их Је он представио у томе роману.Ш Он је био том мојом 

примедбом доста изненађен, али ми одговори доста хладно: "Описао 
сам нове људе онакве какве сам их познао. Да сам какве боље познао, 

бољим би их и представио. При свем том ви треба да сте задовољни; јер 
сте и у ствари и у мом роману бољи од свих других људи данашњега 
друштва, које сам у 'роману прикаЗ<lО". Признати ваља да је Тургењев 
имао право када ми Је овако говорио. "Нови људи" бејаху бољи од дру
гих, али ни онда не бејаху К<lКВИ су треб<lЛИ бити. Ми следбеници Све
ТОЗ<lра Марковиhа могли смо бољи бити, да смо сви и у свему следова
ли &,еговим поукама у погледу моралнога развијања и даљега ВЛ<lдања 
у животу. 

_ А lIГ!'a је школској ОМЛ<lДIIНИ препоручивао Светозар МаРКОВИћ? 
Оно што Је и ПИС<lО. 

Светозар је говорио и писао: "да је за остварење новога друштва 
неопходан морални преоБР<lжај", - да тај преображај могу спремити 
OНI.! нови "бољи" људи, који су га у себи ЛИЧНО већ извели. Он сматра 
да Је оно "бољи човек у данашњем друштву који не тежи за богатством 
и за в,:ашhу; к~ји показује готовост да не експлоатише друге, а још ви
ше КОЈИ покаЗУЈе толико нежности и осећања према другима да је готов 
да дели ма и с блиским људима - свој хлеб". - Он је тврдио да је сада 
само из тако "бољих људи данашњеГ<l друштва jeДljHo могуће образо
вати ~pYГOBe, регрутовати и ДИСЦIШЛ\!НОВ<lТИ војску социјалистичке 
парПIЈе". 
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Стога је Светозар, међ разним задацима васпитаља, моралноме 

васпитаљу давао понајвеhи значај. Препоручивао је нарочито да се у 
омладини развијају несебична, алтруистичка, осећаља и да се она на
викава: да у раду за опште добро и за туђу срСћу налази и своје лично 
задовољство. 

Он је био такав, па и присне му присталице тежаху да буду такви. 
Смем реhи, да смо у прво доба у томе прилично и успевали. Био нас је 
приличан број, који смо, на пример, живели као таква браhа да су нам и 
кесе, као што се каже, биле као сестре. Бејасмо вољни да све што 
имамо и све што можемо жртву ј е 1>10 за опште добро. Пера 'ђорђевиh је 
своје имаље завештао Светозару Марковиhу знајуhи да ће га он упо
требити на кљижевну пропаганду наших начела; а Светозар га остави 
другима на исте циљеве. И Пера ТоДоровиh доста је свога имаља по
трошио на ту пропаганду. Праведно је да му се то призна. 

Од Светозара Марковиhа научили смо и како се треба владати са 
женскиљама. Као праве сестре биле су нам ондашље другарице, прве 
српске социјалисткиље, љих пет-шест на броју. Светозар је и љима, а и 
нама, љиховим друговима, био узор. Он је и писмено признао да је 
"испитав до дна све нијансе разврата, научио да поштује невиност". 
Искусио је да "код свију људи, код којих је у овоме прљавоме животу 
остала бар клица чистога осећања, дружба са женскињама, ЧИСТИМ и 

неВJIНИМ, дејствује као наравствени лек". 
Колико смо и у овоме погледу били "фантазије" - како нас нази

ваху наши начелни противници који познаваху исправност наше 
дружбе са другарицама, нека послужи и овај факат, - блаженога спо
мена да смо ми фиктивни брак лакше схватили, а неки, по указаној 
потреби, у љега лакше и ступали, но што би ДОПУlllтали играње "сло
бодне љубави"; као да смо предосеhали позније искуство, и своје и 
туђе, да је у тако званој "слободној љубави" одиста доста обостране 
слободе, а мало, обично и малотрајне, праве љубави. 

* 
* * 

Нарав Светозара МаРКОВlIћа добро је представљена у кљизи Јова
на Скерлнhа о њему,l2:2 јер је то написано по каЗllваЉl!ма нас неколико 

личних познаваоца Светозара. Одиста је он у говору био благ, врло не
жан и пријатан. У усыеНJlМ Дl!скуспјаыа изгледао је ыного ПОПУСТЉИВИ
ји но у писаним расправама, али је и тиме освајао сабесеДНlIка. Био је 
доста веселе нарави и радо насмејан. То је годило нарочито нама који 
смо имали сличну природу; јер су се појављивали међу нама и такви, 
који су сматрали да је за људе крупних предузеhа обавезно имати чело 
набрано са намрштеним обрвама, како би и тиме свету показали ко
лико су ојађени народним патњаыа II вазда готови за неку енергичну 

акцију. Душевну ведрину Светозар је задржавао и у данима када смо га, 

већ јако оболелога, отпраћали у Приморје, где је наскоро и умро. 

Не умем ваы сада представити колико смо га жалшш. За култ који 
смо имали спрам њега можда је карактеристична наша жеља: да се 
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тело љегово толико балсамира како би се могло очувати за вечита вре
мена. А Пера Тодоровиh домишљао се како би се костур Светозара 
могао спремити и чувати у Музеју. 

Ми смо Светозара Марковиhа волели неком изванредно срдачном 
љубављу, као да нам је најприснији сродник. Поштовали смо га једним 
необично великим поштоваљем, као неким страхопоштоваљем. 

* 
* * 

Да завршим говор саопштељем неких разговора од како су новине 
објавиле да ће бити ова прослава Светозара Марковиhа и да ћу ја 
имати част и задовољство да на љој говорим. - Неколико људи из 
Светозареве прве гарде, која је сада и врло мала и врло разбијена, при
лажаху ми и изјављиваху да су им се овим поводом разбудиле све све
тле и миле успомене на љега. Неки су ми и писали да би сада радо били 
на овоме скупу. Верујем да је такво осећање и код свију других живих 
остатака онога нашега, сада већ старога покољеља. Према томе, ми
слим, да приређивачи ове прославе, који су јамачно, као и ја, врло за

довољни што је ова велика дворана вечерас препуна и раденика и шко
лске омладине, треба да су задовољни и овим што рекох како је сам 

оглас Светозареве прославе обвеселио и старце, којима и иначе, ни
шта милије није но сеhати се идеалисаља свога у младости својој. И мо
ја је душа ових дана обузета неким миљем, па у љој све нешто светлуца 
и светли, а то је верујте ми, права срећа усред таме садашљега доба. 

Док су ми се стари показали овако усхиhени, дотле један пред
ставник једног млађег поколеља, које је сада у веhини, запита ме за
чуђено: зар ћете Ви и тамо међ социјалисте и што ћете? Одговорио сам 
му прво: да у Србији има неколико политичких група, које Светозара 
Марковиhа могу сматрати као свога претечу, а међу овима је и љегова 
група. Друго, да ми сви Срби без разлике партија имамо дужност, да 
поштујемо успомену на онако великога, честитога и племенитога јав
нога радника као што је био Светозар. Треће, да и ја лично имам ду
жности задржати га у симпатичној и захвалној успомени, јер ми је он на 
поменутој раскрсници мога живота отворено рекао своје убеђеље: да је 
што веће и што стручније школовање потребно нарочито људима који 
теже да буду корисни народу. Додадох и то да сам врло задовољан што 

у себи још осећам пуно топлине и за његову успомену и за љегове лепе 

идеале. 

Много је интересније било ово питаље које ми је ових дана упу
ћено: шта ја мислим, у којој би садашљој групи био Светозар Марко
виh да је жив? 

Не могуhи погодити где би љега одвела политика у току неколико 
потољих деценија, набројах доста лако, и на задовољавајуhи начин, где 
Светозар не би бивао, нити би сада био. У којој би садашљој групи био 
Светозар немогуће је поуздано тврдити из следеhих разлога. Од љегова 
доба на овамо знатно су се промениле и опште социјалне и економске, 
и политичке и националне прилике у Српству. Променуо се ментали-
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тет и у народним масама, и у буржоазним класама и у интелигенцији. 
Извршило се велико диференцирање мишљења и у групи његових 
некадашњих једномишљеника. Групе су се издвајале: и по начелима и 
по практичним програмима и по тактици за остварење програма, ка

нда, и по личним темпераментима. НеМОГУће је одредити Светозаров 
евентуа.ЈШИ положај у садашњости, већ и стога што је он сам, у доста 
кратком року свога живота, прошао кроз три периоде: 1) револуцио
нарнога "народовољства", 2) еволуционога чистога социјализма, 3) 
радикално-социјалне демократије, па је и радио у тим разним правци
ма. А знајућИ да је Светозар МаРКОВНћ увек био републиканац, и мо
нархију је признавао само док се не изврши ослобођење и уједињење 
српског народа, мени је мило веровати, да би он сада, по стварању је
згра Балканске федерације у држави Срба, Хрвата и Словенаца, радио 
за успостављање радикално-демократске републике, са неким задаци

ма из социјалистичкога програма који су и данашњем друштву оствар
љиви. И моје припадање данашњој странци оваквога програма сматрам 

као логични наставак онога на чему смо са Светозаром стали. А где 
Светозар МаРКОВИћ не би био и шта све не би одобрио од онога што се 
с многима десило после његове смрти, -- ТО би ласно било набројати 

знајУГ1l! јачину његова карактера и чистоту његова морала, и личнога и 
политичкога, које он није одвајао. Али ништа од тога ја нећУ спомиња
ти, само да би данашњи свечани дан ове лепе и узвишене успомене са 

чистим пијететом једнодушно одржали на достојној висини. Његовој 
прослави, пак, мислим да неће ништа нашкодити ако само дадем израза 

моме најдубљем уверењу: да би Светозар МаРКОВИћ УЛОЖИО, а можда и 
исцрпео сву своју огромну енергију, да се не дође до овога моралнога 
јада, гада и трулежи, који прети да нас загуши. 

Он би жигосао успаване савести и будио би обамрле честите 

енергије и у народу и у интелигенцији. Он би остао "со-соли земљине" 
као што је био и успео би да се бар у његовој близини со не уквари. 

Остао би "покретач - покретача" друштвеног напретка. 

Веровао би у будућност наших идеа.па, у омладину школску и рад
ничку, и преПОРОДI!О би њен велики део. 

И ми би се опет уверили, и ми стари и ви млади, да царство "но
вих, бољих људи" може бити и овога света, само ако будемо спремни 
знањем, јаки вољом и скроз поштени као што је био он, наш велики 
учитељ Светозар Марковић! 

Слава му! 

Јован М. ЖујОВИћ, Утицај Светозара Марковиhа на школску омла
дину. Говор држан на прослави Светозара Марковиhа 22. ,нарта 1925. 
год. поводом педеССТОГОДНIlIЊШ(С ОД њсгове смрти, Буктиња, књ. III, 
1925,стр.129-146. 
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Аврам ПеТРОВИћ (1855-1944) 



Аврам Петровиh 

УСПОМЕНЕ123 

[ ... ] 
Године 1872. постао је пунолетан Кљаз Милан124 и тада су пре

стали владати љегови намесници Јован Ристић,125 Јован Гавриловић126 и 
Миливоје Блазнавац!27 и љихова влада, коју су дотле састављали 
Радивоје Милојковић128 као претседник и министар унутрашљих дела, 

Јован Белимарковић министар војни, Димитр(ије) Матић129 министар 
правде и просвете. Нову владу образовао је Блазн~вац са Ристићем и 
либералима. Блазнавац је умро марта 1873. Онда Је образовао владу 
Ристић опет са либералима и узео за министра још Стојана Нова
ковићаl30 за просвету и Чеду МијатовићаlЗ1 за финансију. Овај Ристићев 
кабинетпаоје22.0ктобра187~~ 

Нову владу образовао је тада Јован Мариновић!З2 као претседник и 
министар спољних послова, Аћим Чумић1ЈЗ министар унутрашљих дела. 
Доласком нове владе, а нарочито доласком Чумића за министра уну
трашљих дела, поче се у Србији слободније живети и оштрије писати и 
отпоче излазити више новина. У Крагујевцу је почео 1873. излазити 
нов политички лист "Јавност" /34 који је уређивао Светозар Марковић, 
који се скоро пре тога вратио ~a наука из Шв~јцарске ~ Русије, са 
другим још млађим слоБОДОУМНIIJИМ људима. ОваЈ лист сад Је нарочито 
писао слободумније тражећи више слободе за народ: слободну штампу, 
слободу удружеља, говора, самоуправу. Многи љегови чланци пре
штампаН!I су тада у кљижице под насловом "Скупштина", "Општина, 
суд и правда", "Срез и финансије". Између осталих који су били око 
овог листа били су Сава Грујиt1 капетан и Светозар Милосављевиh 
професор и Пера Ђорђевић, старији, предав?ч, онај који је YM~O 1874.г. 
у Крагујевцу и који је на самрти оставио СВОЈе имаље, кућу СВОЈУ r Кра
гујевцу у ондашљој вредности од хиљаду дуката, другов.има СВОЈИМ на 
народне и партијске цељи. Ето каквим су идеалним идеЈама. испуљени 
били и какви су људи постављали темељ радикализму у СрБИЈИ. 

Онда је почео излазити лист "Будућност"IЗS под уредништвом 
Уроша Кнежевића. ОН је нарочито нападао бившу намесничку реа
кционарну владу. То је био лист тадашље владе - конзервативне стр?
нке. "Исток"136 је био лист бивше владе и љене либералне странке, Ko~a 
се називала либералном. Међутим, нова конзервативна влада била Је 
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млого напреднија и либералнија од бивше зване намесничке либералне 
владе. Конзерватизам нове владе видео се нарочито у томе, што је она 
тада нападала бившу намесничку владу чак и за то, што је ова дала зе
мљи устав за време малољетства Кљаза што, вели, није смело бити за 
време малољетства Кљаза док је даваље устава свуда и свагда либера
лно дело.lЗ7 

Дотле се у Србији владало потпуно апсолутистички и бирократ
ски. Говорити и писати противу владе и противу власти било је тада та
ко исто бунтовнички као и говорити и писати противу Кљаза. За нај
маљу увреду власти ишло се тада у затвор. Ништа се није могло штам
пати док цензура не прегледа и не одобри. 

Ова влада и Скупштина донели су закон којим је укинута у Србији 
телесна казна и батина. Дотле је поред пресуде судске за праве кривце 
и кривице, полиција и сваки кмет могао да осуди сваког човека у Срби
ји, сем чиновника и свештеника, на батине и то полиција на 25 а кме
тови на 10 батина а суд до 50 батина. Среlюм те су тада укинуте батине, 
иначе доцније кад су се код нас партијске страсти развиле, не би остао 
нико неизбијен: ни либерал ни напредљак (ни неутралац), а већ за ра
ди кале и да не говорим колико би они извукли.1З8 

Тада је крајем децембра 1873. г. донешен и један економски најко
риснији закон за нашу земљу, закон по коме је сваком нашем сељаку 
обезбеђено пет дана ораља-плуговаља земље и кућа са окућющом да 
му се не може продати ни за какве дугове, па ни он сам да не може то 

отуђити.!З9 Тиме је обезбеђен опстанак нашега народа, који је углавном 
земљорадник тако да у Србији не може бити бескућника, као што ових 
има по свим другим државама. Ово је загарантовано овим законом и 
нашим занатлијама, али је на жалост ово за љих давно изиграно. Кад 
би се овај закон вршио и примељивао онако како треба и како он за
служује, Србија би била најсрећнија земља на свету. Али на жалост 
мало је људи па чак и државника који појимају и полажу важност овога 
закона, те многи помажу изиграваље љегово - економско упропаш

ћаваље народа, ако је позната истина: да само економски слободни мо
гу бити политички слободни. 

На овој Скупштини Александар Николајевић посланик пожаре
вачки са још неким посланицима оптужио је у Скупштини бившег ми
нистра војног Јована Белимарковића да је ортаковао и крао са неким 
државним лиферантима и да се тако обогатио. Ова је ствар узела тада 
и у штампи и у земљи и у СКУl'Iштини толиког маха да се Белимарковиh 
једва извукао само са неколико гласова већине у Скупштини, да не бу
де стављен за то под суд. Тако се онда гледало и у Скупштини И У наро
ду на лиферације и на богаћеље министара.l40 А данас? 

Али је због ове интерпелације доцније полиција пожаревачка 
створила кривицу Александру Николајевићу, затворила га у неку кулу 
пожаревачку и држала га ту у затвору неколико месеци и тек кад је сва 
штампа огорчено напала не само полицију и владу онда је тек Але
ксандар пуштен из затвора. 

У октобру 1874. г. извршени су избори посланика у Народну скуп
штину. То су били први слободнији избори У којима је народ јаче уче-



34 СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ: ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА, ХУI 

ствовао и у којима је показао више грађанске свести и куражи. Тада су 
изабрани за посланике Адам БогосављеВИћ из Копри~ницеl41 ~ срезу 
Крајинском, који је свршио Велику шко.лу - ФИЛОЗОфИЈУ, па НИЈе хтео 
да иде у чиновнике него је отишао у СВОЈе село на СВОЈС. имање и ту ра
дио: орао, копао као и СВИ други сељаци и ~оучавао C~OJe сељаке У све

му. Па онда Димитрије КаТИћ, Ранко ТаЈСИћ, Милир МиловаНОВИћ, 
Милош ГЛИШИћ, Милутин Гарашанин. 

Због члан ка које је написао у "Ј авности" CBeTo~ap МаРКОВИћ 
осуђен је крајем 1873. или почетком 1~74: г. од КраГУЈевачког OKP~~ 
жног суда на једну годину затвора, КОЈИ Је издржао у ~ожаревцу. 
Онда се сматрало за малодушно и стидно да се писац КрИЈе од одгово
рности И да тражи написмено уредника који ће одговарати за писање у 
листу. Светозар је и дотле био слабог здравља - туберкулозан. У за
твору болест му се погоршава. Кад је изашао из затвора пожаревачк~г 
поздрављен је телеграфски од пријатеља из целе земљ~, па сам му и)а 
тада честитао слободу. Он је отишао одмах у ДалмаЦИЈУ, на ПрИМОрЈе, 
ради поправка здравља, па је тамо у Дубровнику у болници и умро 

крајем јануара 1875.Г. 143 Отуда је донесен и сахрањен у Јаго~ини, oдaK~e 
је био родом, величанствено, јер је Јагодина онда била наЈрадикаЛН~IJе 
место у Србији. На погреб су дошли изасланици из више м?ста у Ср
бији. Ј а сам тада био на пратњи као изасланик из ЋУПРИЈе и носио 
свећУ поред сандука са другим изасланицима. У свим радика~Нl~М ме
стима у целој земљи приређени су му парастоси. У ЋУПРИЈИ Ја сам 
приредио парастос, на своје име, али су иза мене били и трошкове пла

тили Светозар ЉОЧИћ, инжињерски капетан, Анте ПеливаНОВИћ, суди

ја и још два-три слободоумнија грађ~нина. То се онда сматр~ло као де
монстрација противу владе и ПОСТОЈећег стања - реда, те Је капетан 
ЉОЧИћ, чим се вратио с парастоса, осуђен од свога команданта на .осам 
дана строгог затвора, и по земљи млоге људе узимала ПОЛИЦИЈа на 

одговор за то. 

Ја сам тада отпуштен из службе. 

Кад је власт забранила "Јавност" OH~a је почео излазити "Глас 
Јавности".14-I Кад је и он забрањен, онда Је почело излазити "Осло
бођење" 145 па ,Ново Ослобођење"14б под уредништвом Стеве МИЛИће
ВИћа, а K~Д је 1; он осуђен онда "Старо ослобођење"147 под уредништвом 
Срете АнђеЛКОВИћа који је такође осуђен на две године затвора. . 

у Београду је покренуо Пера ТОДОРОВИћ, кад се вратио из ШваЈ
царске 1874 год. књижевни лист "Рад" социјалисти.чког прав:~а.l48 Ја сам 
га редовно и пажљиво читао и био сам његов наЈреВНОСНИЈИ пропага

тор, скупљач и растурач у Ћуприји и .околини. Тада сам се упознао с 

Пером и он је задуго био мој идеал а и Ја његов љубим~ц. . 
Краје'М 1873 написао је Сава ГрујИћ књигу "ВОЈна. организаЦИЈа 

Србије" у којој је рекао: како ~e Срб1~ја мала. земља, КОЈа не може да 
држи и да издржава велику стаЈаћу B~JCKY, па Је пр~поруч.ивао органи
зацију и одржавање добре народне ВОЈске, као што Је имаЈУ ШваЈцарци 

б 149 И као што су мислили и говорили и други сло одоумни људи. 

Ово је тако страшно утицало на милитаристичке кругове да је 
ондашњи министар војни Коста ПРОТИћ написао тада реферат и указ 
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Књазу, који су оштампани у званичним новинама уочи БОЖИћа 1873 да 
се Сава ГрујИћ због оваквог писања отпушта из службе. 

у јануару 1875 г. пала је влада ЧУМИћева и дошла конзервативна 
влада, "влада помирљивости и добре воље" како се она тада звала, Да
нила СтеваНОВИћа, Ђоке Миловановиhа. 

Нова влада наредила је нове изборе посланика који су извршени у 
августу 1875 г. Разуме се да се тада развила жива изборна агитација у 
целој земљи. Полиција је чинила све да спречи избор оних посланика 
који су се јаче ис.;такли у народу и у Скупштини за слободе и права на
рода. - УЈ агодини, у Темнићу и у многим другим још местима полиција 
је хапсила кандидате посланичке и многе грађане због избора. У Кра
јини, у Неготини - полиција је затворила Адама БогосављеВИћа из Ко
привнице, народног посланика, који се тада прочуо у целој земљи као 
школован сељак и највећи борац народни. Хтело се на тај начин да 
спречи његов избор за посланика. Сељаци из целе околине скупе се и 
дођу у Неготин среској канцеларији И затраже да се Адам пусти из за
твора. Кад власт није хтела да га пусти, сељаци развале врата на апсани 
и пусте Адама и одведу куlш у Копривницу. Полиција је покушала 
поново да затвори Адама I! коловође оних који су га пус...'ТИЛИ из затво
ра, али се сељаци сложно сви одупру томе. Начелник окружни затражи 

од министра да му се пошаље војска у помоћ. Влада изашље министра 
чича Ђошуl50 као свог комесара да извиди догађаје и умири народ. Он је 
дошао, видео како ствар стоји и саветовао влади да не предузима ни
шта. Стари државници и ПОЛИТllчари који су били сведоци многих буна, 
претпостављали су мир у земљи ауторитету власти. О ово~ю догађају на

писао је Пера Велимировић књижицу: "Сељачки покрет у Крајини".151 
[ ... ] 
Рат наш са Турцима отпочео је 4 децембра 1877 и трајао до 27. 

јануара 1878.152 Борбе су се водиле очајне али опет не ~ao оне у 1876 г., 
јер је главна турска војска била сада противу Руса. НаЈвеће борбе биле 
су на Нишу, Грделици, код Врања. Наша војска заузела је Ниш, Пирот, 
Лесковац, Врање, Прокупље, Куршумлију и дошла је до Косова. Тада 
27 јануара 1877 год. Русија је закључила мир са Турском у Сан Стефану 
који је важио и за нас. Тим уговором Русија је створила велику Бугар
ску, а Србији дала Пирот, Ни ш, Лесковац и Прокупље.Ш Сматрала је 
да јој је то доста према ратном учеШћУ и успеху у овом рату, нарочито 
према ономе што није хтела УћИ у рат пре пада Плевне. На Берлин
ском конгресу који је сазван поводом овога у јулу 1877 г.l54 ми СМО до
били оно што су нам Руси дали Сан Стефанским уговором и још нешто 
више, Врање, Ниш, уз то добили смо независност државну. Добијањем 
независности Србија је добила право да њени судови суде и страним 
поданицима за дела која учине у Србији. Дотле није имала то право већ 
је кривце спроводила. Берлинским уговором призната је Јеврејима 
равноправност у нашој земљи. Дотле се они нису могли насељавати по 
унутрашњости Србије нити су могли имати непокретног имања по 
С. ,бији. 

Бугари су добили државу - кнежевину - под сизеренством порти
НИ м, без Источне Румелије, која је постала аутономна турска провин-



36 СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ: ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА, ХУI 

ција и тако се заврши овај рат коначно у августу 1878 г. Русија је уре
дила државу Бугарску, организовала власти, војску, дала јој своје офи
цире и све потребе и после избора Кнеза Александра Батенберга пре

дала Бугарима уређену државу. 

За време трајаља овога рата у јануару месецу 1878 г. ђенерал Бе
лимарковиh, командант шумадијског корпуса, наредио је депешом из 
Лесковца да се ја са још неколицином радника комунаца из фабрике, 
који нису били У вољи ондашљим либералима, упутим одмах љему на 

распоред за борачку службу, мада сам и ја и ови радници као и сви рад
ници у фабрици били ослобођени сваке друге војне дужности решељем 
министра војног тиме што смо употребљени на војној дужности у фа
брици,!55 и ја сам са љима упуhен и стигао у Враље и јавио се ту Бели
марковиhу и он нас ту примио и распоредио по батаљонима, дао ту 
пушке и мене упутио у Гиљан у Крагујевачки батаљон с писменом на
редбом да се употребим искључиво на фронтовну службу и да се обра

ти нарочита пажља на мене и на моје понашаље у војсци, па ако се ма 
шта примети да се одмах љему јави. Из Гиљана сам упуhен на положај. 
Тамо ми је био командант батаљона Димитрије З. Павловиh а коман
дир чете потпоручник Степа Степановиh садашљи војвода.156 . 

На два-три дана после мог доласка једне ноhи поче пуцљава 
пушчана са ТУРСКИХ положаја. Сви смо били на ногама. Кад је свануло 
угледали смо у равници која је раздвајала нас с једног брда од Турака с 
другог брда једну гомилу Арнаута Турака, из које се издвојише два 
Арнаутина и иђаху у правцу к нама. Водник наш запита војнике: која 
ће два јунака од вас хтети и смети да иду пред ону двојицу Турака и 
сазнати од ЉИХ зашто пуцају Турци и зашто ... 157 Јавише се двојица и 
одоше пред ону двојицу Турака. Ми их гледамо с брда. Они се састаше 
са оном двојицом, за тим се вратише к нама и саопштише нам да Турци 

пуцају и веселе се за то што је закључен мир. Мало затим дође наш 
кољаник и донесе наредбу да одма напустимо положај и да се повучемо 
у Гиљан. Дођемо у Гиљан. Ту нам саопште да је закључен мир и да се 
наша војска повлачи из Гиљана и да наш Крагујевачки батаљон остаје 
као ... 158 гарда. Постројисмо се пред уласком у варош. Кољички капетан 
Коста Шеhовиh саопшти нам да ће сад доhи Афис пашин изасланик 
официр да прими варош и да ће га батаљон при пролазу љеговом по

здравити на команду "пред перси" без трубних знакова. Стигла је 
наредба да је закључен мир и ми смо се повукли најпре до Криве реке, 
а затим у Враље. Одатле се наша бригада повукла била у Лесковац, 
одакле се опет вратила у Враље. Док смо били У Лесковцу чуло се да се 
окривљује и Јеврем Марковиh по тополској ствари.Ш Јеврем је онда 
био командант тимочке дивизије у Свирци ма, близу Лесковца и до
лазио у Лесковац. Ту је онда била команда тимочког корпуса, коме је 
био командант Ђура Хорватовиh. l60 Пашиh је тада био инжиљер у 
штабу Хорватовиhевом. Ја сам био у стану код Пашиhа и Илије Тодо
риhа, уредника који су седели заједно. Ту сам се видео једном са Јевре
мом. Ту су били онда још Паја Мијаиловиh, који је био начелник стани
це у Власотинцима и Урош Кнежевиh, начелник станице у Лебанима. 
Они су питали Јешу зна ли што год о томе што се чује: да окривљују и 
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љега по тополској ствари. Он рече да не верује у то. Може бити да 
либерали петљају нешто, али Кљаз неће дозволити то. Скоро је, вели, 
био код Кљаза у Нишу. Он га је примио у присуству више официра 
више него љубазно, честитао му лично јунаштво и вешто руковођеље 
ратом и војском и скинуо са својих груди орден и прикачио га љему на 

161 П . . груди. OCJle таквог ПрИЈема и одликоваља то би било неМОГУће што 
се чује. J:Iеколико дана после овога сазнало се у Лесковцу да је Јеврем 
метут у Једну кару и спроведен из Ниша стражарно у Тополу. После 
двајестину дана ја сам отишао из Лесковца на осуство у Крагујевац а 
одатле у Београд. Због злоупотребе које су чиљене при даваљу осуства 
војницима министар војни Сава Грујиh наредио је да војници сами 
између себе, свака чета за се, бира војнике који ће се пуштати куhи на 
осуство. Па тако сам и ја изабран и пуштен, али командант ђенерал 
Белимарковиh тражио је изјасљеље од дивизијара Хаџиhа за то што ме 
је пустио на осуство. Кад сам био у Тополи У путу за Београд, ја чујем, 
чини ми се, од Анте Лазаревиhа, писара крагујевачког суда, који је тада 

био млађи аудитор у преком суду, поред аудитора судије, чини ми се 
~'pyje Гавриловића: да је Јеврем Марковић осуђен на стрељаље. Мене 
Је та вест запрепастила. Чим стигнем у Београд нађем Рашу Мило
шевнћа, код кога и одседнем у УЛИЦИ око Два јаблана, где је љегов отац 

тада држао налбантиницi62 и испричам му шта сам чуо за Јешу. Он ми 
рече да се о томе у Београду ништа не чује. Раша је отишао одмах код 
Јелене-Илке, жене Јешнне, и питао је: да ли је добила какав извештај о 

!е.l~И. Она му је рекла да је добила од Јеше јуче-прекјуче писмо, којим 
ЈОЈ рвља: да се нада да ће бити пуштен и да ће Васкрс заједно са љом 
провести. То је било отприлике ПРВИХ дана Велике недеље. Раша је 

онда испричао шта је чуо. Она се зграну кад то чу. Решише она и Раша 
да Раша иде дове че код Саве Грујића да виде шта је. Раша је отишао 
увече код Саве. Сава му рекао да не зна ништа али изгледа му да има 

нешто и да ће отнhи ујутру код Кљаза и разабрати шта је. Сутрадан је 
Са.ва отишао Кљазу и на љегово питаље Кљаз му је казао: да је преки 
ВОЈНИ суд осудио Јеврема на смрт и да је он одобрио ту пресуду и она је 
може бити данас већ извршена. Узалуд је Сава молио, па и руски ђе
нерал Бобринскн,I6З царски руски ратни изасланик на нашем двору. 

Кљаз га није хтео помиловати. Јеврем је стрељан у Аранђеловцу код 

парка киселе воде. То се после чуло у Београду, као и да су још осу
ђени на смрт и Чумић и Коларац. Онда је настало по Београду скупља
ље потписа за молбу Кљазу да се помилују Чумић И Коларац и они су 
заиста и помиловани од смрти. Чумић на 10 година а Коларац са 5 на 2 
године затвора. 

Јеврем Марковиh, брат Светозара Марковиhа, свршио је војну 
академију код нас и у Русији. l64 Био је један од најспособнијих наших 
генералштабних официра и један слободоуман човек. Како су Пољаци 
дигли уст.анак 1863. год. он је био у Русији као српски офИЦИР у школи. 
Оставио Је школу и службу и отишао у редове Пољака да се бори за 
љихово ослобођеље. Доцније се вратио у Србију и У војску, па је слу
жбу опет оставио за то ШТО су га запостављали и трговао је неко време 

са грађом, па је пред рат 1875. опет ступио у војску и у рату 1876-1877 
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год. јуначки се борио, као и у рату 1877-78 године и за своје јунаштво 
добио чин потпуковника и сва МОГУћа одличја. Да би га горе оцрнили а 
не само као бунтовника, либерали с Књазом Миланом направили су га 
још лоповом који је, веле, пљачкао и накрао ствари од Турака и слао 
својој куli.и у Јагодини, те је и за то суђен. А знате ли какве је то пља
чке и крађе учинио Јеша? Сви официри који еу били у рату узели су из 
турских КУћа, које су биле напуштене по какву ствар турску за успо
мену, а по неки је бога ми и пуна кола таквих ствари узео и донео куli.и. 
И Јеша је, може бити, узео какву турску ствар за успомену ма да ја не 
верујем у то. Ником другом за то се није ни замерило, само Јешу 
оглашују за то лопова и осуђују га. 

Аврам Петровиli., Мемоари, Архив САНУ, 10039 

ПЛБИРЦИ О ЖИВОТУ И РЛllУ 39 

Владан Ђорђевиli. (1844-1930) 



Владан Ђорђевић 

УСПОМЕНЕ165 

[ ... ] 
У оно доба појавио се у јавном ЖIIВОТУ српском један даровит 

младиh, који је својим радом постао судбоносан за Србију. То беше 
први српски социјалиста Светозар Марковиh..l66 Он је брзо успео да 
омладинском покрету одузме народносни карактер и да га претвори у 
социјалистички. Тиме је Светозар уништио у.о.с. 167 јер су сада угарске 
власти забраниле учешhе у омладинском раду свима оним омладинци

ма који не беху угарски поданици.168 

Са тога разлога Владан није ни био на трећој омладинској скуп-
штини. 169 

Културне скице из друге половине Х/Х века. Књига друга: Из мла
дости (1861-1871). Х/Х. Омладински по!<рет и путовање у Русију. Књ. П, 
чланак УЈ, табак УП, РОМС, М 14J)4S/I. 

УСПОМЕНЕ 

[ ... ] 
ПРИ крају 1871, и у години 1872. написао је Владан књижицу "Са

нитетски послови У Србији" У којој је оштро критиковао рад државног 
санитета; брошуру "Да помогнемо, браhо, правој сиротињи нашој", 
неколико чланака у "Србији"170 под насловом "О неговању мале деце", 
штампао је две приповетке "Ћир Тасу" и "На броду Софији" и написао 
је књигу "БОЛНffчарска служба" која је доживела неколико службених 
издања, најзад написао је и на расписану награду Матице српске добио 
је 500 форинта за своје депо "Народна медицина код Срба". 

[ ... ] 
За прву књижицу напао је писца сам начелник санитета У Мин. 

унутраШЊ!lХ дела, др Стеван Милосављсвиh ... 

[ ... ] 
Други напад дошао је од Светозара Марковиhа, који је у Влада

новој акцији за помоh правој сиротињи видео опасну "буржоаску" тен
денцију да њему одмами оно неколико фабричких радника у Крагује-
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вачкој ТОПОЛИВ~ИЦ~I на којима је Светоз~р хтео да оснује своју соција
лис:и;ку ~аРТИЈ~, ~~p другог пролетарИЈата није било у земљорадни
ЧКОЈ СрБИЈИ, у КОЈОЈ Је сваки радник сопственик своје земље. У овој по
лемици п? новинама били су оба дебатера подједнако јаки, али опет из
гледа да Је др Владан био јачи, јер је он предложио да се сви члан ци и 
његови И Светозареви одштампају у једној књизи, а Светозар није 
пристао на то. 

[ ... ] 
Културне скице из друге половине Х/Х века. Књига трећа: У вој

сци, (чланак УШ, табак 4, ХХ. Приватан лекар.роме М 14.0451I). 

УСПОМЕНЕ 

[ ... ] 
Чудна је била судбина јавних радника у Србији у седамдесетим и 

осамдесетим и деведесетим годинама ХIХ века. Земља је била поце
пана на неколико крвно заваljених партија од којих свака претендо
ваше на монопол српског родољубља, а које се меljу тим меljу собом не 
разликоваху п.о ПОЛИТИЧК!IМ начелима, која истицаху у својим про
грамима, него Једино ~o именима и интересима својих воljа. Тако Н.пр. 
Ристиhева странка КОЈ3 се звала "либерална" била је у ствари консер
вативна,171 а присталице Ппроhанца и Гарашанина, који се зваху на

предњаци (прогресисти) беху у ствари прави либерали.Ш Присталице 
Св~тозара Марковиhа, а после његове смрти Николе Пашиhа и компа
НИЈе, називаху се радикали, а у ствари беху терористе, доцније антиди

настичари и револуционари, а после успеха у династичком преврату, 

постадоше реакционари и династичари.17З Што се ових тиче, једновре
мено са овом поделом политичких партизана, беху духови подељени на 

приврженике Обреновиhа, Караljорljевиhа, Петровиhа Његуша, па чак 
"Каквог страног принца", па чак и какве "републике". 

[ ... ] 
. Ко год је у оно доба хтео да буде јаван радник а није хтео да даде 

СВОЈ мозак под аренду ни једној политичкој партији, ко год је хтео да 
плива уз воду, тога су нападале све партије, томе је ваљало отимати бо
рб?М ст~пу по стопу земљишта за јавни рад, тога су јавно клеветали 
наЈгаДНИЈИ~f измшuљотинама, томе су сва његова дела омаловажавана, 

томе се НlIJe ПР!IЗнавала апсолутно никаква заслуга за Србију. 

Ако је дотични јавни радник поред дрскости да у политици буде 
независан, имао уроljену махну, да је по традицији своје породице био 
Обреновиhевац или Караljорljевиhевац, онда су га крвнички нападали 
из противног династијашког логора као последњу хуљу. Та мржња и то 
гоњење независног јавног радника трајало је немилосрдно до његове 
смрти, и обухватало је не само њега лично него и све његове. Синови 

таквог јавног ра~ника нису могли добити државну службу или ако су је 
имали, нису у ЊОЈ могли напредовати. 

Али, чим би тај јавни радник умро, чим би дакле престао бити 
конкурент Иксу ИЈШ ИПСИЛОНУ, чим је престао бити опасност за поје-
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дине партије или династије - одмах, на пречац мењало се јавно мишље
ње о покојнику, он на један пут постајаше велики Србин, заслужни 
реформатор и т.д. Новине би се брзо напуниле бомбасто написаним 
биографијама "великог патриоте" и сада се чак и прецењивао сваки 
његов јавни рад. Крокодилске сузе проливене том приликом беху 
одвратне. 

То је сасвим појамно. Тако је и у свију других народа, само је код 
младих народа ова борба драстичнија, него код старијих већ "пре
вречних" народа. 

Ми смо овде само зато поменули ту дивљачку форму опште борбе 
за опстанак да би се разумело зашто је појава др Владана као јавног 
радника у седамдесетим годинама XIX века изазвала силну буку "девет 
јуриша" по новинама против њега. Он је имао дрскост да још као ђак 
постане члан Српског ученог друштва, те је изазвао против себе завист 
многих који ни у зрелим годинама нису то могли бити; он је својом 
полемиком против Светозара МаРКОВИћа заслужио мржњу његову и 
његових присталица[ ... ] 

Културне скицс из другс половинс ХЈХ вска. Књига ТРСћа: У вој
СЦИ. XXIV. "Отаџбина". РОМС, М 14.0451I. 
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Лаза Нанчиh (1854-1887) 



Лаза Нанчић 

ВРШАЦ (СРБИЈА), 17. MAPTA.174 

и Кнежевина Србија тежи за тим да се потпуно уздигне до "кул
турне државе", и због тога је почела да прогања оне људе који су не
обично паметни, да схватају неодрживост садашњих друштвених при
лика, и који су довољно храбри да то у лице кажу садашњем "поретку". 
Држава, друштво, породица и тд. у Србији су такође спасени, захваљу
јуhи томе што су ухваћена два превратника. Случај, о коме желим да 
вас известим, следеhи је: новембра месеца 1873. покренут је у Србији; у 
Крагујевцу, лист "Јавност". Српској влади се, само се по себи разуме, 
тај подухват није допао, и онаје на сваки начин тежила за тим да те но
вине потисне баш као што је то учинила и пре две године са "Раде
ником". Додуше, та сузбијања нису вршена директно ... Повод за то 
било је објављивање неколико политичких чланака у "Јавности". Није 
затворен само уредник, већ и аутор поменутих чланака, карактерни 
Светозар МаРКОВНћ, кога српска и мађарска полиција нису остављале 
на миру за протекле 2-3 године. - Суд је дозволио уреднику да се брани 
са слободе, али је Светозару Марковиhу то право ускраћено, иако је 
неколико Крагујевчана било спремно да положи за њега потребну 

кауцију. То се одиграло почетком јануара, а сада је већ изречена и пре
суда. Уредник Димитрије Стојковиh осуђен је на 9, а аутор инкримини
саних чланака на 18 месеци строгог затвора. То је српска правда. Али 
да би читаоци овога листа добили бољи увид У правду У Србији наве
шhу још ово: више посланика ОПТУЖИЛО је ранијег министра финансија 
да је украо из државне касе 17.000 дуката и истовремено су захтевали 
да га Народна скупштина изручи КРИВИЧНОМ суду. Народна скупштина 
је, међутим, прогласила министра финансија невиним иако је крађа 
била очигледна. Нека живи правда! ... 

Дозволите ми на крају да кажем још неколико речи. Та пресуда је 
за Светозара Марковиhа истовремено и смртна казна, јер је његово 
здравље до те мере нарушено, да су га пре неколико дана, пре него што 

је донесена пресуда, на предлог лекара, морали ослободити претходног 

издржавања, како би се лечио на слободи. Лекар је такође рекао да ће 
сигурно умрети, уколико остане у затвору. Али српска влада жели 

управо то, јер ће се на тај начин ослободити једног непријатеља (у Не
мачкој би се рекло непријатеља Рајха), Такав пак поступак неће јој ни-
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шта помоlш, о чему сведоче многи примери широм Европе, јер таква 
прогањаља доприносе само јачању наше партије. Доказ за то је: Лајп
цишки процес о велеиздаји итд. Прогоњени нам у таквим случајевима 
показују како се заступају принципи пред сваким човеком. А Светозар 
Марковиh, најзаслужнији међу српским социјалш,'Тима, један је од оних 
који су целоме свету показали, како се мора заступати и бранити идеја 
ослобоl)ења рада. 

Л.Н. 

DerVolk.sstaat,Nr.41, 10ЈУ 1874,р4. 



ИЗ СРБИЈЕ 

Овим што следи желим да известим о једном догађају који се 
недавно одиграо у Кнежевини Србији. На то ме наводи, с једне стране, 
важност тога што се догодило, а, с друге стране непотпуност дописа 

једног од мојих пријатеља, који је објављен у овом листу, а који се тиче 
исте ствари, на коју сада прелазим. На крају протекле године175 осно
вали су грађани Крагујевца у своме месту (месту где се одржавају са
станци Народне скупштине) llIтампарију, чији су чланови одлучили да 
издају један политички лист. У новембру 1873. године појавио се први 
број листа под називом "Јавност". Поучена искуствима, редакција је 
објавила програм у општим ставовима; она је говорила о утицају науке 
на живот и добро народа, обећавала је неговање истине, и похвалу ча

сним делима, и строгу осуду непоштења, егоизма итд. Лист је у првом 
броју наговестио почетак свога деловања и, између осталога, он се из

јаснио: "Желели бисмо да нашем читаоцу отворено објаснимо неми
новност покретања листа, као и правац нашег будућег рада. Али, да ли 
можемо и да ли смемо то чинити'? Да ли уопште могу српске новине у 
тешким временима, у којима су се нашле, да отворено расправљају о 
свом програму, о својим принципима и о правцу свога деловања'? И 
смеју ли то оне да чине без икаквих уступака и измена својих принципа 
и идеја, или треба да иду у смрт живећи до "бољих времена"'? Такве 
тешке сумње овладале су нама приликом покретања нашег листа. Ни
смо дуго живели са сумњом. Већ у априлу ове године, па чак и раније, 
осуђени су: уредник Мита Стојковиh на три месеца затвора и 60талира 
новчане казне; главни сарадник Светозар МаРКОВНћ осуђен је на деве
томесечни затвор. Али то још никако није све. Министарство је два 
пута упутило опомену листу и најзад га сасвим забранило.176 Али, пре 
него што пређем на процес, хтео бих нешто да саопштим из иначе 

кратке историје социјалистичког покрета у Србији. Почетком 1870. г. 
основано је у Београду друштво стол ара и бравара, на подстицај неког 
инжењера. Није било потребно никакво дуго убеђивање за то, људи су 
увидели сврсисходност друштва и приступили му добровољно. Најпре 
су приступили друштву 5 стол ара и 5 бравара; затим се број чланова 
повеhао. Пошто се овај покушај показао добрим, охрабрили су се ра
дници и других струка, па су тако настала удружења обућара, ковача, 
кројача, затим једна потрошачка задруга, која је живо одржавала везе 
и ван града. Према постојећим принудним законима грађанима су ус
краћена различита права, као што су право окупљања и удруживања у 
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политичке сврхе. Тако се нису смели окупљати радници да би им се 

причало о њиховом положају и интересима. Тиме је осујећена нада 
пријатеља радника да се ови предавањима на скуповима увере у то да 
су њихови интереси заједнички и да међу њима мора да влада солидар
ност, ако хоће да се боре за сопствено добро. Одмах су забрањена пре
давања. Остала је једина могућност да се одржи поменути покрет међу 
радницима помоћу листа; отуда се у априлу 1871. године појавио про
грам социјалистичког листа "Раденик", који је 1. јуна исте године отпо
чео са својим редовним излажењем (недељно три пута). Главни његов 
сарадник био је, као и касније у "Јавности", писац Светозар Марковић. 
Лист није само неговао смисао за заједницу, већ је устао против цело
купног српског новинарства, критикујући његов правац и његову та
ктику. Он је осудио духовни правац у "меродавним круговима", који на 
народ делује заглупљујуhе, успављујуhе, деморалишућИ га; борио се про
тив високе кабинетске политике и отворено подстицао народ на оства

рење његових права и на уједињење српског народа противу владе. 

у то време је Париска комуна подлегла Версаљцима. "Раде ник" ју 
је бранио од свих напада и показивао читаоцима изворе из којих су "ча
сни листови" црпли своје знање. Једном речи, лист је утицао на цело
купни живот у Србији. 

Влада је у почетку гледала неодлучно на ширење листа и његове 

тежње; а онда је решила да ништа не конфискује догод лист не нападне 
министре. - Она је чак мислила да ће га ускоро и народ омрзнути, "јер 
лист стално доноси глупе чланке о Комуни и другим утопијама". Али 
очигледан успех листа, озбиљно је забринуо владу, па се она дала на 

посао. "Службеним исправкама" покушала је она да оповргне тврдње 
листа и да помогне трговцима, који су се побунили против потрошачке 
задруге, којима су "на основу закона" хтели да оспоре право егзисте
нције. Редакција је, пак, службене исправке проглашавала извитопере
ни м, па је влада приступила процесу. 

Светозар Марковиh је у својим у Аустрији објављеним и у другим 
списима објаснио да му је свеједно да ли Србијом влада Франц Јозеф 
или Обреновић; и затим, да под Милошем влада веће израбљивање и 

тлачење, но што је то било под Турцима. 177 Због ових и других изјава 
Марковић је упућен на суд; процес се одужио. У међувремену влада је 
ставила цензору у задатак (упркос слободи штампе) да неумитно ко
нтролише чланке у листу. Пре пресуде Марковић је сазнао да га чека 
вишегодишњи затвор, па се стога упутио у Ау'-'Трију, снабдевен пасо

шима. Влада, наравно, није одустала од прогањања листа, па је, по на

логу митрополита (црквеног поглавара у Србији), ухапсила његовог 
уредника, због тога што је овај тврдио да је Христос био социјалиста, 
као и због других чланака. 

После овога наступило је у целокупној српској IIlтампи неприја
тно затишје. Влада је трагала за КОМУНИСТI!ЧКИМ удружењем на Висо
кој школи, хапсила читаоце забрањених књига и тобоже њихове кол

портере. У то време дошло је до промене два министра и новопечено 
министарство је обећавало да ће бити слободоумно. - Обећања мини
стара - сви знамо како ће бити одржана. 
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Под таквим околностима отпочела је "Јавност" своју делатност. 
"Раденик" је својевремено, неоспорно утицао на рад Народне скуп
штине, а "Јавност" је била још од већег утицаја, јер је излазила на лицу 
места, где је Скупштина одржавала своја заседања. Овај лист је чак из
лазио свакодневно за време трајања Скупштине, те је тако лако и у 
право време могао да даје Скупштини неке предлоге и мишљења. 

Посланици, који су некада сматрали необично великом чашћу да 
буду у истој сали са министрима, да са њима говоре, чак и да се са њима 
рукују, и који су све њихове предлоге сматрали најбољим и најпамет
нијим, ти исти посланици љутито су сада захтевали потпуну одгово
РНОL'Т министара, СЈюбодну општинску управу и слободу штампе. Овом 

измењеном ставу допринело је без сумње, и незадовољство у народу, 
које је народ показао сазнавши за велику новчану проневеру бившег 
министра рата.l78 "Јавност", на коју је Скупштина полагала велико пра
во, бавила се самим практичним предлозима и тиме је показала да со
цијализам хоће да уведе оно право и праведно. Дискутовало се о осло
бођењу народа од дуга зеленашима, о организацији пољопривреде, о 
правди, о поједностављеној државној управи, о укидању жандармерије 
итд. Влада је почела прогањати "Јавност" одмах на почетку њеног из
лажења. Пошто је намерно (истина на дати миг владе) нередовно 

експедоваЈIа лист и, с времена на време, губила више бројева. Затим је 

артиљеријски капетан Грујић избачен из службе, јер је учествовао у 
оснивању штампарије (његови претпостављени су га, у почетку, похва
лили због тога), а свим државним службеници ма забрањен је приступ 
просторијама штампарије приликом укидања њиховог радног места. 
Затим су предузете мере и против једног професора гимназије због не

каквог свечаног говора. Најзад је државни тужилац поднео тужбу и 
против уредника и Марковића, чији је резултат била: првом казна од 9 
месеци затвора и новчана казна од 60 талира, а другом казна од 18 ме
сеци затвора. Друга и трећа инстанца су, међутим, измениле казну она

ко како је дата у уводу. Процес је био интересантан и ја ћу известити о 
њему нешто опшнрннје, но што бих то могао учинити овим чланком. 

Најзад желим да нешто кажем и о затворима у Србији. Лако је 
створити слику о тим институцијама, када се зна да и сам народ гледа 
на осуђеНlIке као на праве злочинце и животиње, па стога унапред сма

тра сва злостављања која се над њима спроводе нечим што су они и за
служили. Влада, опет, неће из хуманих разлога да поправи стање у за

твору у погледу хигијене, већ напротив хоће да искористи срџбу маса 
на штету жртава које су то постале њеном вољом. 

у једном чланку листа "Застава", који излази у Мађарској, нала
зим следећи опис затвора у Пожаревцу: "У собама, које и у ширини и 
по дужини имају 2 до 2 1/2 хвата, затворено је по 10-12 људи. Смрад, 
прљавштина, стенице, ваши и пацови загађују ваздух у правом смислу 

речи. Људи леже по цео дан на креветима направљеним caMO?~ дасака. 
Шетња је дозвољена два пута дневно у прљавом дворишту од 2) метара 
у дужини И ширини, И то не дуже од 3/4 сата, при чему не треба забо
равити да у исто време шетају сви затвореници, 120-150 људи. Писање 
и читање није дозвољено, или је дозвољено само под присмотром. 
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Храна и поступање са затвореницима је сурово, баш као у оним време
нима, кад се није знало за ватру. Укратко, човек је у овом затвору по
нижен до животиње, и пре него што ступи у овај затвор сваки затво
реник се може занавек опростити са својима." 

Уредник Стојковић је, барем, у добром здрављу, али здравље Мар
ковића је пољуљано, и управо је бачен у затвор, када он обично иде у 
бању ради опоравка. У његовој ћелији је још 6 сапатника који сви пу
ше. Да ли ће му писање бити дозвољено, још увек није решено. 

А ако С. Марковић умре у затвору, изгубићемо једног од најбољих 
и најактивнијих сабораца, који је неуморно деловао за социјалистичку 
идеју, - али без жртава се не може и неће се ни моћи. Свесни смо своје 
судбине и храбро ступамо у борбу за наше принципе, јер су истина и 
правда на нашој страни и њима наши непријатељи неће моћи дуго 
одолевати. 

Der Volksslaal, Nr. 66, 10.УI 1874, рр. 2-3. 



ПРОЦЕС ШТАМПИ НА ИСТОКУ 

Из Србије. У прошлом чланку описао сам прилике под којима је 
скончао социјалистички лист "Јавност" у Крагујевцу; у овом чланку ћУ 
вас известити о току процеса штампи и ви ћете тада лако моhи да ство
рите себи праву с.пику о српском извршељу правде. 

Господин државни тужилац олакшао је себи посао ~I изнео опту
жбу врло кратко: цитирао је напросто такозвана отежаВ~ЈУhа .места, не 
наводеhи из љих логичким закључцима сам преступ. Он Је СВОЈе тврдље 
поставио тако као да их није ни требало образлагати и као да их је сва
ко као такве и признавао; извукао је поједине реченице из једног чла
нка и повезао их самовољно с другим реченица!>!а. На крају није изо
ставио ни добронамерне савете. На оповргаваља и одбрану реаговао је 

- како сам рекао - "као да и не постоје". 

Помиљуtш у својој оптужници осниваље листа, по.делу рада у ш.там
парији и редакцији, тужилац је покушао да утврди да Је лист непрИЈате

љски настројен према земљи рекавши: 

"Ј ошт у самом почетку лист овај администра~ИјОМ Марков.иhа 
узео је правац правном стаљу ове земље п~ све неПР~Јат~љски. БрОЈеви 
један за другим доносили су чланке из КОЈИХ провеЈаваЈУ У велико те

жље социјаЈшстичке. 
Г. Марковиh уобразивши да је он тај очекивани месија који ~e 

земљу ову реформисати у духу социјагlИСТИЧКИХ начела, безобзирн? Је 
отровним својим пером, као што ће се ниже видети, нападао на наЈва
жније установе земаљске, на народну скупштину, на народне и владине 

посланике, изазивао је народну скупштину и сваког на гажеље земаљ
ских закона, оправдавао подизаље буне против владаоца земље, па на

ПОСЈIетку у дрз кости својој није оставио на миру ни C,~M_~ уст.авна права 
владаоца ове земље већ и на ова нападао и вређао. Сада Је држ.авни 
тужилац прешао на навођеље инкриминисаних места. Из~укао Је из 
чланка, који је изашао поводом дебате, о адреси одржаНОЈ у одбору, 
следеhе: "У овој дебати, као и у свим другим, владини посланици пока

зали су своју особиту склоност да се пред наr:одним послани~има раз
мећУ са својим параграфским знањем. ОНИ, ваЈна интелигеНЦИЈа у СКУП
ШТИНИ, место да обавесте народне ПОСЈIанике ако ови што одиста не ра

зумеју, да сами истраже и схвате мисао.и тежљу простог чов~ка, ~I да ту 

мисао сами формулишу, - они поступаЈУ као истражни СУДИЈа КОЈИ сво

јим заплетеним питањима ХОће да збуни простог човека." Затим: "На-
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послетку, проста пристојност захтевала би да се владини посланици уз
државају што већма од говора овде где је реч о народним жељама. Они 
треба сами да знаду колико они сами својим присуством у народној 
скупштини понижавају српску скупштину пред целим образованим све
том, па да је бар својим говором не праве још нижом И ништавијом." 
Затим место: "Цела истина је то да је наш народ бивао незадовољан с 
извесним владама и желео да их се отресе, а великаши су се користили 

овим народним расположељем и позивали га на буну. Народ је увек 
сматрао да има право да збаци једног кнеза, који му зло ради, па да 
постави другог, у кога се више уздао да ће радити добро." Затим одло
мак: "Има људи који нам замерају што бранимо ову народну скуп
штину, која је прошла кроз школу РаДlIвојеву, која је претила батином 
сваком поштеном браниоцу слободе и напретка народног за време Ра
дивоја дат је предлог, по коме преступе у штампи треба кажљавати ба
тинама; аутори овога предлога требало је да се јаве кнезу Бизмарку у 

Берлину; творац 'параграфа 20' и фамозног закона о штампи сигурно 
ће им дати практичне доказе свог признаља и симпатије; која се до јуче 
клаљала свему што је излазило од владе." Највише отежавајуhа рече':' 
ница чинила се државном тужиоцу ова, коју је Марковиh написао, при

меhујуhи уопштено, поводом разговора о измени закона и Устава да се 
неки закони намерно лоше састављају: "У таквим случајевима дужност 
је и врлина сваког појединог човека газити 1f рушити те законе свима 
средствима. Иако појединац често нема снаге, или не сме да узме такву 
одговорност моралну на себе да гази такве законе, народно пред став

ништво и може и сме и треба да погази мртве формуле закона увек кад 
се ради о спасељу права и правде спрам ма ког од својих чланова." 

То су све места из којих је државни тужилац извео закључке о не
ким од шест преступа. Наиме, оптужени су Марковиh као главни кри

вац и Стојковиh као учесник због вређаља владиних посланика, одри
цаља права кнеза, оправдаваље позива на устанак, увреду Народне 
скупштине, подстицаља на кршеље и насилно укидаље закона. Као 

што ја овде сажето наводим места, исто тако их је дао и државни тужи

лац, после чега је уследило неколико узвика и фраза у знак негодо
ваља, а одмах затим наведени су и параграфи, који квалификују прекр

шај и одређују казну. Као илустрација томе нека послужи размишља
ље, које је уследило после првог цитата: "Овим изразима који су испу
љени нападаљима на владине посланике, писац чланка г. Марковиh 

намерно је ишао на то: да положај владиних посланика на народној 
скупштини до крајности јIсмеје и понизи пред целим светом, не обзи
руhи се на то: што је љин положај у народној скупштини сасвим зако
нит, и да је тај љин положај и право љино и самим уставом земаљским 
ујемчено, и да су они поверељем владаоца ове земље на О,7НОВУ. члана 
42. и 45. устава земаљског у скупштину народну позвати. На Једном 
другом месту намеће се државном тужиоцу мисао да Марковиh народу 
показује пут, како да по кратком поступку стури кнеза с врата. Нада

ље, опет, он долази до "поузданог увереља" да је оптужени под плаш
том патриотизма приредио Народној скупштини највеће понижеље ... 
Тако је постављена оптужба. 
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Оптужени су се сами бранили. Марковић је пребацио државном 
тужиоцу површност којом је образлагао оптужбу. "Пре свега, криви
чно дело у једном штампаном спису не може се никад оценити из неко
лико реченица које су ишчупане из средине и свршетка, без икакве све
зе са целим чланком и где се не види предмет о коме се говори. Тек кад 

се и једно и друго проучи види се намера и смисао оних реченица које 
се узимљу као кажњиво дело. Државни тужилац не ради тако. Он не 
испитује дело, т.ј. смисао и намеру целог чланка, већ даје мојим речима 
свој сопствени смисао и изводи закључке напамет, без икакве свезе са 
мислима које сам ја изрекао." Речи о уздизању народа и свргавању кне
жева Марковић подржава као историјске чињенице и указује на не
ОТУђИВО право народа на суверенитет, поткрепљујући то датумима из 
српске историје и из историје других народа. Он је само хтео да заступа 
становиште народа и да утврди право Скупштине да мења Устав, које 

право народ већ има на основу постојећег У става. Тамо где се говори о 
промени закона, не може бити говора и о сили. Оптужени је на основу 
одлука Скупштине и изречених мишљења министара о томе да Скуп
штина зависи од њи!, министара, доказао да се бивши председник Ми
нистарства играо са Народном скупштином како му је бшю по вољи; да 
Србија у том погледу није усамљена, показао је он на примеру Немачке 
и кнеза Бизмарка. Место кршењу и укидању закона државни тужилац 

је изопачио, доводеhи у везу оно излагање само са Србијом, док се тамо 
радило о рђавим законима уопште. Пре него што се оптужени позове 
на одговорност, морали би они писци историје бити кажњени који 
оправдавају и величају ослоБОђење Србије 11 друге народне устанке. 
Најзад је оптужени ставио неке примедбе на изразе државног тужиоца, 

као што су: "месија", "социјалист", "отровно перо", показавши притом 
да му назив социјалист чини част. На крају је окарактерисао околности 
под којима је дошло до процеса. У току излажења сада инкримини
саних чланака постављено је питање Министарству унутрашњих по
слова: зашто полиција дозвољава излажење таквих чланака? Министар 
је одговорио да "Јавност" засада не доноси никакве противзаконите 
чланке. Истовремено су двојица судија, који су касније подигли тужбу 
против Марковића, честитали том истом Марковићу на његовом на
чину писања. Тек када је Скупштина одбацила неке владине предлоге, 

што је и "Јавност" поздравила, подигла се бука против "Јавности" и 
појавио извештај министра рата, који оптужени прилаже својој одбра
ни. Управо исте чињенице, па чак и исте фразе, које се наЈlазе у овом 

распису, јављају се и у тужби. 

СтојКОВllћ, други оптужени, види у одбрани Марковића и своју со

пствену одбрану, бичује тактику државног тужиоца, који уместо да на
води доказе, говори о социјализму: "Разлог је јасан: пошто се под соци
ј~лизмом обично подразумева нешто страшно што мирише на "поде
л;" и убиство повезано са паљењем, државни тужилац ХОће да побуди 
предрасуде противу оптужених." Он наводи распис министра уну
трашњих дела, у коме овај обећава и гарантује слободу мисли, слобод
но договарање у вези са законима и поступањем владе. Најзад, подсећа 
на исказ Марковићев да он Стојковиh није никада читао чланке пре 
објављивања, што и он сам ПОТВРђује. 
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На то је узео реч високоучени господин државни тужилац. "Судом 
ово-окружним а затим највишим земаљским судом - Касационим - це
њено је и нађено да у списима г. Марковића а наиме у бр. 7, 13. и 23. 
"Јавности" има казнимпх дела и то г. Марковића као главног кривца, а 
г. Стојковића као саучесника. Код таких одлука земаљских судова, 

одбрана оптужених нема нити може имати какве год законе важно

сти ... Остављајући дакле све то на страну, ја ћу се само Дотаћи расписа 
оног г. министра унутрашњпх дела на који су се тужени као на неку за

штиту позвали. Расписом тим г. министар није никога, па ни оптужене, 
овластио да чине казнима дела, дух је његовог расписа тај - да сваки 
озбиљан публициста негује код овог народа поштовање закона зема

љски и реда у земљи, то се нарочито УВИђа из оних речи у првим редо
вима ... да Бог сачува земљу ову од таких патриота као што је г. Марко
вић и њему подобни ... Најзад на ону пространу и збрком појмова одли
кујућу се одбрану г. Стојковића, имам то да приметим да би он много 
паметније учинио, уместо што је, вели, читао о американским држава

ма, да је потрошио то време на читање чланака г. Марковића, као што 
би за њ боље било да се не пача у онај посао за који није спреман, кад 
има своју радњу и да тиме никоме не даје прилику да са његовим рука

ма гује вата." 

Оптужени су после излагања државног тужиоца изјавили да је ово 
саслушање било сувишно, пошто је ствар већ завршена; али насупрот 
томе је закон и суду остаје право коначне одлуке. Државни тужилац 
не може да оповргне излагање одбране, па отуда и његово искривља

вање чињеница. Своје савете може дати другима, оптуженима нису 

потребни. 

Суд се повукао на већање. Публика је чекала до вечери и разишла 

се тек онда када су се уд:ньиле и судије. Сутрадан су оптужени позвани 

да чују пресуду у 10 сати пре подне: публика је, међутим, у нереду на
грнула у салу, па је један од судија ОДЛОЖЈЮ објављивање пресуде. Сле
дећег дана у исто време судија је постављао Марковићу шпања и сао
пштио пресуду тек у 4 сата по подне, која вам је позната из мојих рани
јих чланака. Судија је завршио речима: "Постоје још две судске ин
станце, па ће се тако показати, шта је по њима правда. ЈЬУДI! нису непо
грешив!!, по нама је ово праведно, али има више судова." Марковић је 
питао да ли могу добити то што им је саопштено и у писменом облику, 
а судија је одговорио: "Видећемо ... , али ви сте чули разлоге и они су 
вам ПО'3наТI!. "Људи нису непогрешиви." Несигурним, дрхтавим гласом 

објавио је тај исти судија пресуду - то је био један од оних судија који је 
Марковиhу у време објављивања чланака чеСТl!тао на начину писа

ња! - Шта сада значе обећања министара? Министар унутрашњих де
ла обећао је слободу говора и штампе, министар правде одлучно устаје 
против судија који се приликом доношења пресуда руководе ми

шљењем људи из званичних кругова ... Судије су таКОђе знале како 
стоје ствари са њиховом такозваном независношhу. 

Тема о којој сам писао је стара: прогањање слободних МИСЈIИлаца 
од стране влада и повреда закона, ако они смртно муче своје про-
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тивнике - то су ствари које се догађају у овом "најбољем свету" свих 
светова, а Србија која ХОће да се убраја у "културне земље", не може да 
заостаје. 

Као што су читаоци могли и сами приметити: овај процес и про

гањање, који је покренула српска влада, уперени су против циљева 
"Јавности", у овом моменту утолико пре, што је влада увидела утицај 
листа на Народну скупштину и што се јако боји изазваног незадово
љства у народу, које би могло да се одрази на предстојећИМ изборима, 
па би желела да по сваку цену спречи избор посланика омиљених у 
народу. Али је влада у заблуди ако верује да може да угуши осећање 
које се једном уврежило у народу - не, осећање равноправности и сло
боде, идеје о економској и социјалној једнакости избиле су на површи
ну и оне ће се све више ширити; све ће више добијати снагу; то је при
родни закон и ми ћемо се за то побринути да уверимо владу у безу
спешност њеног поступка. 

Der Volksstaat, Nr. 84,22. УП 1874, pp.1-2. 

Део други 

НАД ПАЛИМ ДРУГОМ 



-

Уредништво ОслоБОђења 

УМРО ЈЕ 

СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ 

у Трсту 26. фебруара у 4 сата у јутру у грађанској болници 

СмрћУ Светозаревом нестало је неодољивог борца и радника за 
самоуправу, слободу и благостање народно. Другови његови изгубише 

најбољег друга и пријатеља. Рад за добро народно изгуби својега првог 
устасща. Народ и његова сиротиња изгубише друга и пријатеља, који је 
бllО одјек невоља и страдања њиових. То с правом кажемо. 

Светозар је ро!јен у Јагодини у 1846. години. Умро је у 29. години 
живота - али живота пуног рада непрекидног, непрекиднога мучења и 

гоњења. Редак је живот што га је Светозар проживео, али су још ре!ји 
људи какав беше наш друг и пријатељ. То беше дар и поштење. Да
ровит од Прllроде он је се самостално развијао умно врло нагло без ту

!је ПОМОћИ и без УЧ!lтеља. У своме животу и раду био је оригиналан и 
самосталан, љегове мисли и начела - тако исто. Умни кепеци никад не 
могу бити оно што су људи са веЛIIК!IМ умом. Развратници никад не мо
гу имати поштене мисли, нити могу поштено радити, њпово је срце 
отровано, ЊIIОВ мозак кужан. 

Светозар беше човек чије је срце обухватало сав народ, живео је 
животом народа, страдање и невоље "ту!је", беху његове, а његов ве
лики ум казивао је без умора све потребе и начине како да се помогне. 

Васпитање Светозарово у отаџбини било је као што је сваког дру

гог. Школе основне СВРШ!lО је у Јагодини. Гимназију у Крагујевцу и 
Београду. Ступивши на Велику школу, изабрао је технички факултет 
за учење. У школама је био вредан и добар !јак. А зар је мало такових? 

До школовања у Вел. школи није било прилике да се покаже ње

гов ум И даровитост. Тек ту се показала сила његова ума када се за је
даft дан и НОћ спре~lао за испит "најтежих преД~lета" и полагао их "отли
чно", иако дотле није учио. 

Како је само васпитање било онда и како су младеж васпитавали, 
то је сам Светозар најбоље показао у члан ку: "Како су нас васпи
тавали" који је у "Србији" штампан. Док је био још ђаком на Великој 
школи почео је на чисто да изводи своје мисли и начела, да ствара по
глед на ЖИВОТ и науку. У ТО време 1866. године оде у Петроград где је о 
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трошку руском (а и српском, колико .се. сећамо) учио o~o две ГOД~lНe 
математичке науке.179 Умни прелом КОЈИ Је из~ршен KO~ Светозара Ј~ш 
док је био на Великој школи, у Петрограду Је постао ЈОШ одређеНИЈИ, 
прецизнији. Тада је и написао свој чланак "Како су нас васпитавали?" и 
штампао у "Србији" који је врло добра карактеристика и оцена нашега 
образовања и школовања. Утврдивши једном реалан ~paBaц и поглед 
на живот, друштво и науку, он се све даље и даље раЗВИЈао. 

у Петроград у Светозар није могао довршити почето учење, једно 
због здравља, које му поче опадати, а једно од немилих околности.l80 Из 
Петрограда оде 1869. год. у Швајцарску у Цирих где наl\.ШСЛИ наставити 
учење као питомац српске државе. 

Некако у то доба беше намесничка реформација У највећем јеку. 
Намесници реформатори предузели да усреће <;рбију и пође Т'утњава о 
великој Србији. Светозар из туђине, посматраЈуlш стање СВОЈе земље, 
радњу великаша и владе, њиове реформе, НИЈе могао одолети да не 

протестује и да не покаже пут којим се иде, и којим би за срећУ народа 
ваљало поhи. Тада се појавише његови оштри И темељни чланци у "За
стави" најпре, доцније у "Панчевцу" као "Велика Србија" ~ритика на 
устав итд.Ш У њима је показао дар и оштрину свога ума и СВОЈа темељи

та начела. Због тога "либерална" влада намесништва одузе му "благо
дејање". Али Светозар остаде и дa~e у Швајцарској, и ~мисли да изабе
ре краhи пут, да изучи још реаЛНИЈУ науку, помоћу КОЈе би могао жи
вети као поштен и самостапан човек. С тога почне изучавати о своме 
трошку пољску привреду. Познавањем економске науке, тежио је да 
што боље упозна економско стање нашег народа. Његовом се уму ни
шта није отело и ако се због оскудних средстава мораде вратити у Ср
бију 1870. год. 

Рекос:-,ю да у Србији беше завладао неки либерализа~1, нека ~ефО~
маторска тежња. Шта је "званични, власН!!чки ~иберализам то Је 
Светозар најбоље познао. Либерална парТИја, КОЈа беше доста само
стаЈша до намеСН!Iштва, поче да се претапа у "званичну либералну па
ртију". Ондашњи власници по својим тежњама, своме раду - животу 
били су пре уз ону партију која је дотле била на влади. Али Д?шавши на 
власт, морали су доtш неlпбежно у судар са в~ликarlll~ма, с Je~He стра

не, а с друге с омладином, која је онда била Н~ЈчувеНИЈа и у haP!-:ив..:ьем 

кретаљу. Влада се налазила између два неПРlIJатеља а у земљи Је оила 
неСЈ!ГУРНОСТ због скорашњег убиства кнежевог у Топчидеру. Влада 
намесничка из политике самоодржања морала је тражити савезника и 
потпоре ~1a на којој од те две стране, - и изабра "либерале", "вође О~lЛа
динске" као мање ОШ),сне кандидате за министарске столице. Нешто 
обеhањима а нешто плашњом н претњом успело је. На либерале и 
омладину ,;зносило се да су узрок убиству кнежеву. Ајка је вешто 
отпочета и "гоњена звер" налете на бусију, и паде у клопку,.и - пре
даде се. Неки добише државну службу и обеhаше скоро СВОЈУ помоh 
влади. Тада се појави званично самостално "Јединство", које хтеде по
магати влади, али због своје полузваничне самосталност!! мораде пасти 

и пређе у руке које су по такту и тону радиле. Редови су бил.и проби
јен!! 11 реакција поче да куља свом снагом. Због таквог раСТрОЈства, на-
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ступи растројство и у омладини. Они који запливаше нису се могли са 
чашћу натраг вратити и услед марифетлука одозго озлојеђени вођи по
чеше нападати своје пријатеље. 

Настаде највећа млитавос.:т код оних, на које се могло рачунати да 
ће бити нај куражнији и најенергичнији. 

Светозар, који је оштро пратио али с тугом све то, са својим дру
говима из Швајцарске писаше једноме своме пријатељу у Београду. У 
томе писму беше прекор и осуда. За тим се обраћао човеку који беше 
пун поштења и напредних мисли, аЈ'1И порушена здравља, пок. Живо

јину Жујовиhу с позивом на рад што већи, енергичнији и напреднији. 
Пок. Жујовиh, који је чинио нешто под морање, а што по својој свести 
никад не би чинио, признао је Светозару умесност његових разлога и 
прекора пред његовим и својим пријатељима. Жујовиhа сустиже смрт, а 
на њ се могло највише рачунати за енергичнији рад. Светозар, обраhа
јући се дотле приватно и поверљиво појединима и позивајуhи их на рад, 
поче јавно и одсудно нападати рад и сво делање појединих либерала. 
Крнтикујући "Младу Србадију", он је показао да треба поhи реалним 
правцем. Отуда се и разврзла она дуга полемика са писцем француске 
књиге ,,(,р6ија и њена влада" итд. у којој је Светозар био победилац.lВ2 

Начела су се размимоишла и умакла далеко. Видело се већ да се 

не може радити е људима на које се рачунало. 

Светозар дошав у Србију, пошто је мало опоравно :щравље, поче у 
Београду радити на удружењу занатлија са својим пријатељима, наро
чито са г. Ђуром Љочиhем. Они су и успели заиста, али те задруге не
скоро пропадоше, не зато што им није ни било места, већ за то што не 
беше најглавнијих услова код задругара: карактера и поштења а још 
мање оне свести да је срећа и рад свију, срећа за сваког појединца и 
обратно. 

Пошто су склопљене биле неке дружине, Светозар у договору са 

својим пријатељима науми покренути лиет, који ће поштено и енерги
чно радити за самоуправу, слободу и благостање народно. Под уред

ништвом г. Ђуре ЈЬочића поче излазити "Радник", који је заслужио 
поштено име у историји нашој. Светозар је непрекидно радио на "Рад
нику", његов ум ту је развио непојмљиву дејателност. Сувремена поли
тичка и економска начела најенергичнпје су заступана. Уплив "Радни
ка" на јавно мнење бивао је све већи. Гадна и назадњачка окорелост 
поче пуцати. Пруско-француски рат и грађанска борба у Францускоjl8З 

за са:-.юуправу II леб потресаху свет. Страшне и очајничке борбе и крво
пролића налазиле су свуда учешhа. "Радник" је заступао сиротињу. То 
је било грешно по званичном говору. Званична је жеља била да "Ра
дника" нема. У СКУПlIlТИНИ крагујевачкој влада подиже реакцију про
тив "Радника" I! његових делатеља. У тој цељи ваљало је наhи изговор 
- кривицу какву, и нађе се. Књигу "Нсколико чланака Lвстозара Мар
ковиliа", која није била забрањена, нити је за дуго узимат на одговор 
Светозар, прогласи полиција за злочин и повуче га на одговор. Било је 
изгледа да ће осуда бити најстрожија, а издржавање њено још грозније 
- с тога је по савету његових пријатеља Светозар морао преhи у Ау
стрију на крају 1871. године и настанит!! се у Новом Саду. Нападај лl!-
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бералне реакције постаде још жешћи. Власничко "Јединство" и свачи
ји "Видов-дан"l84 из дана у дан денунц!!рали су. Човекољубиви доктор, 
некада друг људи на "Раднику", узе на се племениту улогу да својим 
"страшним ауторитетом" сможди МаРКОВИћа и "Радника".!85 - И ко се 
најзад обрукао? -- Зна се. - "Радник" је пао под званично-либералним 
калуђерским притиском, али начела не падоше, као год што нису пали 

ни људи који их изношаху, и веза начелна која их је везала. Прибрана 
снага и људи нису се растурали. 

Радња је била стала, али да се са јачом снагом отпочне. 

Док је тако било у Србији, Светозар је живео у Новоме Саду, али 
како је живео'? Његов ум, његова природа није могла не радити. У Но
воме Саду ДОВРШИО је споју кљигу "Србија на Истоку"и штампао и на
писао више чланака. Тада је допршио знамениту расправу "Реалан пра
вац у животу и науци", која је IIIтампана у "Летопису" Матице српске. 
Са пријатељима тамошњим радио је да се покрене у Новоме Саду лист, 
који би продужио правац "РаДНI!КОВ". И одиста у то доба изиђе угледан 
лист "Једнакост", али на томе и остаде због "узрока" које Светозар 
није могао савладати.1В6 

Мисао да се ван Србије може радити за народ у Србији, није се мо
гла остварити, барем утицај и значај тога рада не би у крајњем случају 
био онаки, какав је кад се ради на рођеном огњишту. Главна је мисао 
управо и била ово што наведосмо, те је Светозар прешао у Аустрију. 
Пријатељи су хтели колико да је слободан и да не пропадне у затвору, 

толико и да може радити. 

Но оно што је напоменуто напред за рад Светозаров није све. У 
Новоме Саду он је почео радити "Политичку сконо,vшју" И довршио 
две свеске. Дело своје нудио је Матици српској да га откупи п штампа, 
али и ако су референти њен!! прегледавши дело, изјавили да је ваљано 
п да га треба ОТКУП!!ТИ, одбор Матичин из либерализма свога није хтео 
ОТКУПИТИ дело Светозарово.187 Пријатељима народне просвете и народа 
са?\.!Ог у Нов. Саду, не може овај поступак служити на част. Али није 
тако само на једном месту. Либерали, конзерватори, реакција и поли
ција свуда и свакад једнако мпсле о новим људима 11 њиовим начелима. 

Но Светозаров рад није само перо. Непрекидно је мисЛlЮ и радио 
како народ српски да се ослободи. У цељи тој он се непрестано уп 0-

знавао са људима из Војводине, Хрватске Крајине, Босне и Ерцегови
не, распитивао се за поштене и куражне устаоце народне, саветовао се 

с њима, пооштравао их у раду и наваљивао свом снагом на све пријате
ље народа да припомогну да народ подигне револуцију у Босни и Ерце
говини и сруши турско господарство.188 О овој радњи Светозаровој и 
пријатеља могло би се много говорити. Згодном приликом то ће учи
нити његови пријатељи. Мисао о поништењу турске царевине - одло
жена је. Стали су јој на пут баш они који се сваки дан хвале својим 
родољубљем, наРОДНОШћУ и мисијом српског ослобођеља и уједињеља. 

Овде треба споменути рад Светозаров на омладинским скуп
штинама. Као што смо већ рекли либерали у Београду и неки њиови 
пријатељи ван Београда беху попустили и почели јавно потпомагати 
политику!! рад ондашње владе, а либерални листови беху дошли до 
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плодности. Већ и услед тога неизбежан је био раздор између оних који 
су хтели енергичан и поштен рад, и оних који или нису ништа радили 
или су ве!'; дезертирали - прешли у противнички табор. Уређење омла
дине и њена задаћа морала је бити другојача. Оно, на основу чега се 
хтело радити за народ, није било ништа реално, корист је била ника
ква, и све се свело на песмице, причице, родољубиве забаве итд. Омла
дини је потребна била друга организација, омладина је морала друго
јаче радити па да живи и да живот њен буде од користи, она је морала 
усвојити друга начела, која ће је руководити и одушевљавати. Тако су 
мислили искрени пријатељи народа. 

Онако уређење и онакав рад није давао омладини услова за жи
вот. Пријатељи њени и народни прорицали су јој извесну пропаст ако 
не пође другим путем. 

У тој цељи и предлагано је на другој омладинској скупштини у 
Новом Саду да се омладина реоргаНllше и да усвоји сувремена наче
ла.189 На последњој скуп. У Вршцу био је још јачи захтев. Предлагано је 
да омладина усвоји сувремена политичка и друштвена начела. И на 
једној и на другој скупштини био је и наш Светозар. Оба,пута најжи
вље је суделовао да омладина пође другим путем. И ту је дакле Свето
зар био један од главних чиниоца. - Али оно што није могло бити за 
рад није ни могло радити. Млитави либерали и народњаци нису ни били 
за енергичан рад. Каква је судбина њиова - зна се. Оно језгро људи, 
који су тражили другојачи рад, и радили су га, и продужили. Корист то
га рада извесна је, а БУДУћНОСТ му сигурна. 

Светозар је у Новоме Саду живео врло оскудно. Често пута бива
ло је да није ни ле ба имао са својим пријатељима. Али мучење његово 
није се само тиме свршило. Угарска влада прогна га из своје области. 
Но Светозар се склони у Карловце. То је било 1873. год. Премишља
јУћИ куда да се окрене, реши се најзад да пређе у Србију па га ма шта 
постигло. У пролеће исте године он се врати у Србију са јако пору
шеним здрављем. Ондашња влада и ондашњи председник министар
ства, који тек што се вратио са поклонења Андрашију, хтели су мало 
популарности. l90 С тога Светозара пусте. 

Пошто се мало одморио, поче се договарати с пријатељима да се 
настави рад. У то време у Крагујевцу оствари се мисао о штампарији и 
штампарија би набављена. 191 У јесен 1873. год. оде Светозар у Крагује
вац где са другом и пријатељем Пером ЂорђеВИћем а у договору са 
осталим пријатељима поче радити на "Јавности". О своме здрављу го
тово није ни водио рачуна. Преко лета те године бавио се у Аран
ђеловцу на киселој води ради опорављења, али и ту је најмање пажње 
полагао на здравље. Мисао о раду, мисао о самоуправи, слободи и бла
гостању народном никад није напуштао. Он је живио у раду и од рада, 
рад му беше животна рана ... - На "Ј авно(.,'Ти" он је свом енергијом по
чео радити. Од каквог је значаја "Јавност" и рад Светозаров на "Јавно
сти", то зна народ. Но још по најбоље зна влада и скупштина, која онда 
беше на окупу. Негдашњи противници слободе и самоуправе, посташе 

неки поборници и није мало таких који су искрено признали "да им је 
"Јавност" отворила очи". - Борба у скупштини беше ватрена, народ је 
затражио отворено права и слободе. 
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Сва Србија управо рећи очекивала је шта ће рећи "Јавност" о ово
ме и ономе питању. У највећем раду сустигоше га оптужбе и Светозар 
би стављен под суд и у притвор. Одсуство његово на "Јавности" одма се 
познало. 

Светозара је почела одавна занимати мисао, како да се доведу у 
систем мисли и начела за која се борио, како да се изради опширан 
план за реформе. На томе је већ био почео радити. 

У притвору судском Светозар је сасвим доврши о своју мисао - да 
се изради опширан програм, да се опширно изложе она начела, која је 
са својим пријатељима исповедао - и план за измену постојећих уста
нова а за извршење рефорама. И заиста у "Јавности" почеше излазити 
дивне расправе појединих начела, које су уједно и програм. Тако у "Ја
вности" поче најпре излазити "Општина", за тим "Суд и правда", што 
је после у књигу одштампао. - Али у притвuру судском њега суспrже 

болест. Притвор му поремети здравље и суд је био принуђен да га пу
сти по сведоџби лекара а на лично јемство да се из слободе брани и у 
слободи лечи, и ако га у почетку није хтео пустити у слободу ни на но
вчано ни на лично јемство. До осуде биће свакоме познато оно строго 
ПОL"Гупање са болесним Светозаром. Познато је како је полиција један
пут прозрела да је оздравио па га спроведе суду да га уапси! 

До осуде Светозар је непрестано радио на "Јавности" и разми ш
љао са својим пријатељима како да се продужи начелна борба и рад. У 
томе дође п дан суђења. Светозарова одбрана управо је изненадила 
свет - да се онако брани човек који није никакав параграфлија и прав
ник. Тако су говорили сами непријатељи. Суд га осуди на годину и по 
затвора. Учешће јавног мнења у његовој парници познато је свакоме. 
Са осудом Светозар је постао још знаменитији. "Јавност" доби једно за 
другим две "опомене", последњи лист када је имао изићи би узапћен 
полицијом, т.ј. полиција је узаптила више од пола дописа и чланака, и 
"Јавност" мораде престати. Апелациони суд смањи осуду на 9 месеца. 
Пресуда је постала извршна. Светозар је нудио новчану замену, али му 
се не хте примити - и он би отпраћен у Пожаревац да издржава затвор. 

Међутим, пријатељи су радили да се покрене други лист који ће 
продужити правац "Јавности". У половини јула прошле године појави 
се "Глас Јавности" под уредништвом Стеве Милићевића, а при крају 
јуна исте године у Београду покренуше пријатељи "Рад" под уред
ништвом п. Тодоровића. И ако је Светозар био у затвору, он је суде
ловао на "Гласу Јавности" и на "Раду". Чланци и расправе које је из
рађене оставио попунише ступце и једног и другог листа. Тако су у "Гл. 
Јавн." почели излазити његови чланци "Суд", "СРСЗ", "Финансија", 
"Народна скупштина" као продужење програма и плана за реформе, 
што је отпочето у "Јавности" са "Општином" и "Судом И правдом", а у 
подлиску "Гл. Јав." излазила је специјалист, штудија "Азбука социјал
них наука", коју је Светозар још за времена "Радника" израдио по јед
ном руском писцу. - Још је хтео израдити школу (т.ј. план за реформу 
школе и народног образовања). "Уређење војске" и "Врховну земаљ
ску управу". 

У "Раду" је штампана његова ваљана расправа "Социјализам или 
друштвено питање". Ову расправу назвао је чланак истог имена по-
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знатог либерала г. Владимира Јовановића у "Гласнику" Српског уче
ног друштва.l92 У поменутој расправи Светозар је први врло системат
ски изложио социјалистичка начела за реформу друштвеног уређења и 
разне школе социјалиста. Још је у "Раду" штампан његов полемички 
чланак "Вера, наука и образовање у народном духу" написан услед по
знатог расписа министра просвете г. Ф. Христића, који је произвео она

ко жестоки протест од стране ђака на Великој школи. Либерали и "За
става" беху узели у заштиту српског министра просвете нападајући но
ве људе и нова начела. - Кад је питање о новим начелима и новим љу
дима - сви се слажу са мишљењем полицајским. 

У пожаревачкој бастиљи Светозар је непрестано радио. Ту је на 
ново прегледао и прерадио два дела своја "Политичке економије", коју 
је у Новоме Саду први пут израдио. Трећи и последњи део почео је ра
дити, али га не доврши. Здравље његово услед тамновања почело је 

опадати неприметно. Док је био у слободи није било никакве опасности 
за живот, јер се како тако лечио кад му је рад допуштао и кад би се осе
ћао врло изнурен. Светозар је мислио да лето 1874. године проведе у 
некој бањи ради лечења. Сигурности је било да ће се потпуно излечити 
у бањи, али га сустиже осуда, влада нс хтс одобрити да замени апе 
новцем. Светозар ИЗИђе из затвора жив, али с каквим здрављем? - При 

крају издржавања казне појавише се несретне последице затвора. Ка
тар у желудцу и цревима који се беше повратио у притвору крагу
јевачког суда беше сада прешао у туберкулозу желудачну и цревну. 

Али при свему томе нико се није надао несретноме крају. Није био 
довољно обавештен ни Светозар ни његови пријатељи о његовој бо
лести. Мислило се да се катарактално стање повратило мало јаче но 

пре услед затвора пожаревачког. 

Изишав из затвора, оде најпре у Београд да уреди своје неке ства
ри и да се ВИДИ с пријатељима, затим одма пође у Крагујевац, где нам је 
пријатељ Пера Ђорђевић био на самрти. - Поред све изнурености и 
опалог здравља, Светозар се договори с пријатељима да се од 1. јануара 
ове год. покрене "Ослобођење" привремено под његовим уредни
штвом, које би доцније један од пријатеља предузео, а он да иде да се 
лечи. По свршеном договору, оде у Јагодину својој кући и родбини да 
се опорави и одмори за рад. Ускоро по његову одласку из Крагујевца 
пре мину нам друг и пријатељ Пера Ђорђевић и Светозар у децембру 
пр. год. дође у Крагујевац да уреди ствар пок. Пере и да учини распоред 
по Перином завештању, који је оставио Светозару сав свој новац и 

имање - пола за распростирање књижевности и пола за приватну жен

ску школу у Крагујевцу. Више се није ни враћао у Јагодину. 

Дође 1. јануар ов. год. и "Ослобођење" поче излазити под уредни
штвом Светозаровим, али и његово здравље постајаше све горе, болест 
све опасннја. На глас да Светозар почиње радити и издавати "Осло
бођење", и ако је пре месец и по дана изишао из затвора, одазваше се 
пријатељи са свију ,-"Грана Србије са поздравом. - "Ослобођење" је још 
један доказ да Светозар није могао живети без рада, он се куражио ра
дом. За овај мах он је хтео да почне са "Ослобођењем", па да у пролеће 
иде да се лечи, а лист да предузме који од пријатеља да уређује, као 
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што рекосмо напред. Међутим код њега су се опажали рђави знаци, но 
Светозар зањат мислима и радом није ни помишљао да је близу крај. 

Пријатељи су му предлагали да напусти рад, ма се и не радило. Он се 
није могао решити. Али кад овд. пошщија нађе у првом броју "Осло
бођења" "покушај за издајничко предузеће" и позва га на одговорност, 
Светозар се једва реши на наваљивање пријатеља да остави рад и да 
иде у Беч ради лечења. Лекари га прегледаше и казаше то исто и Све
тозар предавши уредништво пријатељу Срети Анђелковићу оде 20. ја
нуара у Беч. 

При поласку главно му је било да се споразуме с пријатељима о 
раду пошто он иде и пошто ће неки пријатељи бити осуђени који су већ 

под судом. 

С тврдим уверењем да је сада настало време најозбиљнијега рада 
и с надом да се скоро здрав поврати у средину својих пријатеља, он оде 
у Беч. Ту су га прегледали лекари и предузели лечење не казујући му 
право стање болести. Међутим други пријатељи из Беча јављали су 
нам да је код Светозара развијена туберкулоза. Због јаке зиме у Бечу и 
по савету лекарском Светозар се крене из Беча преко Трста за Дубро

вник. Но уз пут њему се позлило, па зато се и смести у трстанску гра
ђанску болницу за неки дан, па да иде даље. Али ту и остаде. Спремана 

катастрофа изврши се нагло и изненада. Дође крај - и наш најбољи 
друг и пријатељ премину 26. фебруара у јутру у грађанској болници у 
Трсту, далеко од другова и пријатеља, далеко од родбине, далеко од за
вичаја и народа, кога је толико љубио, за чију је самоуправу, слободу и 
благостање сву своју снагу и сав свој живот дао. 

у времену кад је његов ум био најнужнији, његов рад најпотре
бнији, нестаде га. Нестаде мужа кад је мислио највише радити, кад се 
почеше начела његова и његових пријатеља остваривати, Светозар 
премину у раду. Народ изгуби пријатеља и друга, слобода храброг и 
једнога од нај куражнијих поборника. 

Његова дела и његов рад, њега су овековечили. Он је сам себи по
дигао најбољи споменик. 

Његов рад имао је утицаја на развиће народа, он је заслужио благо
дарност и признање и ако је по дужности радио. Његов рад имаће ути
цаја на будућност, судбину и слободу српског народа. - Светозаров рад 
и име уплетени су у садашњост и будућноет српског народа. - При
јатељи његови наставиће дело које је он отпочео. 

Ово што рекосмо о нашем другу и пријатељу Светозару само је 
најповршнија и врло непотпуна слика и црта његова живота и рада, пу
ног дара, науке, куражи, борбе и страдања. Пријатељи његови спреми
ће тачнију биографију његова рада и живота. 

Светозар је ретка појава, редак човек. Ретки људи на редак начин 
11 умиру, то је њиова особина. 

Ослобо!Јење, лист за науку и политику, Крагујевац, бр. 26, од 28.П 
1875. и бр. 27, од 2.III 1875. 

НАД ПАЛИМ ДРУГОМ 

СВЕТОЗАРУ 

МАРКОВИЋУ, 

Нашем другу и пријатељу даваnе 
се парастос у овд. цркви У субоry 
1. марта у 9 сати из јутра. Ово се 
јавља ради знања његовим при
јатељима и поштоваоцима. 

Ослобо!Јење, бр. 26, од 28.II 1875, стр. 4. 
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Пера Т<щоровић (1852-1907) 

Пера Тодоровиh 

СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ193 

родио се 1847.194 год. У 3ајечару а умро 26. фебруара 1875. год. у Трсту 

Као да нам је суђено да ове ГОДlIне саме ударе, саме губитке бе
лежпмо [ ... ] 

Непуна година и већ три гроба, - три драга пријатеља, три најбо
ља друга, три скупе жртве! 

И како који удар, све је теж!!, !! како која рана, све је дубља [ ... ] 
Милош Ђурнћ, Пера Ђорђевнћ н Светозар Марковнћ - то су три 

тешка губитка, три драге успомене, од којих се никада не могу растати 
мисли пуне бола, мисли пуне туге, које трзају њине начелне другове, 
њине начелне пријатеље. 

Али како да се ожа.пи оно, што се прежалити не може?! 

Светозар Марковић умро је у туђини, пошто је најпре неуморним 
paДO~j сав живот истрошио, радећи на CBO~! огњишту, у својој домовини. 

Народ је изгубио у њему једнога умнога и искренога пријатеља, 
књижевност наша једну млађану и моћну снагу, великога покретача 
мисли И неуморног радника! 

А ми? Ми за наш губитак немамо имена! 

Светозар Марковић свршио је основне школе у селу Рековцу у ја
год. окр., четири разреда гимназије у Крагујевцу, а остало је довршио у 
Београду. Затим је ступио у теХНЈIЧКИ факултет на Великој ШКОЛИ, где 
пробави две године, а затим буде изабран за државног питомца, те 

1866. год. оде у Петроград, где постане и руски благодејанац. 
Бистрог ума и необичне тврдоће карактера, овај човек брзо се 

упозна у Петрограду са најбољом руском омладином, са елементима, у 
којима је бујао и кипио живот У сред онога страшног мртвила, које је, 
услед нечувених гоњења омладине, тада владало у Русији. 

Успомене Чернишевскога, који је већ тада био у Сибиру, Добро
љубова, који је био под земљом, и свију других светлих умова у тмуши 
руског филистерства, биле су још свеже у памети руске напредније 
омладине. Покрет мисли, који су БШIlI изазвали ОВИ гиганти напретка, 
идеје које су они посејали, ватале су све дубљи корен и таласале И кре
тале све, што је, под ужасним притиском, још могло да МИСЛИ и осећа. 
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Природно, да Светозар није могао да живи у кругу живих мртваца, у 
кругу људи којима је од притиска и разврата угњилио мозак; он је тра
жио живе људе, пуне живих мисли. 

У кругу тих људи провео је он 66, 67 и 68 годину. Сво време, које 
му је претицало после рада за школу, трошио је он на проучавање иде
ја за које су се борили и пали Чернишевски, Доброљубов и др. Са ко
лико је дубине и научности изучавао он ступањ сувремене друштвене 
науке и сувремених научних питања, то се показало доцније, кад је у 
Србији изишао са радом за своја начела. У Петрограду је ударио Све
тозар темељ својим начелима и своме доцнијем раду. Тада се он први 
пут и појавио у књижевности, написавши из Петрограда у листу "Ср
бија" чланак: "Како су нас васпитавали? Исповсст јсдног државног 
питомца". 

1869 г. Светозар изради, те му влада дозволи, да се са Петроград
ског универ. пресели на циришку политехнику у Швајцарску, јер сурова 
клима петроградска почела је била да му подрива здравље. У пролеће 
1869. год. дође у Швајцарску и ступи на циришку политехну. Ту је један 
семестар приватно слушао графичку стати ку и продужио и даље сво
је самообразовање. После по године положи испит за трећИ курс ин
жињерске школе на циришкој политехНIЩИ и продужи учење као ре
дован ђак. 

Баш у то време политички догађаји у Србији задобише неку жи
вост. Нн кољски одбор беше отворио пут уставу и Србија је већ била 

постала "уставна" земља. Људи, који нису желели да се играју устав
ности, остали су крајње незадовољни са онаквим уставом, каквим на

месничка влада обдари српски народ.l95 Незадовољство је било у то
лико веће, што су сви искрени родољуби желили, да први корак ус

тавности, управо темељ њен - устав - не буде полутански. Многи су се 
преварили у очекивању и преварене наде тражиле су одушку. Светозар 
напише из Цириха у "Застави" у члан ку "Нашс обманс" оштру крити
ку против новог устава и изнесе све његове мане, покаже чланове у ус

таву, који један другог потиру, што једном руком дају другом руком 
узимљу И остављају народ готово у оним истим приликама у којима је 
био и пре устава. Тадашњи министар просвете, г. Матић, писмом опо
мене државног питомца Светозара, да ће изгубити "благодјејање", ако 
се не одрече писања. 196 Но пошто му он изјави, да остаје при своме, 
онда он и изгуби благодјејање. Полемика, коју је тада водио Светозар 

са вођом либералаца, г. Владимиром Јовановићем, о правцу омладин
ског листа: "Младе Србадије", и која се штампала у "Панчевцу", иза
зове нека објасњења, те Светозар наштампа у "Застави" писмо, које је 
писао Матиhу поводом његовог благодјејања. 

У то време водио је Светозар полемику не само са г. В. Јован 0-

виhем већ и са г. Драгишом Станојевиhем.197 И г. Владимир и г. Дра
гиша нападали су Светозара као социјалисту и борба је на перу била 
врло жестока. Светозар је у једно исто време одговарао и г.Јовановиhу 
и г.драгиши - и обадва противника изашли су из борбе жестоко поту

чени. После ових догађаја Светозар се још неко време бавио у Швај
царској, а затим се врати у Србију. 
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У то доба "Уједињена српска омладина" била је у најбољем цвету. 
По свим крајевима српства покренула се била жива мисао: да српска 

омладина уједини своју снагу и, уједињеним силама, покрене напред 
ослобођење раскомаданог народа, о коме се до сада тако много гово

рило, а тако мало радило. Међу Србима у Аустро-Угарској ова је ми
сао била особито жива; на све стране су се говориле ватре не беседе, 

просуло се много одушевљених речи. Међу тим, кад је дошло до дела, 

показало се, да се од празних речи ни мало није измакло напред. "Ује
дињена омладина", као партија, не изнесе никакав опредељен програм 
свога рада, ни својих начела. Све се врзло и окретало на општи м фра
зама, да се, "на основу науке, а помоhу истине", ради на свестраном ра
звитку српског народа. Светозар је са још неколико другова одсудно 
устао против овакога рада једне партије. Он је тражио, да "Уједињена 
омладина" изнесе ма какав програм, јер под оним општим изрекама 
сваки може да подразумева шта оће, те с тога партија никад не може 
бити снажна, јер ће на сваком кораку, једна Ј!ЛИ друга група чланова 
омладине, тумачити оне опште фразе на свој начин. Видеhи, да је ве
ћина омладине задовољна са оним правцем којим је пошла и не жели да 

се убеди искреном критиком, Светозар и још неколико млађих људи, 
тако да рекнемо, оцепе се од "Уједињене омладине".198 

Пошто је неКОЛЈIКО месеци пробавио у Србији, Светозар покрене 

са неколико својих начелних другова, лист "Радник", у коме је развијао 
своја социјалистичка начела; старао се да оживи и српску књижевност 

и српску омладину он!!м идејама, које су биле моћне, да пробуде и ожи

ве ону чамотињу, која је била овладала у целом нашем друштвеном 

животу. У то време ужасна је пустоћа била завладала на пољу српске 
журналистике. У тешким ПОЛИТIIЧКИМ приликама, после топчидерске 

катастрофе, либерали су били замукли. "Србија" је пала под благодат
н!!м дахом закона о слободној штампи; још је само "Млада Србадпја" 
животарила, али то је био књижеВНlI лист;l99 политичко поље журнали

стике ђубрило је "Јсдинство"200 и "ВIIДОВ дан",201 ни од куд се није могла 

чути искрена и паметна реч. Баш у овим тешким приликама јавља се 
"Радник", који свој!!м крајњим рад!!кализмом ужасава кукумавке наше 
кукавне књ!!жевности. 

Одмах у својим првим бројевима "Радник" је показао која начела 
заступа. Сами ПОЛЈIТ!lЧЮ! догађаји у Европи дали су томе згодну при
лику.202 Борци комуне у Паризу бшш су неједнак 1I очајНlIЧКИ бој. Наше 

пасквиле, "Јединство" и "Видов дан", доносиле су чланак за члан ком, у 
којима су све што има најгадније и најпрљавије подметаЛII јуначким 
борцима париске комуне. "Радник" одмах у свом другом броју узео је 
отворено у заштиту ове мученике слободе и продужи о је у читав ом ре

ду чланака: "Погибија париске комуне", "Сувремена буржоазна држа
ва", "Радничко питање", "Парпска комуна и Интернасионала", да бра

ни од пасквилантских пањкаша оне, који нису !!мал!! на својој страни 
никога до истину и правду, за коју су јуначки гинули на развалинама 

париским.2О3 То је бш\О добро дошло "Јединству" и "Видов дану". Они 
почеше да денунцишу и јавно позивају грађане и полицију, да батинама 
и камењем устану противу "комунаца", који стоје у свез!! са "Интсрна-
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ционал?~" "који бележе све богатије људе по дољем Дунаву за дан ре
ВОЛУЦИЈе и Т.Д. И Т.д. 

. "PaДH_~!K" је дуго ћутао, презирући своје ништаве противнике. 
НаЈПОСЈlе Светозар се реши да одговара, и у значајном члан ку Бели 

"204, . " терор тако ужасно разгроми и разби СВОЈе противнике, да дуго нису 

могли да се освесте од овога снажног удара по темељачи. "Радник" на

ђе код публике невероватан одзив. Број уписника дотеривао је до 15001, 
међу тим сматрао се за срећног онај лист, који је имао 600 уписника. 
"Радник" је у броју за бројем доносио све ваљаније, све зрелије чланке 
и љегова Је популарност расла. Но с тим је расла код власника и мрж
ља против љега. Исправка за исправком пуниле су љегове ступце. Смет
ље у штампарији, сметље у полицији, сметље опоменама. Све ове смет
ље "РаДН:IК:' је преодолевао, док најпосле не нарастоше толико, да Све
тозар, КОЈИ Је одржавао "Радника", мораде да бега у Аустрију. Уредни
штво се промени и лист после још дуге борбе паде. 

_ Светозар се настани у Новом Саду; ту изда своје значајно дело 
"Србија на Истоку".205 Ту је са једном јаком дружином радио да се 
подигне устанак у Босни. Овај рад има много историјске вредности, но 
нама се чини, да сад НИ мало нису згодне прилике да се дигне завеса са 

љега. То мора чекати друге ПРШlllке. После дужег живљеља у Н. Саду, 

почне га г?н!!ти мађарска ВJ~aдa. У овим мучним приликама он је у нај
B~ћ~eJ'..: очщаљу лутао од Н. Сада до Карловаца и обратно. Вратити се у 
СрОИЈУ знаЧIIJЮ Је вратити се у затвор. После дугог ломљеља и мучеља, 
он реши да се поврати у Србију. Пол!!т!!чке прилике тако су се биле 

стекле да он оста слободан. Наскоро после повратка он оде у Крагује
вац, где у друштву са својим пријатељима отпочне рад на "Јавности". 
Шта је била "Ja~HOCT" није нужно овде набрајати; то су тако рећи ју
черашљи догађаЈИ. После шест месеци рада на овом листу Светозар бу
де осуђен на 9 месеЦII затвора и отправљен у Пожаревац. Пошто је 
одлежао 9 месеЦII, изађе врло болестан из затвора, тај га је затвор 
убио, тај је затвор сатарио љегов драгоцени ж!!вот, а заслуга за то при
пада либералном министру г.Чумићу. Страшно !!знурен и оболео, Све
то.зар из Пожаревца дође у Београд, одатле оде у Крагујевац, из Кра
ГУЈеВIЩ у Јагодину, где проведе кратко време, не би ли се мало опора

вио. Но сломљено се здравље нс поврати. Слаб оде из Јагодине у Кра

гујевац и покрене .под својим уредништвом лист "Ослобођеље". Није 
ИЗ!!lIIЛО ни три брОја, а љему већ створе парн!!цу. Међу тим он је лежао 

готово ПО:1У мртав од болести у стомаку. Видеl'!!! да изумире, располо
жи са СВОЈИМ имаљем у смислу своје изјаве у "Ослобођељу". Он оде у 
Беч, да од лекара тачно сазна своју болест, а одатле је намеравао да 
оде у Далмацију. После 2-3 недеље бављеља у Бечу крене за Далмаци
ју, стигне до Трста и ту га у болющ!! Hospi~le civico задеси кобна смрт. 

Тако )е у туђ!!ни, без другова!! пр!!јатеља, сврш!!о свој драгоцени 
ЖIIВОТ оваЈ ВС1ИК!! мисл!!лац! 

Светозар је у нашој радикалној 11 реал!!стичној кљижевности за
узео за мало година свога рада прво место. Сви љегови списи носе на 
себи печат великога М!!СЛИОIЩ и до крајности поштенога и карактер
ног радн!!ка. Као писац он је био врло плодов!!т; писао је у "Застави", 
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"Срб!!ји", "Панчевцу", "Мл. Србадији", "Матици", "Трг. Гласнику", 
"Летопису", "Народ. Пр!!јатељу", "Јавности", "Гл. Јавности", "Раду" и 
"Ослобођељу", руским листовима "Народное дело" и "Отечественные 
записки". Сем тога издао је неколико брошура и израдио значајно дело 
"Начсла народнс скономијс, или наука о народном благостању", које 
ће изнети преко 40 штампаних табака и које се баш сада штампа у 
Стефан. штампарији у Београду. Последљи пут узео је перо у руке да 
се у чланку "Опет "Ослобођеље", брани од подлих клевета наших 
сплеткаша, који другима подмећу оно, што су сами некад били или су 
можда и сад. Погрдним именом "Кара!ЈоР!ЈСВИћсвац", прљали су и OBO~ 
га човека, који је цео век провео у сиротиљи и истрошио све животне 

силе за своја начела. И то још ко га је тако прљао. Људи, који немају 
ни у својој прошлости, ни у својој садашљостн ни једно дело кога би се 
поштен човек могао Дотаћи, а да се не окаља; сплеткаши, који су дина
стичким сплеткама тежилн, да задобију добар положај и угодан живот. 
Међу тим нико боље од љнх није знао, да је то измпшљотина и клевета, 
јер је ЉПЈ'..!а најбоље познато, да се неки за пропалу династију баш за то 
боре, што "оће леба без мотике", дакле траже да живе што лакше, а не 

да изгубе живот. 

Светозар Марковић је највише допринео да се развије социјали
зам у Србији. Као достојни ученик свога великог учитеља Чернишев
ског, он је имао на српску омладину онакав исти утицај, какав је имао 
ЧеРНШlJевски на руску. 

Такав је био и тако је умро наш неоцељени друг. Идеје, за које је 
он жртвовао свој живот, не ће и не могу пропасти; ми, љегови другови, 

продужићемо нашу мучну борбу, која је сад тим још мучнија, што је из 
наших редова нестало онаке снаге каква је био наш драги Светозар. Но 
он нам је показао пример, како се бор!! и ГllНe за начела и ми ћемо се 
старати да нашим радом освеПОЧJIМО, да драгоцен!! ж!!вот нашег друга 

ннје узалуд пропао. 

Рад, II, Београд, бр. 9, од 1.III 1875, стр. 125-135. 



Јован Павловић 

СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ 

Први проповедник социјалне демокрације код Срба преминуо је 
28. год1ш&ty, свога живота у ТрсЈу У среду 26. фебруара 1875. 

Нема читаоца српских новина, који неће знати за име Светозара 
Марковића; а опет је редак његов пријатељ, који зна више што лично о 
Светозару, но за његов јаван рад и за његов живот за оно време, које се 
он с њим дружио, јер Светозар није никад говорио о својој Личности 
ван ако га је ко нарочито за то питао, али те је прилике СЈ1або ко могао 
у његовом друштву добити, јер је Светозар увек тако и толико говорио 
о општим стварима, да се дотични његов пријатељ није ни могао сетити 
нити добити времена, да га за његов живот запита. Ми ћемо у главним 
цртама његов живот обепеЖIIТИ, а његови ће се пријатељи доцније по
бринути да заједнички саставе његов ЖIIВОТОПИС, који ће се најприли
чније поред његових списа наштампати. 

Светозар је са београдске Велике IIlколе отишао у Петроград као 
државни питомац за ИНЖllњерску струку. Његов необllЧНИ дар и бистро 

сватањс помогло му је, да је своје студије са лакоћом савлађивао и он је 
поред њих могао да се ода природно и друштвено-научним дисципли

нама. Но он није бllО задовољан, што је он сам могао да учи и да дође 
до науке, већ је хтео да сваки доЬе до правог сазнања, те је своје пости
гнуто знање свима саопштавао. Он је писао у београдској "Србији", у 
"Застави" и више руских новина. Светозару су руски листови НУДИЛИ 
велике награде, да им ПШlIе, али он је тежио своме народу и волео је 
писати у српским ЛИСТОВlIма ма 11 бсз наградс; а у руске је писао обаве
IIlтавајући о стању и положају српскога народа. Један чланак у "Заста
ви" ("Нашс обманс') ЛИШII га ШТllпеНДllје и он се, упознав се са руским 
социјалистичким писцима - крене о свом трошку сиротујући за Цирих 
где је боље проучио немачке, француске - уопште западњачке соција
листе и положај радничког народа на западу. Плод свог проучавања је 
укратко изнео у "Панчевцу" од 1870. године под наСЈ1ОВОМ "Друштвена 
н политичка борба у Европи". Предвиђајући, да ће му распростирање 
његовог начела заузети све време његовог рада, он се на неколико ме

сеца пре довршења своје струке исте окане и баци се сасвим на свој 
начелни посао. У српској омлаДIIНИ видео је одушевљеност и вољу за 
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унапређење свога народа, па се обратио њојзи као њен члан са пози
вом, да себи нацрта цел и пут к тој цели, да определи своју зад~hу и да
де себи опредељни правац и програм, по ком ће радити. У СВОЈИ~f кри
тикама на "Младу Србадију" он је показао како у омладини нема Једно
га правца, једнодушности у послу и како се је према напред неопреде
љеној цељи и радило од ока и на овлаш. Особито се Светозар окомио 
на рад Владимира Јовановића. Светозар еве су критике изазвале у омла

дини изненађење, понегде осуду његовог рада и гашење оне ватре оду

шевљења, јер се нико не могаше отрести те горке истине: да је у омла
дине бшlO одушевљења али правца и једномишљености у раду никако, 
те је и рад био неједнак и безуспешан. 

На омл. скупштини 1870. поднесе Светозар са неколико својих 
другова нацрт програма и организације омладине. По томе програму 
би омладина имала да ради на свим гранама народних установа а не са

мо на књижевности 11 морала би тај свој рад према једном начелу упра

вљати. Предлогом се опредељује демокр,пско начело као ?младинско. 
С противне стране су били сщлучно против сваког начела, јер би се та

ко омладина поцепала и усвојењем политнке би омладина као целина 
била забрањена. Овај је предлог сачињавао главни предм~т те скуп
штине и опет се није дошло до никакве ОД.'1уке: омладина је остала и 
после конгломерат разноврсних елемената и начела, радило се како и 

шта се год хтело. На омладинској скупштини у Вршцу (1871) Светозар 
је хтео са својим друговима ПОНОВIIТИ свој предлог, али с једне стране 
сурови нападаји "правог" омладинца У. Гаврнловнћа и преки поступак 

бироа а с друге стране забрана маџарске владе омладине и онакве ка
ква је постојала - не дадоше, да се до таког предлога дође. Но омлади
на и пре тога већ не беше нн онако радена као дотле. Осим рада на 

"Младој Србаднјн" не беше внше никаквог (беседе и друге заба~е би се 
и без уједињене омладине ПРl!ређнвале, као и данас). Одбора је чини 
нам се било три, па опет нису издати последњи записници скупштин

ски, за чије се стенографисање издала из касе прилична сума новца. 

У половини 1871. године покрене Светозар у Београду "Радник", 
који је излазио до маја 1872, кад га вла/,\а у све?1I са митрополитом угу
ши. Но Светозар је 11 пре тога морао у АУСТрИЈУ прећи, Јер му грожаше 
казна од неколико година због његових "неколико" чланака; али његов 

рад на листу био је опет онај истн и оно~ико као и дотле. Кад је з~бра
на "Радника" била свршена ствар, онда је он наваљивао на Ђ. МИЈато
вића да отпочну у Н. Саду издавати лист на што Ђока из прва пристане 

и програм се изда, али ДОЦНllје се по~уче сасвим натраг. Али <?вет.озар 
није научио да беспосличари и зато Је радио на довршењу "СрБИје на 
Истоку", што у Н. Саду изда, а после је узео у радњу Чернишевскову 

економију, која се сад у Београду штампа. 

Свршетком 1873. године врат!! се Светозар у Србију I! одмах за

тим покрене са осталим пријатељима "Јавност" због које добије процес 
и буде осуђен на 9 месеца затвора, што је и одужио. Нови мини.стар 
Чумић забрани "Јавност", на чије се место опет "Глас Јав." ПОЈави. 
Светозар је на оба ЛlIста био главни радник и његови чланци имађаху 
таква уплива на скупштину, да су скупштинари, који дотле за највећу 
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срећу држаху са министрима руковати се, -- постали сад одлучна опо
зиција влади. Читавом љеговоМ раду има се приписати она пробуђе
ност у народу која је данашље скупштинаре изабрала за народне пред~ 

ставнике. 

ЧИМ је из затвора изишао .одмах j~ мислио на покретаље HOBOГ~ 
листа и то је и у друштву са СВОЈИМ приртељима у виду "Ослобођеља 
и учинио. Но слабост која га је све више и више I1реовл~ђивала на по
слетку је тако јака била, да се једва могао кретати l~ он Је морао озби
љно се за опоравку побринути. Ради опорављаља Је пошао у Даш.ш
цију у блажу климу. Но пре тога је отишао у Беч да му лекари болест 
исш;тају а одатле оде у Трст, где је на велико изненађеље ~I жалос~ 
својих пријатеља умро. Још четири дана - рекоше лекари, па ~e еп~сен. 
Али љегова је грађа била и за то кратко вре.ме сувише слаба. Он Је до 
последљег часа своју свест задржао и сам Је Један телеграм свом брату 
послао. 

Наше није, да у овом тренутку, кад хладна земља покрива мртво 
тело покојника, изричемо пресуду над дел.има љегова ДУ,ха. ГY~~I У г~p: 
Њ!Ш редцима ожалис/>ю свога ~\I'lНОГ ПрИЈатеља, млада IOвека од ка 
рактера !! науке, истинског приртеља свога народа. 

О љеговом јавном раду може судити како ко хоће, тек то му нико, 
па н!! најљућ!! противющи његов!!, ако хоће да суде беС~Р!Iс:расно, не 
могу одрећи, да је био млад човек голема ума, чиста карактера, пун 

дубоког знања. . 
Народ српски губ!! У њему једнога сина св?г, КОЈ!! се тако често ~e 

рађају. Губ!!так је тај за наш малени народ јаКО осетљив, у толико 
више, што су нам големи !I замашни умови потребн!! да нам народ по-
ставе на здраве и поуздане ноге. 

Нек му је вечан спомен међу нама! 

Граничар, бр. 11S, од 2JII lЮ5. 

Уредништво Б удуЈшости 

СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ 

РОДНО се 1847. ГОДНН&rп У 3ајечару а умро 26. фебруара 1876.2(1· у Трсту. 

На пољу наше јавне радље нестало је и још једног неодољивог 
борца за истините интересе народне. Ко збиљски познаје садаље наше 
политичне и друштвене прилике, признаће да је смрћу Светозаровом 
много изгубљено. Код нас је он управо између првих био, који је дао 
нов правац и изнео нове мисли у друштвеЮIМ социјалним и ПОЛИТИЧКИМ 
питаљима. Оно утегнуто, сакато и нзвраћено поимаље праве науке што 
се у новије доба почело ширити у нашој кљижевности, он је оштром 

критиком и обилним знаљем најновије науке тумбе преврнуо и показао 
како се наука треба да разуме, шта она хоће и шта јој је цељ. У целом 
љеговом јавном раду, и у приватним писмима свуда се опажа једна иста 
и главна мисао: да сва радља и све знаље мислећих људи мора тежити 

благостаљу, срећи и напретку човечанства. 

Овакав појав нових t.I!!СЛН којн је Светозар са својим начелним 
пријатељима проносио у IlJтампи и у животу изазвао је читаву буру у 
јавности. То се најпре појавило у омладини и на љеним скупштинама, а 
доцније је пренето на поље наше и ово и оностране журналистике. 
Светозар је први са друговима устао на онако неодређену и нејасну 
цељ наше омладине, која се повремено скупљаше да само измени своје 
мисли и своју радњу сведе на научне цељи. Ново коло људи коме је 
Светозар припадао, на једној од последњих омладинских скупштина 
устаде!! осуди такву радњу, која неје !шала никаквих праКТ!lЧНИХ по
сљедица, која је била некорисна, јер народ нити је од такве радње мо

гао имати, нити би икад имао користи. Омладина по Мllшљељу тих љу
ди ако озбиљно оће да што ради и ураДII мора да своју снагу, бригу и 
пажњу обрати једино и IIСКЉУЧНВО да заподене борбу на ПОЛИТ!lЧКОМ и 

економном ослобођељу народа. Овако заподета борба изнела је у 

резултату ту добит: што је с једне стране показала да начела "либера
лне партије" у Србији немају ннкакве вредности; а с друге што се у це
лом млађем нараштају јавља мисао: да једини с.пас нашега друштва и 

преображај његов зависи од радикалних рефорама којима треба тежи
ти пропагандирањем таких мисли речима и животом. На радост свију 
пријатеља истинског напредовања, ова струја овладала је већим делом 
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нашег млађег света, што је доказ да су нове мисли заватиле земљи шта 

и да ће нај:3аД победа бити његова. 

Светозар је мален остао без родитеља и сву детинску H~ГY добио 
је од своје добре маћије која му је потпуно заменула оца и маЈКУ. Прва 
два разреда основни школа учио ј.е у Левчу одакле му j~ и o~aц родом 
био. Остала два разреда доврши о Је у Јагодини. У КраГУЈевцу Је свршио 
полугимназију, а пети, шести и седми разред ђимназије у Београду. На 
Великој школи у техничком факултету остане само две године,2<Ј9 а за 
тим као дрЖ. питомац оде у Русију где је пробавио 2 године учећи 
инжињерство, после оде у ШвајIЩРСКУ одакле је писао многе чланке.у 
"ЗаLiави", "Панчевцу" и "Србији". Доцније кад се је вратио у СрБИЈУ 
подигао је са својим пријатељима и начелним друговима лист "Радник", 
који је доиста светао појав у нашој журналис;ици. За!им је морао ~a 
бега из Србије и бавио се већином у Новом Саду где Је израдио СВОЈе 

." . 210 Д 
значајно деnо "Начеnо народне еКОНОМНје КОЈе се сад штампа. 0-

цније се опет врати у Србију и покрене лист "Јавност" у Крагујевцу. 
Због рада на истом листу допадне пожаревачке апсане. Ту поседи 9 
месеци и чим отуд изађе покрену опет у Крагујевцу нов лист "Осл~
бођење" под његовнм уреДНIIШТВОМ. CycTlIГHyтjaKoM болешћу од Ko~e 
је давно паТJIО, а у затвору се још ПОГОРШ<L'1а, науми да иде у ДалмаЦИЈУ 
да поправи порушено здравље. У путу сврати у Беч да од доктора 
тачно сазна болест, а заТIIМ на путу за Далмацију умре у Трсту. 

Светозар беше човек од начела којима је био скроз ПРОНlIК~У:. 
Никакве сметње несу га ни за часак поколебале у његовом раду, КОЈИ Је 
са непојМЉlIВИМ постојнством вршио до смрти. То баш и чини да је он 
светао карактер у нашем нараштају, што је код нас врло редак појав. 
Па и иначе у животу био је потпуно благородан човек као што то и би
ва код образованих људи. Ко га је год познавао вазда ће се сећати ње
гове искрености и доброг срца, које никоме није умело да пакости и зла 

пожели. 

Пријатељи његови и начелни ДРУГОВИ, кад буду. повољније при
лике приредиће и штампати целокупан његов рад, КОЈИ ће за цело за
узети прво место у нашој новијој књижевности. 

(Будуhност, Београд, бр. 24, од 2ЈII 1875). 

Уредништво Рада 

ОДЗИВИ О СМРТИ СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 

Мислимо да нећемо учинити уштрба нашим читаоцима ако им 
саопштимо разне одзиве о смрти покојнога Светозара. Наше пријате
ље, који на свом трновитом путу сустану и малакшу, нека теши мисао, 
да чак и у далеком свету има људи, који са њима једнако мисле и осе
ћају, умеју да осете њине болове и њине радости; дакле, да нису само
рани; а наши непријатељи нека виде, да се у свету још уме ценити кара
ктер и поштење, да број оданих бораца народне ствари расте, paLie под 
сваким њеним џелатским ударом, као оно што се прича, да је расла 
некаква мађионичка лопта сваким ударом Краљевић Марковог топуза. 

Новосадски другови Ј! начелни ПРJIјатељи покојног Светозара 
издали су ову листу: 

Друговима и начелним пријатељима 

Светозара Марковиt1а нашег друга, нашег пријатеља, многоме ме
ђу нама учитеља, нема више међ живима! Телеграм нам је донео не

срећну вест, да је наш Светозар ономадне у среду 26-0Г фебруара у Тр
сту преминуо, у ЗО-ој години живота свога. 

У добу, када борба све жешћа бива и кадаје нужно да бораца, сна
жних умом и снагом, све више имаде, зла коб одвлачи нам једног по је

дног из наших редова - на радост свакоме, који у нашој победи види 
своју пропаст а народни васкршај. 

Шта у Светозару изгубисмо - то знаде сваки, а ми по најбоље. За 
што га изгубисмо, то за нас тајна није. Што би природа у другим око
лностима зар и поштедила, није могла у околностима, у којима наш 

Светозар предпоследње дане свога живота проведе. Пожаревачки 
затвор изврши јавно оно, што господа у тајности од срца желише. Же
ља им се испунила ... Светозар Bet1 више међ живима није! 

Узимајући факт на знање, да ли да се задовољимо са уздахом; "Ла
ка ти земља Драги Светозаре? - Не, кад би се тим само задовољити 
могли показали би смо, да мало ценимо човека, који је заслужио међу 
нама, да му бољи спомен подигнемо. А чим ћемо му, и како би му нај

лепши спомен подигли? .. 
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Да смо се десили њему на умору, да смо били срећНИ и по нас и по 
њега, да на нашим рукама издахне, сумње нема, да би смо чули његову 

последњу жељу и поздравље у овим речима; "Не малакшите и не усту
пите! Напред! На посао! Радите! Одужите се народу својим поштеним 
радом и тражите своју срећу само у његовој! Непријатељ је сила ... сила 
која малаксава. Ви сте сила која расте и развија се - ваша је БУДУћНОСТ! 
Сложно само на рад; један за све и сви за једнога - и побеДИћете! То 
вам у аманет од вашег друга и пријатеља!" 

И заиста, само нашом сложном радњом на почетом делу, коме је 
тако поносито наш Светозар предњачио - и једино тиме УЧИНИћемо 
нашем другу и пријатељу најлепши спомен. 

Прионимо дакле на посао! Народ се почео будити из тешког буни
ла. Већ се чује граја његовога потраживања својих права на живот и 
УЖl!так. Њему су нужни људи, који ће у стању бити, да му жељи израза 
даду; нужни су му људи широка погледа, који ће умети и знати да про
виде све вирове, у које га маме они, којима је рођени интерес најпречи. 
За живота Светозарова, могасмо се ОСЛОНl!Ти на њ; након њега ми сви 
ваља да се упнемо да га достојно заменимо и на делу и на перу. Тако 

ћемо нашем Светозару леп спомен подиlш. Тако ћемо достојно пока
јати његову рану смрт, која нам га отрже за навек онда, када би тек на
стао да ЖИВИ. 

За живота, Светозар нам је био она уза, која нас је везивала, и она 
жижа, у којој се наше зајеДНl!чке МI!СЛI! скупљаше, да што силније до 

израза дођу. Након смрти Светозарове, да се закуне мо гробу његовом 
да начела, која је он у име свију нас износио и бранио, HetleMo изневе
РИТИ, већ да ћемо сву снагу своју за.пожити, да ИХ у животу остваримо. 

То захтева од нас време у коме живш.Ю; то хоће гроб Светозаров; то 

нам је дужност да ЧIIНlШО, ако смо икада поштено МIIСШIЛИ радити. 

Енергија, да каже шта мисли и да живот свој удеси само према 
својим мислима, та је енергија створила од Светозара човека, каквих је 

мало и по устаоштву и по поштењу. Пођимо његовим трагом - и никад 
се не ћемо ПОСТ!lДIIТИ на збору ПОlllтеноме! 

ПокаЖJlМО на депу, да умемо цеНlIТИ човека, који се борио и који 
је радио за нас, и кога смо ми сви звали другом и пријатељем! 

Кукавица је доста и онако; а Светозарови другови и пријатељи не 
треба заслугом таког имена његов спомен да окаљају. 

Пут нам је нацртан. Барјактар је пао, али се барјак високо вије, 
светао као вазда. На њему је једна врпца жалосница више: у толико је 

ПР!lметнији. Радећ!!, да нам барјак Н!lкаД самац не остане, ни да нам по
тавни, ми ћемо дићи светао спомен нашем пријатељу, који нас је то
ШIКО волео и поштовао, 11 кога смо толико волели и поштовали. 

А тужан уздах: "Вечан ти спомен друже Светозаре!" - нека значи: 

Ми ћемо радити, да нам зајеДН1Iчка мисао не пропадне. -
Напред! Мушки и јуначки напрсд! 

у Новоме Саду 28. фебруара 1875. год. 

Другови овдаШЊfl покојнога Светозара. 
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Загребачки лист "Раднички пријатељ ", орган хрватских радника, 
у свом 11. броју на челу листа доноси ово: 

Светозар Марковић 

Неумољива досљедност природе уграби нам у најбољем мужев
~OM добу стојећега најврснијег нашега бориоца за слободу, братство и 
Једнакост; уграби нам срце, које вазда осећаше љуте ране радничкога 
народа; уграби нам мужа, који је сваким ударцем била свога осећао не
правду данашњих друштвених одношаја, који је редким пожртвовањем 
радио за одстрањење тих одношаја и за напредак народа, за бољитак 
његов, поглавито пак за ослобођење његово испод власничкога јарма. 

_ Светозар. МарК?ВИћ, уре.дник "Ослобођења", свршио је трњем 
ооасут пут СВОЈ, са КОЈсга се НlIJe од никога ни од чега, нити од тамнице, 
ни од верига, сврнути дао. 

Већини читаоца наших познат је рад Светозара у "Раднику", "Ја
вности", и "Гласу Јавности" - а у последњс време, пошто је пуштен из 
таМН!II.~е, где је 9 месеци чаМIIО за нсустрашиви бој за своја начела _ 
радио Је у "Ослобођењу" за остварење својих начела. 

Закључујући овај број листа нашега, изненади нас вест, да је (вс .. 
тозар Марковић на путу у Италију камо се је упутио да здравље своје 
опорави - у Трсту напрасно УМРО. 

Под теж:IНОМ (~Boгa огромнога ударца, који нам одузе првога бор
ца нашега, наЈВрСНИЈУ силу нашега покрета, није нам могуће у перо ули

ти. израз свију оних осећаја, која у тај пар срце 11 душу нашу обузеше; 
НИЈе нам МОГУће посвеТIIТИ Светозару нашем подуже СЛОВО, којим би 
исказаЛII дубоко осећану приврженост према њему; - то ћемо учинити, 
чим нам се бол првог ударца понешто уталожи. 

Почивај у м.иру, Светозаре! Успомена на тебе и твоју верност пре
ма начелнма ТВОЈИМ и нашим, уздржаhе нас крепке и бодрити нас на оз
биљни рад! 

"Arbeiter Freumi" ("Раднички пријатељ"*) доноси ово: 

Грозна смрт опет је покосила једнога неустраrшIВОГ и оданог бор
ца наше праведне ствари, опет је неумитна судба ИIIlчупала из наших 
редова једнога човска, ватрено одушевљсног за права угњетеног наро
да и за п060љшање радничког стања; ишчупала га је пре, но што је мо
гао видети плодове свога неуморног рада, успехе својих горко отку

пљених тежњи, те да бар у њима нађе слабу утеху за своје поштено 
делање. 

Као што нам телеграфске вести јављају, Светозар Марковнћ, уред
ник "Ослобођења", који је од свију начелних другова високо цењен 

* "РаДНИЧКII пријатељ", као што c~!o јавили у 18. бр. "Рада" од прошле 
ГОД., излази пола на хрватском а пола на немачком језику. Прва вест донета је 

дакле на хрватском, а друга на не~!аЧКО~ј. (Напомена Уредништва Рада) 
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због СВОГ доследног карактера и своје неуморне борбе за човечно ре
шење друштвенога питања, свршио је пре два дана у Трсту свој чеме
ран, а пун наде, живот. 

Светозар је МаРКОВИћ био први борац друштвене једнакости на 
Балканском полуострву. Он је први почео да одушевљава сродна ју
жно-словенска племена за социјално ослобођење. Његовим утицајем 

покренут је 1871. год. у Београду "Радник", лист који је на првом месту 
ставио себи задатак, да ради на поправци радничког стања. Пошто је 

овај лист био угушен, настави он у истом правцу и даље свој пут, пун 
сметња, рад на "Јавности", па пошто и овај лист би угушен, на "Гл. 
Јавности". Оптужен и бачен у мрачне тавнице, пролежа Светозар пу
них 9 месеци, и тек што угледа слободу, он наново покрете социјално 
демократски орган "Ослобођење". И ако му је душевна снага изашла 
несломијена из тешке борбе, шта више још прекаљена, његову физи
чку МОћ беше тавница у велико подрила, и МаРКОВИћ би принуђен, да 
се крсне у топли југ, с надом, да ће блага италијанска клима имати нај
бољи утицај на његово порушсно здравље. 

На жалост, судба га је издала и у овој последњој нади, јер једва 
приспе у Трст, а већ га беху издале животне силе ... ! и ту се пре неко
лико дана борио с душом, водио последњу борбу за свој кратки живот; 
ту његова благородна душа пусти последњи уздах ... и престаде да бије 
срце, које је тако топло куцало за своју браћу, за човечанску правду и 
слободу. - Част његовој успомени! 

"Застава"у свом 26. броју доноси ову вест: 

Из Трста стиже нам телеграм, да је онде 26. фебруара баш на дан 
свога лањског осуђења, српству познати Светозар МаРКОВИћ, преми
нуо у За-тој годин\! младога века свога. 

Светозар МаРКОВИћ рођен је у Србији, у Јагодини. Кад је у Бео
граду свршио од теХНlIЧКИХ наука, што се онде учи, отишао је у Петро
град, и онде је наставио и две године учио исте науке. За тим оде у Ци
рих на савршење у тим наукама, али ту се ода на изучење социјалне на
уке о друштву, и његовом организму, 11 то га одведе на пут такозване 

социјалистичне llIколе и странке, тако да он постаде оснивач исте шко

ле и странке међу Србима, наиме у Србији. Чланци његови у "Застави" 
о преображају Србије доведоше га са ондашњом српском владом у 
сукоб тако, да му је оставила избор измеljу опозвања и губитка држав
не стипендије - он је оставио влади на вољу, да му одузме стипендију, 
што је ова и учинила. Он је у Београду подстакао оснивање разни, које 
пронзвођачки, које потрошачки задруга да би тако практично упознао 
занатлије, и друге произвођаче српске са начинима и пробитима асо
цијације,21l и у исто време издавао је социјалистични лист "Радник". 
Принуђен својевољно склонити се на неко време, ЖIlВIIО је у Новом Са

ду, проучавајУћИ своју струку, и Пllшући о том. Повратив се у Београд 
основао је социјалистични лист "Јавност" у Крагујевцу, но ту, особито 
поводом преклањске народне скупштине, дошав у сукоб са преским 
законом, буде осуljен на 9 месеци преског затвора, који онако боле-
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шљив издржи, И издржав га настави своју публицистично социјалну 

радњу у "Ослобођењу", но после затвора тако оболе, да је потражио 
лека, или олакшања под благим небом Италије, али на путу - у Трсту 
клоне, и издане. 

С~етозар Марков.ић је био човек редкога дара и оштроумља. У 
ње!'ОВОЈ природи било Је идеализма мисли, и реализма тежње, воље, те 
га Је и то можда извел.о на пут, да тако кажемо: идеалног реализма, јер 
ми не },~ожемо ДРУКЧИЈе назвати науку и тежњу, која заиста иде за нај

реаЛНИЈИМ потребама ~YДCKOГ и друштвсног живота, али којој је облик 
у облику идеализма.* Светозар МаРКОВИћ је ствари, којој је свој живот 
посветио, служио са свом оданости дубоког уверења, и одушевљеног 
самопрег~ревања и пожртвова~а, са бистрином ума, и ЧИСТОћОМ при

ватног и јаВНОГ карактера. Он Је био уважења и поштовања достојан 
оснивач, поборник и заточник правца међу Србима, коме, ма какво 
одељено мнење ко о њему имао, ипак не може се одрећИ важност по 

човечанство, ма делимице, или поступно остварен био. 

-, О.сим многи н~вински чланака издао је на свет делце под насловом 
"СрБИЈа на истоку , и као што смо извештени, у штампи је већ дру_ 
штвено-економско дело. 

у Све:го:ару Марковићу губи народ српски једну вредну, неумор
ну снагу КОЈа ои му на дому користи, у свету добра гласа придобила. 

Искрен~ жалећИ за њим, одзивамо се далеком гробу његовом са 
тужни м вапаЈем српским: лака му земља, вечни му спомен! 

Руски ЛОНДОНСКН лист "Вnередь" ("Напред! ") јавља у 5. броју: 

Кад H~M је лист већ био готов добисмо од једнога нашега друга 
Србина оваЈ жалосни телеграм: 

"Друг наш. Светозар. Марковић,. умро је јуче у Трсту. Народна 
ствар изгубила Је у њему Једног од наЈбољих бораца, но она није про
пала." 

Не, она није пропала, она не може пропасти, кад се у Србији јед
ном већ пробудила свест о гнусности садашњега стања. Светозар Ма
рковић, : коме смо недавно нашим читао цима говорили, не издржа му
~e,. на КОЈе га осуди раздражена експлоататорска влада. Али путем ко
ЈИ Је он прокрчно, поtш ће други; ПрОДУЖИће његово велико дело и _ 
освеТИће га! ... 

Рад, Београд, бр. 10, од 8.III 1875. 

* Ово мишљење ,,3аставино" побио је један наш јеДНОМlIlIIљеник и ми 
ћемо његов чланак донети скоро нашим читао цима. (Напомена Уредништва) 



У редништво Ослобођења 

УРЕДНИШТВО "ОСЛОБОЂЕЊА" 

изјављује своју захвалност свима пријатељима, који 
су ~y до сада изјавили учешће због смрти друга и 
ПрИЈатеља 

СВетозараА1арковнЬа 

и то: Пријатељима из Крагујевца, који на парастос 
дођоше. Пријатељима из крагујевачког, гружанског 
и ~епеничког среза. И пријатељима из Алексинца, 
КОЈИ нам се писмено или усмено јавише. 

СМРћУ Светозаровом, пријатељи наши, народна 
ствар претрпела је заиста неоцењиви губитак. Не
стаде мужа, који је био неустрашив у раду за народну 
самоуправу, слободу и благостање, који је радио и 
пис~о не мастилом но соком мозга својега и крвљу 
СВОЈОМ. Али дела његова остају вечна. Највеhи спо
~leH, највећа је благодарност Светозару да сви при
ртељи и даљни и БЛIIСКИ остану стални у своме раду 

за народ и у начелима и наставе дела са оном одано

шћу и куражи каква је код Светозара била. Тако ва
ља вратити дуг Светозару. Поштена ствар мора по

бедити, а поборницима њеним, који је потпомажу по 
дужности грађанској, остаје вечни спомен. Ценеhи 
пријатељско учешће ваше, уверени смо да ћете и да
ље остати пријатељи оног рада и оних начела, која 
Светозар и његови пријатељи исповедаш е И испо
ведају. 

Ослобоf)сњс, бр. 28, од 5.III 1875, стр. 4. 

СВЕТОЗАРУ МАРКОВИЋУ 

дават је парастос у Јагодини. Света је у ЦРКВИ било 
много. Том приликом један од пријатеља говорио је 
беседу о животу и делима нашег Светозара. 

- И3 Алексинца нам јављају да ће И тамо такође 
б,ИТИ парастос, за спомен нашем другу И пријатељу, 
Светозару. Парастос су приредили пријатељи и по
штоваоци његови. 

Ослобоf)сњс, бр. 29, од 7.Ш 1875, стр. 4. 



Лаза Нанчиh 

ТЕЖАК УДАРАЦ 3АДЕСИО ЈЕ СРПСКУ 
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИЈУ 

Беч, 13. марта 1875. 

Тежак ударац задеси о је српску социјалдемократију - нема више 
племенитог и заслужног српског социјалисте Светозара Марковиliа. 

Пре годину дана осуђен је на девет месеци тамнице и тек што је 
изашао из ње, покренуо је овај неуморни борац за права радног народа 
један нови орган: "Ослобођење". Али због болести, оставио је пре два 
месеца уредништво листа и дошао у Беч да поправи своје здравље. Кад 
се њсгово здравствено стање, уместо да се побољша, још више погор
шало, одлучио је преминули да оде у топлије поднебље. Светозар Мар
ковић је хтео да отпутује у Дубровник, у Далмацију, али је успут пре
минуо у Трсту 10. марта ове године. - Његов живот није био друго до 
тешка борба са представницима данашњег "поретка" - зато је заслу
жио да му се узвикне: 

"Тебе је пролетаријат унео у своје срце." 
Покојник је био још млад - навршио је тек 28 година живота. 

Der Volksstaal, br. 31, od 17.III 1875. 
Превела 

Олгица Момчиловиli 

Уредништво Ослобоljења 

СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ. 

Глас да је Светозар Марковић умро и код овдашњег 
народа произвео је жалостан утисак. Сви који су прати
ли ~eГOB живот и рад жале, што га ВШlIе међу њима не
ма; Јер нема више оног који је за слободу народну могао 
жртвовати све па и своју слободу и живот. Сваки осећа 
велики губитак. Па још кад се помисли гди је он свој 
живот скончао - у туђини. Горка судба његова као да је 
хтела последње дане још већма да му загорча. Он не 
умре код својих другова и пријатеља у своме роду и за
вичају, за шта се је целог свог живота борио - да му 
мртвом кад нису смели живом ~ укажу своје пошто

вање, но у туђини гди га нико незнађаше. Дал му наша 
браћа Далматинци у место нас ЗН<lДоше да укажу она
кву пошту, какву је он заС.11УЖИО. 

Губитак ће се у нашој и онако маленој књижевности 
смрћу његовом дуго осећати; али пријатељи његови и 
једномисленици умећеју рад његов наставити још с ве
ћом вољом када међу њима нема више онога који је мо
гао сваког на поштени рад да покрене. 

Рад његов ЖИВИГ1е вечно, и ми смо сигурни да ће се 
његова начела остварити, јер су поштена. 

у Ћуприји 4. Марта 1875. 

ВНllI~ пријатеља (Ветозарови. 

- Из Чачка нам пишу: Губитак Светозаров пријате
љи .су у "Ослобођ~њу" и "Раду" достојно оценили у име 
СВИЈУ његових прщатеља. Ми не умемо ни да некажемо 
како смо поражени били несретним гласом. Та за бога 

зашто угурсузи, подлаци и изелице нису тако кратког 

века, кад су на досади целоме роду људском. Овима као 

да и богови помажу, да што дуже живе и да што више 

варају свет. - Пре времена умиру најбољи пријатељи 
народа и човечанства. 
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- Из Смедерева нам пише један пријатељ изја
вљујУћИ тугу за изгубљеним другом. На крају писма 
пита: "Оћетс ли тело Свстозарово пренети у Србију? 
- То би се могло учинити ПОМОћУ добровољних при
лога." 

Овим путем благодаримо пријатељима на брат
ским изјавама. Тело пок. Светозара однето је у Беч 
да се секцира, ако полиција бечка допусти а одатле 
БИће пренесено у Србију. 

Осло60f)ење, бр. 30, од 9.III 1875, стр. 4. 
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[ СВЕТОЗАР МАРКОВИЋј 

Књажевац, 8. марта. 

Данас давасмо парастос пок. Светозару. Хитимо да јавимо, да и 
амо има људи - и то много, који знају да цене рад, и УМУ да поштују 
личност, која је сав свој живот искључиво народној ствари посветила 
била ... Умре Светозар на жалост пријатеља његових и самог народа, 
али дела његова остаће вечно - она не умиру, она ће светлити оном 

сјајНОШћУ којом светли сунце меЬ осталим планетама у природи. 

Тежак је губитак. Србија је срећнија у свему другоме но у одгаји
вању оваких синова. Она је у своје време имала добрих јунака, који су 
могл!! фнзнчном снагом )':\а противстану непријатељу; али пре Свето

зара, није никад имала човека који је искључиво мислио и радио само 
за добро народа. 

Оваке пријатеље и раднике народ тражи. Начелни пријатељи пок. 
Светозара нека вазда имају ово на уму, па нека не клону у раду у вре
мену, када треба највише радити. 

Многи ПОlIIтовачи и начелни пријатељи пок. 
Светозара. 

Осло60f)ење, бр. 32, од 14.III 1875, стр. 3. 
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СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ. 

Ваљево, 9. марта 1875. 

Глас, да је умро Светозар МаРКОВlIћ, означио је и овамо код свес
није публике велики губитак по народ, а код његових другова и при
јатеља изазвао је тај глас поред дубоког осећаја жалости још и осудно 
решење: да наставе најенергичније исти рад и щту борбу, коју је Све
тозар челичним својим карактером почео, и која је његовом смрћу пре
трпела велики удар. 

И одиста нема боље успомене за покојног Светозара него што је 
та, да његови другови и пријатељи остану до смрти верни начелима, за 
која се Светозар борио, да наставе рад, којим ће се остварити народна 
самоуправа, слобода и благостање, - рад за који је Светозар живио и 
умро. Нема светије дужности и веhи аманет за његове другове и при
јатеље, већ да пођу и даље оним путем, којим је ишао Светозар, - та 
верна слика српског поштења и карактера, тај неуморни радник за са
моуправу и благостање народно, тај неодољиви борац за велика наче
ла, која су најсветнји израз борбе мрака и светлости, тираније и слобо
де, рада и аговања. 

Другови и пријатељи Светозарови приредили су му јуче "пара
стос", на кој и се стекло доста грађана. Спремљене су биле две беседе, 
но нису говорене с тога, што г. прота овд. каже, да црквени канони не 

допуштају "мирјаю!Ну" да говори беседу у цркви, јер је то остављено 
само "духовним mщи!>ш". 

Не могу да одош!м срцу, а да не споменем један факт, који се јуче 
десио пре нег што ће почеТII "парастос". Заиста нема наивније ствари 
од "парастоса" - даће. Обично се вели, да се даћа даје покојнику за ду
шу. Ја не ћу овде КРИТИЧКII да промотрим нити свој суд дам о томе, шта 
је даћа, какав је карактер овог обичаја народног, од каквог је значаја 
она и да ли одговара сувременом развиhу науке? Не, томе сада није ме
ста, већ само напомињем то: да обично дају даћу своме сродни ку, другу 
И пријатељу опет сродници, другови и пријатељи без икакве "опасне" 
намере и ни с каквим "предумишљајем". Па опет у овакој наивној ства
ри г. начелник овдашњи спазио је неког баука и тражио је "службено" 
од ОПIllтинске власти да га она извести, који је тај, коме се даје парас
тос; какве су његове заслуге; који су ТО његови другови и пријатељи, 
који позивљу грађанство на даћу, јер знате све то он није знао и љему 

НАД ПАЛИМ ДРУГОМ 89 

као начелнику и "надзорној власти" није познат тај "многозаслужни 
човек", већ је онако чуо од "приватних људи" да се на томе ради, па 
оће као човек и "надзорна власт" да се "потпуно" о томе извести? Шта 
је одговорила општннска власт не знамо, само то знамо, да се много 
света тргло у сљед тога што је један члан општинског суда узео на за
хтев "више власти" из кафане један или два позива, којим су пријате
љи, познаници и другови позивали грађанство на парастос. Међер Све
тозареве кости ни у земљи нису мирне и тамо их узнемиравају. Еј све
сти, свести! Драга ли си слободо! 

Многи овд. грађани, цене!ш високо рад покојног Светозара, реши
ли су да изберу одбор, који ће се старати о томе, да скупи потребан но
вац па да се издаду целокупна дела Светозарова. Одбор је изабран и 
већ је покупио на ту цељ до сада 42 дук. и 30 гроша. Слава свесним ва
љевским грађанима! 

Ослобо!Јење, бр. 32, од 14.III 1875, стр. 3. 
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[СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ. I 

А.Паланка, 10. марта. 

Јуче - 9. марта - дават је парастос пок. Светозару. На парастосу 
било је доста света, а и певачка овд. дружина присуствовала је и пе
вала. 

Дан парастоса нисмо раније јавили, али је опет врло много света 
било - више него на парастосу генерала БЛа:3навца, на који су људи те
рани. Блазнавцу певачка дружи на није хтела ни за новце певати, а Све
тозару - сматрала је за дужност. - Ово упоређење није нужно, али смо 
ми тиме хтели да покажемо, како и овај наш свет уме да позна своје 
праве јlријатсље - а то је доказ, да више није "незрео", као што би не

ки од господе желели. 

Још нешто. На парастосу било је и сељака, и један сељак који је 
дошао био да се причести, упитао је једног од наших суграђана, "који је 
то умро'''! кад му је казато, да је умро један новинар - Светозар Мар
ковић, који је радио само за добро народно; онда је сељак додао још 
ово: "Знам, то је онај, што је први у новинама почео износити крађе 
неке господе, те га после уапс!!ше. То је жалост, то је велика штета!" 

Светозара зна и сељак, та и "геја" уме да цени рад, и по заСЈlУЗИ 
свакоме своје да д1\. 

Светозар је умро, али ће његов рад вечно живети. - Пријатељи 
Светозарови не клоните у раду. 

Више граi)ана из Паланке. 

Ослобоi)ење, бр. 32, од 14.III 1875, стр. 3. 
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@ЕТОЗАР МАРКОВИЋ. I 

Алексинац, 9. марта. 

Данас је дават парастос пок. СВЕТОЗАРУ. Света је било нао
бично много, па и певачка је ДРУЖlIна суделовала. Том приликом гово
рена је и једна беседа, у којој је н<.щртан живот и рад покојников. При
јатељи и поштоваоцн пок. Светозара показали су, колико осећају за 
великим губитком, који нас снађе баш у часу, када је највише потреба 
да се ради за народни напредак и народну слободу, а у једно посве
дочише, да умеју пошто вати човека, који цео свој живот беше посветио 
раду за добро народње. Пок. Светозар радом својим заслужио је, да му 
се бар мртвом ода почаст, кад се то није живом могло и није смело учи
нити. Многи га сувремеНlЩИ не могоше или не хтедоше разумети 11 као 
што беседник рече: "рад и начела његова тек ће будућност имати да це
ни и да поштује". Света начела која је он исповедао напослетку ће по
бедити, само пријатељи њеГОВII и начелни другови - пријатељи СЈюбоде 
народне не клоните духом. 

Многи граi)ани као пријатељи и поштоваЧ1f 
пок. Светозара. 

Ослобоi)ење, бр. 32, од 14.III 1875, стр. 3. и 4. 
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СВЕТОЗАР l'vIАРКОВИЋ 

Параlшн, 9. марта. 

Сви пријатељи "Ослобођења" чим су дознали за смрт пок. Све
тозара, одма су учинили оно што је право, т.ј. огласили смо тај велики 
губитак. У идућу недељу даваћемо и парастос. Не сумњамо да се овд. 
грађани нећеју одазвати нашем позиву, јер смо уверени, да је сваки у 
Светозара гледао као народњег пријатеља, а у овом губитку, да осећа 
евој удар. 

Та природа, као да се је заклела противу искрених И ваљаних рад

ника народних. 

Ми сви знамо шта је изгубљено са Светозаром, али се тјешимо, 

што рад пок. Светозара и њеГОВIIХ пријатеља живи, који је јаког корена 
уватио у народу, И онда насигурно, да ће ПОlIJтена радња победити. 

Начелни пријатељи пок. Светозара нека не клону у раду, па ће то 
бити највећИ спомен покојнику, а велика добит народу. 

Пријатељи и поштовачи пок. Светозара. 

Ослобоi)ење, бр. 32, од 14.III 1875, стр. 4. 
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[СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ. I 

Са доњег Дунава, 9. марта. 

Смрт нашег милог друга и нашег доброг пријатеља - Светозара 
МаРКОВИћа потресла је све нас. 

Ми осећамо велики губитак у смрти Светозаровој, и примамо са-
учеllJће ваше туге. _ 

Продужите рад који је започет, па гди ћете већег спомена за Све
тозара. 

Неколико пријатеља пок. Светозара. 

Оелобоi)ење, бр. 32, од 14.III 1875, стр. 4. 
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[СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ. I 

Пожаревац, 8. марта 1875. 

Начела, која је покојни Светозар за живота заступао и својим при
јатељима и друговима у аманет оставио, - нису никако прекалемак или 
одјек голе клике из западних држава, без икакве вредности по нашу 

земљу. - Она су баш потревљена у срце народно. - Даље појаве тих на
чела код нас - изазвало је само познавање народних потреба и народа. 

Она су и остају једини спас народни од сваке беде и невоље. - Њин 
је плод опliе благостање народа. Да је то необорими доказ и да је наш 
народ та начела у том смислу разумео - дока3 су сваковрсни одзиви на

родни према раду покојниковом, н самом њему. Само који еу навикли 

да све појаве жмурке прате или не разумеју исте, или не ће да их разу
меју - могу ово порицати. 

Пријатељи Светозареви из народа нису заборавили а да му по
следњу хришhанску почаст неодаду - почаст, која се односи на "душу" 
и "тело", а рад његов и правац који је он заступао - остаће им увек на 
уму и неће га никад губити из вида. 

Ценеhи рад Светозарев, више овдашњих грађана и чиновника 
приредили су јутрос парастос. На парастосу било је више честитих гра
ђана, чиновника и неколико питомаца. Три свеhеника с протом и ђако
ном свршили су овај обред, не тражеhи никакве награде. - Дакле из по
штовања према раду Светозаровом, што им на част служи. 

Је ЛИ ово један знак да је рад и правац Светозарев нашао ваљаног 
одзива у нашем народу. То знају најбоље његови пријатељи и другови
знајуhи то, познавајуhи даље стање народа и његове муке, подпомагани 
од њега, они ће са свом енерђијом и даље продужити правац и начела, 
који су заједно са покојНIIКОМ заступали и стално их бранили од свију 
нападаја, извртања и праске продане штампе и њених пришипетља. 

Ето на тај ће се начин ПОдlIhи вечни спомен Светозару, који је 
управо покретач ових начела код нас. - Тај се спомен само за њ. _е. 

Ослобођење, бр. 33, од 16.III 1875, стр. 3. 
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СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ. 

Градшлте, 8. марта. 

Глас о смрти Светозаровој убио је све пријатеље његове и њего
вог рада. 

у времену, када београдске новине донеше ту тужну вест, "Осло
бођење" не дође на време, и тек када 26 и 27 број "Ослобођења" доби
смо заједно, уверисмо се у тужном гласу. 

Овдашњи пријатељи пок. Светозара умели су вазда ценити његов 
рад, они су знали да он води самом благостању народном; па ево умемо 
и сада да ценимо његов губитак. 

Смрт Светозарева направила је велику празнину међу његовим 
пријатељима и друговима. Ту празнину тешко је попунити, али опет 
зато нетреба клонути, но треба настати још ЖlIвље на рад. 

Ми смо по дужнщ:ти одма огласили звонима смрт Светозар еву, а и 
парастос даваћемо. 

Пријатељи пок. Светозара. 

Ослобоf)ење, бр. 33, од 16JII 1875, стр. 3. и 4. 
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СВЕТОЗАР lvlАРКОВИЋ. 

Уб, 8. марта. 

Црни глас, да је Светозар умро, гони нас да придружимо нашу ту
гу вашој, како би тим путем изјавили наша саучешћа. 

Светозар је умро, али рад љегов неће умрети и он ће вечно жи
вети. То је СвеТ0:3аров спомен који се неће моћиникада порушити. 

На'lелни пријатељи пок. Светозара. 

Осло60!Јење, бр. 33, од 16.III 1875, стр. 4. 
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[ СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ] 

06реновац, 12. марта. 

Глас о смрти Светозаровој и у овој маЈ10ј варОIШЩ!! !! код многих 
поштених грађана произвео је велики утисак и жалост, но ми тврду ВС
ру полажемо на ДР:iШТВО пок. Светозара, да ћс оно неоступно љеговим 
путем донде пћ!!, док се идеје љ!!ове не остваре. 

Пријатељи н поштова'lll ПОIlIтеног рада. 

Осло60!Јење, бр. 33, од 16.III 1875, стр. 4. 
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НАЈНОВИЈЕ 

СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ 

Данас - 16. марта донеће се тело пок. 
СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА У Јагоди
НУ с.Утра 17. марта бнће погреб. 

Ослоборење, бр. 33, од 16JII 1875, стр. 4. 
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СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ. 

Књажевац, 12. марта. 

Глас о смрти Светозаровој, поразио је сваког правог пријатеља 
народњег. Сваки зна колико су пријатељи његови, колико је народ срп

ски изгубио У њему, и то баш сад, када се под упливом начела, која је 
он први изнео, почела будити свест народна. Пријатељи покојног Све
тозара и народне слободе, чим су чули за смрт његову, одма су звонима 
у цркви огласили стаНОВНlщима књажевачким смрт његову, а 9. ов. м. 
дават му је парастос у овдашњој цркви, на који се беше стекло скоро 
сво грађанство књажевачко. Сад се ради, да се подигне једна чесма у 
овд. вароши њему за спомен. 

Светозар је умро, али дела његова живе, она ће вечно светлити и 
показивати пут онима који љубе народ, који љубе слободу, куда ваља 
да пођу. Пријатељи њеГОВ!1 и начелни другови, устаните са свом енер
ђијом вашом и борите се и ширите начела која је Светозар изнео. Ви се 
борите за истину и правду, а правда ће победити неправду која гњечи 
данас човечанство. Победа њена - срећа је народна. -

Више начелних пријатеља пок. Светозара. 

Ослоборење, бр. 34, од 19.III 1875, стр. 4. 
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СВЕТОЗАР lvIАРКОВИЋ. 

Пожаревац, 12. марта. 

Не пропуштамо и м!! да вам опет јавимо, да нас је смрт Светозара 
МаРКОВНћа, јако дирнула. Кој!! је год познавао Светозара и његов рад, 
који је знао куда његов рад смера, сваки је осетио тешки губитак који 

нас снађе кобном смрћу његовом. Народ нзгуб!! у њему првог свог бор
ца за слободу н права своја, а другови и пријатељи - свог врсног друга 
и пријатеља. Совуљаге и мрачњаци - непријатељи слободе народне и 

његовог напретка осетише да им спаде тешко бреме са срца, јер Свето
зара нема више, нема онога који је бодрим оком пазио на недела њихо
ва, борио се против њих и износио народу смер њихов, па сад подижу 

главу. Радосни крик њихов већ се чује, ал се не радујте непријатељи 
слободе овог измученог народа. Народ вас у главу познаје, зна он куда 
ви тежите, каку му срећу ви желите, па се неће ни осврнути на вику ва

шу. Са смрћу Светозара Марковића нису умрле идеје за које се он бо
рио. Борба светлости са мраком, борба будуhности са гњилом сада
шњошhу наставиhе се са још већом енерђијом. Иза Светозара Марко

впt1а остало је још људи. 

Пријатељ!! покојног Светозара, у прошлу суботу, приредили су му 
и парастос. На парастосу бш1О је много света из свију редова грађан
ства. Свештенство овдаlllње, није приtvllIЛО никакве награде за своје 
суделовање приликом парастоса - из осећања благодарности 11 пошто

вања према покојнику оно је !l3ВРlllИЛО само своју дужност. Многи су 
ГОВОРИ,l!! да би ПРНТСКЛlI У поыоћ пријатељима покојНIIКОВИМ кад би се 

тело његово донело у Србију. 

Више пријатеља народа и пок. Светозара. 

Тело пок. Светозара донешено је у Србију и сарањено у Јагодини. 
Честитим пријатељима ИЗ Књажевца и Пожаревца обраhамо пажњу на 
позив Ваљеваца да се дела Светозарева на свет издаду. То би био најве
hи спомен нашем другу и пријатељу, а велика корист народу. Уред. 

Ослобо{)ење, бр. 34, од lУ.Ш 1875, стр. 4. 
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ДНЕВНЕ НОВОСГИ 

Јагодина. - 15. У суботу фамилија је пок. Светозара тражила од за
ступника директора ПОЛУГИ~lНазије јагодинске, да сутра дан при погре
бу буду и ђаци полугимнаЗИЈе. Заступник није одобрио. - Фамилија тог 
истог дана затра;,<и дозволу телеграфским путем од министра просвете 
с примедбом да Је сутра дан - 16. празник, те да немају деца шта изгу
бити, и плати одговор али не доби никаквог одговора. - 16. фамилија 
обрати се опет путем телеграфским министру!! опет плати одговор; 
али г. мшшстар није нашао за "сходно" да I! на другу депешу одговори. 

Ђаци су дознали бшш, да је доз~ола тражена од министра, за то су 
се бш1И скупили у школи; но кад им Је од наставника једног јављено, да 
~lДy куtш, они нису на то пристали, него су сами ОТИШЛИ код куће поко
Јника, и испратили га до гроба. 

. - 17. Т.м. У 10 сати изјутра полиција је звала Пају Тодоровиhа, који 
Је држао говор пг:и по:ребу пок. Светозара, и тражила од њега говор 
на пречитање! ПаЈа се Је одазвао захтеву полиције. 

- 17. после подне у 3 и по сата пол!щија је звала Саву ЖИВКОВИћа 
Шпикљу трг. И протоколарно предложила му ово питање: "Власт је до
знала, да си ти тело пок. Светозара експедирао из Беча. Питаш се да на 
то одговориш, али узм!! се на ум, да треба истину да кажеш, јер ако се 
докаже неистиНl!ТОСТ, онда не ће бити само месец дана затвора као 
пред и?бор, него најмање три." Сава је изненађен овим питањем, одго
ворио Је да то не постоји, и да он не зна који је тело Светозарово екс
педирао. 

Овај ИСПИТ !lЗВрl:ШЛИ су казначеј и секретар начелства разуме се 
по налогу свога старИЈег. 

Кад је Сава протокол потписао онда је секретар начелства имао 
доброту да. се мало поспР.,да са !\!pT~aцe!\!, са тело!\! онога, који ни у чему 
незаСЛУ~УЈе спрдње. - Секретар Је онако узгред казао Сави: Шта, ви 
ХОћете Светозара као Мухамеда да преНОСlfте, па после да га славите. -
Да ли је Све.тоз~р заслужио, да се слави, то већ сав народ зна, а И гос
ПОД!! СрПСКОЈ НИЈе неП03нато. А којим путем и како да се слави? то је 
већ показато Дописима са свију страна, о смрти Светозаровој који су 
llIтампаНI! у "Ослобођењу". -- Ми желимо, да сваки својим радом за
служи, да се слави, али не онако, као што је помоhник начелства јаго
динског прослављен од народа после његове смрт!!. 

Ослобо{)ење, бр. 34, ОД 1У.Ш 1875, стр. 4. 
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[СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ. I 

УЖllце, 15. марта. - Због посла не могадијах вам пре јавити се. И 
овде је држан парастос покојном Светозару Марковићу. За парастос 
био је спремио говор један честити пријатељ, али из неких узрока није 
беседио, већ г. прота Гаврило изговори неколико ваљаних речи за 

спомен драгом покојнику. Света је на парастосу било доста. На сва
коме се опажала велика туга за прерано изгубљеюiм пријатељем наро
дним. Сваки поштен 1I искрен човек lIма подпуно наду у другове и при

јатеље народне и Светозарове да не ће допустити ни најмање да се рад 

прекида или клоне. 

Колико и наш прости народ уме цијеН!lТИ и поштовати народне 
пријатеље, види се и отуда, што HUM с многије страна из округа јављају, 

да ће се и тамо давати парастос покојном Светозару. 

Ослобоl)ење, бр. 35, од 21.III 1875, стр. 4. 
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ЈАВНА ЗАХВАЛНОСТ 

Свештенству Пожаревачком 

Честити свештеници Пожаревачки при парастосу покојног Свето
зара МаРКОВИћа изјавнше, да у име служења на парастосу нетраже ни

какву плату, на шта им пријатељи и познаници покојника јавно благо-
даре. 

Пожаревац, 12. Марта 1875. год. 

Неколико пријатеља II познаника 
покојног Светозара. 

Ослобоl)ење, бр. 35, од 21.III 1875, стр. 4. 



104 СВF.ТОЗАР МАРКОВИЋ: ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА, ХУI 

ДНЕВНЕ НОВОСТИ 

Из Трста нам јављају неки пријатељи о једном чуду, а да не .каже
мо варварству у 19 веку, управо о једном акту човечности и ПИЈетета 
спрам умрлих. _, 

Српска ПОЛlщнја и "помнрљнва" влада. не ,оставља ни Mp~Ba ~Be
тозара Марковића на миру. Ка.Д се чуло да ~e Светозар умро, оео! рад
ска полиција телеграфисала Је трстаНСКОЈ, да преметне !I претресе 

ствари Светозарове не били ~e нашао какав спис ~ротиву државе и то

ме подобно. Комесар ПОЛЈЩlljе :рстанске УЧJlНИ~,Је претре~, али на ве

лику жалост београдске полш~и~е 1I "ПОМllрљиве~ влад~ ЮIЈе ~ПIl~та.~а
IIIао осим једне КЊИЖlще, у КОЈОЈ су разне ситне оелешке. T~ Је КЊIIЖИ
ца послата из Трста у Беч а одатле у Београд. Наша ПОЛlЩI!Ј~ ту опасну 
КЊИЖИЦУ има већ у својим рукама. Боже мој шта ,:и ће у ЊОЈ .наћи! Да
леко ли смо дотерали у човечностп и цившшзаЦИЈJI! -::. Та Ю!Је могуће, 
да и полиција JI "ПОМJlрљива" влада незна за рад пок. Свет,.:)3ара. - ~Be
тозар је вазда јавно и отворено радио. Па одкуд c~дa зеоња о ТUJним 
списима! Човек који се из човечности нашао o~o Светозара, по смрти 
његовој, зват је после претреса два пут У ПОЛИЦИЈУ на испит. 

Ослоооl)ење, бр. 35, од 21.111 1875, стр. 4. 

Лаза Нанчиh - Коста Лера 

О СМРТИ СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 

У ARBAJTER VOHEN HRON!K 

Беч, 13. марта. 

Тежак ударац задесио је српску социјалну демократију - најза
служнији српски социјаЈшста чврстог карактера, Светозар Марковпh, 
није више Mel)y живљна. - Пре годину дана бно је осуђен на 9 месеци 
затвора и тек што је бllО IIзашао из таМНlще основао је, тај неуморни 
борац за права радног народа, нови орган "Ослобођење". Отпршшке 
пре два месеца, међутим, напустио је због болести место у редакцији 
листа l! дошао у Беч ради лечења. Но, када је његово здравствено ста

ње, уместо да се побољша, још ВlIше погоршало, одлучио је покојник 
да потражи топлије поднебље. Светозар lvlарковић је хтео да отпутује 
у Дубровник, у Далыацију, али је на путу, у Трсту, уыро 10. марта ове 
године. Његов живот није бно НlIшта друго до тешка борба са пред

ставницима "садашњег поретка" - и зато је заслужио да му се каже: 
"Тебе пролетаријат унео у срце!" 

Покојник је имао само 28 година. 
Л.Н. 

* 
* *" 

Не можемо а да !! са своје стране не изразимо саучеШће, свесни 
тога шта значи тужна вест о сырти !\'lарковиhа. Осећамо тежину овога 
губитка за српски покрет, који је изгубио човека попут Марковнћа 
управо у овом тренутку, када ыу је потребно не само један већ више та
квих самосвесних непоколеБЉИВIIХ карактера. Али је наш поглед упе

рен напред и, ношени УЗВJlшеношhу наШIIХ принципа, гледамо у буду

ћност утолико свеснији победе ... Светозара Марковића више нема .
али ће ПРИНI(IIПJI које је он ширио уродити плодом. На место друга 
Марковића кога је смрт однела наступиће хиљаде 11 хиљаде људи, који 
ће речито посведочити [\а су проклаl>юване и[\еје покојног Марковића 
ОЖlIвотворене и да остварење тих идеја, И поред препрека и прогањања 
појединих људи, није могло бити осујећено. 
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* 
* * 

Из Вршца смо управо добили већ саопштену тужну вест која за
вршава следећИМ речима: 

"Противницима социјализма, противницима слободе, једнакости и 
братства биће сада на срцу лакше, јер наш врло поштовани Марковић 
није више међу нама. Али, ОНИ не треба да верују да је смрћу Марко
вића учињен крај и СОЦllјаЛIIСТИЧКОМ покрету. Не. Он ће бити, он мора 
бити још жешћи; он ће показати израбљивачима народа да је остало 
још сабораца и ученика Светозара Марковића, који ће ићи његовим пу
тем, који ће ширити његово учење - учење о ослобађању напаћеног 
човечанства, - упркос свим противничким смицалицама и упркос свим 

жртвама." 

Arbeiler-Woc/zen-Clzronik, Nr. 12, 21.III 1875,р. 1. 
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Српску скупштину У Београду распустио је "конституисани" кнез 
25. овога месеца, јер се са "екстремним" људима, "комунистима", "со
цијалистима", не може радити онако како је то по вољи влади и кнезу. 
Погледајмо неколико захтева, односно дате предлоге неколико "екс
тремних" представника народа, да видимо да ли су они тако "опасни по 

државу", шш ту "опасност по државу" треба тражити само у главама 
"оних високих и највиших". Дакле: захтев за аутономијом општине, 
слободом штампе и право на слободно окупљање и удруживање; затим 

укидање жандармерије и окружне пошщије (највећа мука сиротог на
рода, јер је ова институција у Србији свеМОћна и самовољна); захтев за 
смањењем плата високих чиновника (укључујУћИ ту и министре и вла
дике), да нико више не добија од 600 до 1000 талира годишње и да њи
хова пензија не буде већа од 500 талира; укидање ДИСПОЗ!ЩIЮНОГ или 
тајног фонда, ускраћивањем државног фонда "Народном" (Београд
ском) позоришту (каква дрскост! зар не, сахранити једину "образовну 
установу" Београдског "HaUlc-\'оlсе-а"?; остављање једне бискупије за 
целу Србију и укидање остале три епископије; контрола државне касе 
11 ТД., дакле све, што би за већ исцеђени народ донекле било добро, 

српским владаоцима се чини "опасним по државу". 

Напротив, "безопасно" и "нешто, чиме се да управљати" било би 
увођење "белеговине за народ", како би се повећао ГОДШIIЊИ буџет за 
1875. и друге године, Али "образовани" 1>шнистар финансија каже да, 
ако народ захтева већу слободу, онда мора више и да плаћа (т.ј. да по
менути увећани годпшњи буџет у потпуности одобри), јер је слобода 
врло скупа роба (која се вероватно треба продавати на ФУНТУ). Тако би 
могао да "B.'laIIa и најглупгьп" и за то нису потребни "капацитети" а ла 
министар финансија Мијатовић. 

Апелом на народ уређени су "преузвишено", према претходно 
напоменутим "разлозима", после 4 месеlЩ поновни 1Iзбори свих пред
ставника. Кнежева влада "без програма" може бити задовољна актом 

о распуштању, ј.,;р је држава "спасена". 

Народ, који је дошао до неких сазнања, што је заслуга покојног 
Светозара Марковића, зна данас, где треба тражити пријатеља, и упр
кос СВИХ примењених маХlIшщија, утолико сигурније ће поново послати 
исте оне људе као представнике народа са поклоњеним им поверењем, 

које су вnаСТОДрIIЩII З:IOстављали. 

* 
* * 

СРПСКИ социјалисти су уредили да се тело Светозара МаРКОВИћа 
пренесе !!з Трста у Беч, па су онна хтели, пошто је било основаних ра
злога за сумњу у юненадну природну смрт МаРКОВИћеву, да познати 
великан др Рокнтански и'звршн његово сецнрање, али им то, из наводно 

ыеДIЩИНСКИХ разлога, није до'звољено. Занста, врло чудновато, утолико 

пре, што је недавно бивши Марковићев друг из затвора, Пера Ђорђе
ВИћ, такође умро, Доказ за то да је клима у Србији за социјалисте мора
ла бит!! нездрава 11 то, ШТО је у року 0,'"\ јенва годину дана пао као жртва 
и трећИ нруг. Наlше, порен горе поыснутих умро је и Милош Грујић. 
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Пошт~ није одобрено сецирање МаРКОВИћевог леша, Светозар 
MapK~Bl!ћ Ј:; пренесе н у Србију и 29. марта сахрањен у Ј агодини. У 
к,раГУЈевцу, Јагодини, Пожаревцу, Градишту, Обреновцу, Параг1ИНУ, 
С:мед?реву, Шапцу, Ваљеву, Алексинцу и у многим другим местима у 
СрБИЈИ одржани су помени. 

у Ваљеву је осим тога OCHOBa~ комитет, који је себи ставио у за
датак. да изда целокупна дела ПОКОЈника, а да би се то ОМОГУћИЛО, тре
бало Је скупити прилоге. За ту сврху новац је требало слати на редак
цију "Ослобођења" у Крагујевцу као и на редакцију "Рада" у Београду 
или на В. ЛазареВИћа у Ваљеву. 

Социјалистички листови "Рад" I! "Ослобођење" су конфисковани. 
Последњи је, поред тога, добио и прву опомену. 

АгЬеilст-И!осЈzеn-Сlzгоnik, Nr. 15, llЈУ 1875, 

Превела Олгица Момчиловиli 



ЗАСТАВА О СМРТИ СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 

(Л.) У Трсту, 12. марта. - Светозар Марковиh умро је овдје у сри
једу 26. П.м., од сичије. 

Дошао је сам овдје 18. п.м. из Беча, гдје се је лијечио, сјео је у Hotel 
de ја vijIc с намјером да отпочине који дан па да продужи свој пут к Бо
ки Которској И од оног благог поднебља потражи помоћи своме по
ремећеном здрављу. Почем овдје никога познатог није имао, писао је 
овдашљим српским свјеIllТеНlщима, молећи их да му ИЛИ који од љих 

дође, или којег "брата Србина" - као што сам рече - пошље. Одма по
ђе к љему ђакон г. Богољуб Топонарски, којега покојник замоли да би 
му нашао једну добро угријану собу у приватној кући, на првом спрату, 
са прозором к сунцу за неколико дана, док се од пута оТ\мори и могне 

даље се кренути. Г. Топонарски, Вlщећи га у врло рђавом стаљу, савје
ту је му да оде у варошку болницу, гдје би могао боље неге и вишу угод
ност имати него код приватних, на што пристане и тако г. Топонарски 
расположи све потребито и намјести га у првој класи у болници. 

Кад је љекар казао да је у С1ШСНОМ стању и да би мучно могао жи
вити још два дана, г. Топонарски извјести одма брзојавом брата покој
никова, г. Јефрема у Београду, на што овај запита да ли је так а опас
ност да мора за овамо кренути, а у исто вријеме пошље му и новаца. 
Није хтјео покојник да се брату брзојави да овамо дође, јер, говораше, 
није нужно, ја се осјећам прилично окријепљен и надам се до који дан 
да ћу се моћи упутити к нашој српској Боки, која ће ме, надам се, под
пуно окријепити. Тек уочи смрти изјави жељу да му брат дође, што му 
се и брзојави, али бјеше већ касно! Сутра дан кад је г. Топонарски по
шао да га посјети, нашао га је мртва. У 4 часа, у зору, преселио се је у 
вјечност. 

До посљедљег дана показао је велику одважност и као да није 
предвиђао крај његовом животу. Г. Топонарском, који га на неколико 
часова пред смрт запита да ли има што раСПОЛОЖl!ТИ или му саобшти
ти, одговорио је да ће све уредити кад му брат до!је, а тако је рекао и 
свјештенику који је дошао био да га на хришћанску дужност опомене. 

Ствари љегове предате су суду који ће их насљедницима достави
ти. Списа ни писама као да није код себе накаквих имао. 

Из болнице спровелп су му тпјело 28. Т.М. У цркву Св. Спиридона, 
гдје му је опијело ОЧПТаЈ:О, затим су га пренијеЛII на гробље, а СlIноћ, по 
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налогу г. Јефрема, мртви остатци покојникови одаСЈЈати су у Беч, ода
кле ће без сумље бити пренешени у Србију. 

Оволико о посљедљим данима живота Светозара Марковића. -
Сад допустите ми да овом приликом неке примједбе учиним. 

Да је Светозар Марковић у Трсту био, да је у Трсту умро, дознао 
сам јучер од пријатеља из Новог Сада! Да, о свему овоме што горе ис
причах, јучер ништа знао нијесам. Поводом пријатељева брзојава, с ко
јим се распитиваше о смрти покојника, за све дознадох. 

Дакле Светозар Марковиt1, тај неуморни раденик на пољу кљи
жевности наше, тај одважни борац за добростаље Српства, тај поште
ни мученик својих човјекољубивих назора, умре, послије осмодневног 
боловаља, у туђој вароши, далеко од завичаја и од сродника својих, а 
Срби који у тој вароши станују за то ништа не знаду! 

Ко је томе крив? - Крива је та околност што покојник, почем је 
ненадно из Беча кренуо овамо, није имао никакве препоруке на којег 
овдашњег Србина, али да је среће, и без препоруке поштен Србин мо
рао би наћи наслона у невољи код својих једноплеменика. Кад би се 
обштина наша угледала на друге обштине страних насеобина у овој ва

роши и кад би Срби овдашљи слични били тим насељеницима, довољно 
би било да један од љих дозна како у гостиоНl! лежи смртно болан ње
гов сународљак, а нигдје брацке руке да му помогне ни искрене ријечи 
да к срцу прозбори, па да се сви побрину олакшати му јаде за живота, а 
посљедљу му ПОlIlТУ одати мртвом, ма и не био заслужан као што је то 

покојник био. 

Та равнодушност спрам своје народности није јучерашља; она је 
од дуго времена већ црв, који подгриза српски живаљ овдје. Гдје су оне 
старе српске куће које су дрмале са трстанском трговином? А она 
здаља српска што су некада красила најљепше улице варошке сад су 
пос.,'Тале својина чивутска. Ти стари Срби, или нијесу знали или нијесу 
хтјели дјецу своју одгојити у духу народљем, већ подражавајући мјеш
ћанима, отуђили су их од врлина своје народности а нијесу успјели ули- : 
ТИ им врлине туђинске. Зато видимо данас оно мало преживјелих пото~ . 
мака љихових, прелите у блиједе - православне Талијане и доћерано 
већином до просјачког штапа ... 

Тутори су се до душе побринули да га из болнице у цркву спроведу 
и тамо му опијело очитају. Дужност хрншћанска испуљена је, како та
ко, аЈ:Ш о народној дужности ни трага. Г. Топонарски је предлагао да се 
Срби овдашљи позову на спровод, али се приједлог није усвојио, јер ре
коше, неће нико доћи кад познатих нема, а потрошиће се 2-3 ф. бадава 
на позиве. 

Сродницима и пријатељима Светозаревим нека је од утјехе што се 
је опет нашао честити брат Србин, који је као такав, са српском ријечи, 
ублажио посљедље тренутке живота му, а при том г. Јефрема о свему 

извјештена држао, не жалећи труда да, као Србин и као човјек, своју 
дужност савјесно испуни. Евала г. Топонарском. А хвала и тутору опш
тинском г. nетровићу, који га је из болнице до цркве спровео. -

Застава, бр. 31, од 14/26.III 1875. 



Уредништво Гранпчара 

"ЗАСТАВА" О СВЕТОЗАРУ МАРКОВИЋУ* 

Као скоро и св!! српски листови (и сам "Исток"212 нпје изостао), 
доноси "Застава" неколико братских речи о раду великога човека што 

премину. Она рече о њему да је ствари, којој је свој живот био посве
тио "служио са свом оТ\аности дубоког уверења и одушевљеног само
прегоревања, са бистротом ума, и чнстотом приватног и јавног кара
ктера". Братски одношај "ЗастаВI!Н" к Светозару (бар мртвом) изван 
сваке је сумње дакле. Но како Срби имају обичај да разликују неко
лико ступњева братства Н.Пр. брат рођен!!, брат од стрица и Т.Д., то 
мислимо, неће с горега бити да овде испитамо којему ступњу братства 
одговара поменуто братство "Заставино". 

Извештај "Заставин" о значају рада Светозарова за чудо је разум
љиво написан. Није то да се из њега само "братство" њено према умр
ломе лако и јасно засведочава: чак и ступањ братства. Не ћемо дакпе 
никакве главобоље имати при одређењу тога ступња, јер вам га сама 
"Застава" овим речима исказује: "у његовој (Светозаровој) природи 
било је идеализма МИСЈПI, и реапнзма тежње, воље, те га је и то можда 
извело на пут, да тако кажемо: идеалног реализма, јер ми не можемо 
друкчије назвати науку и тежњу, која занста иде за најреалнијим по
треба!>!а људског и друштвеног живота, али којој је облик у облаку 
идеал!!зма", ИЛИ, преведено просто на српски, Светозар, којп је био 
кадар да у своју главу смести тако нешто као на прилику "идеални 

реализам" (дрвено олово, хладну ватру II врућ лед) био је просто (по 
"братским" речима "Застав!!ним") - будала! "Застава" шаље Свето
зару "ТУЖНИ вапај српски" желећн да му "земља лака буде", но она би 
боље радила, кад би се по мање бринула о тежини земље и кад би се 
братскије постарала да њене речи не буду успомени Светозаровој суви-

* Премда ее не слаже~1O с тенденцијоы овога чланка, и ыа да не би 
оваКВО:>1 чланку било ~!eCTa у наШС~1 листу, ипак га пушта~lO, да бисмо показа
ли и OBO~I ПРИЛИКЩI господи социјалНlШ ДОlOкраТИ».!а СРПСКlШ, да српски либе
рали нису ca~1O на језику либерални него и на делу. НО ПОЧОI се овај чланак не 
тиче ca~1O "Заставе", него се ЊИ».I управо и:!аЗl!ва цела народна странка од 

стране овдашњих социјалних до!Ократа српских, с којИ~!а I1с ја».laЧНО и остали 
њихови другови бит!! сагласни, те 11010 на овај чланак и М!! са своје стране 
одговорити. У. 
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ше тешке. Светозару лично не може више ништа бити ни тешко ни 

лако, јер је личност његова 26. фебруара ове године апсолутно разниш
тена била; али успомена на њега, која никако није то исто што и "по
којни Светозар", већ која је морални капитал за унапређење његових 
начела, која не само да није уништена, већ је управ створена његовом 
смрћу, која није ништа ваздушно већ жива реалност, која реалност мо
же бити оштећена, и коју пријатељи Светозарови морају очувати нео
штећену (наравно, не ради Светозара, кога нема, но рад њихове зајед
ничке идеје) - та тако непојетски схваћена успомена на Светозара мо
же богме врло лепо да осећа добро и зло - тежину и лакост речи сва
чијих па и "Заставиних". Ми се овде нећемо задовољити да тој успо
мени желимо да јој речи "ЗастаВlIне" лаке буду, но ћемо ево да поку
шамо да терет збиља олакшамо. 

"У његовој природи било је идеализма мисли ... " Кад у нечијој 
"природи" има "идеализма мисли", онда се та његова природа у науци 
зове метафизичарска, што је општи назив за све теолошке, појетске и 
"филозовске" природе. Суштина lIдеализма у томе је, да затвара чула 
своја од спољњег света и куша да тако жмурећКИ у мозгу своме кон
струјише свет, протумачи природу: жмурити је при том акту необходно 
нужно, јер чим отворимо ОЧИ, видимо јаву, реалност, која нас побрка те 
идеал!! оду без трага. Још ваља знати да има два ступња жмурења, та
ко, да кад се затворе не само фИЗlIчне већ Ј! умне очи, онда то тако на 
други степен подигнуто жмурење, ПРО!IЗводи онај савршени мрак у 
коме се ништа друго не ВИДИ до - идеалност: разуме се да онда у том 

научном подруму "филозофске системе" тако исто ничу као печурке у 
обичном "ненаучном" подруму. Најважнији, најдаљи од науке ступањ 
идеализма вера је, најНИЖI!, науци најближи ступањ филозофија је; у 
среди стоји појезија. У фИЛОСОфl!ји идеализам куша да се препороди, 
даје себи озбиљан лик, назива себе "трансценденталном" (превиш
њом), упиње се да измири фантазију са - математнком, и у том своме 
вратоломном предузећу поч!IНИ такве будалашт!!не, да се на крају 
копрцања ШТО је трајало три хиљаде година појави као год и апсурдум, 
као - "идеални реализам". Сувремена револуционарна наука давно већ 
?ије бој на целој линији против целокупне метафизике, пли тачније: бој 
Је већ свршен, а победа давно добијена, но оне, којима још није познато 
да је нова наука већ i! победила, не можемо ми овде са неколико речи 
убедити; за то би њима потребан био "својеручни" рад од више година. 
Тај нови правац у науц!! зове се реализам (научни материјализам), а 
Светозар МаРКОВИћ, који је њиме и отпочео своју јавну радњу, и чији су 
свнколики СПИСИ Њ!Iме задаХНУТI!, изложио га је у више својих састава, 
Н.Пр. у "Певању и МlIшљењу" а нарочито у повећем спису "Реализам у 
науци и животу".2!З Дакле, баш оно, против чега се Светозар тако 
победно борио, баш тај вајни "идеализам мисли", тај жалосни "идеални 
реаЛ!IЗам" подмеће му безазлена "Застава" као ону идеју, којој је он 
живот свој посветио био. 

"У његовој природи било је ... реализма тежње ... " а то ће рећИ: 
тежње његове биле су реаЛИСТlIчне, он је гледао да буду од користи 
народу у ономе, што је одиста реално добро његово Н.пр. да народ 
добије хлеба, просвете и поштсња те да постане слободан, да постане 
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срсћан. А може то тако не само хтети већ и на томе живо, енергички, 
организаторски, вешто радити онај сметењак, који у својој лубањи 
носи таку збрку као што је "идеални реализам"? Бити реалиста у теа
рији није баш тако тежак посао, али бити реалиста у животу и раду, 
значи да су теоријска начела већ тако сазрела да се реализам показује 
и у животу. Већ и малени ступањ реализма у животу једнога човека 
открива велики ступањ у теоријским назорима његовим. Врло често, 
на жалост, бива да је неко реалиста у мислима, али не у животу, али је 
неМОГУћНО да један научењак и политични агитатор за пет година 
организује јаку реалистичку партију у науци и политици, а да није био 
претходно и сам скроз проникнут реалистичном науком. Ми пој имамо 
зашто је "Застава" наклоњена да мисли, да се може бити "идеалиста" у 
мислима, а "реалиста" у животу. Она често има прилике да посматра 
наше "естетичне" младе људе као на прилику појете и глумце где, 
поред свега свога идеалисања окрзну почеШће свињски материјализам. 
На пример може се изрећИ као "општи закон природни", да (мање ви
ше) свакој позоришној представи у Српству одговара по једно братско 
лумповање, при којем обично не фале ни тамбураши. Еле ма да је 
веома ласно бити идеалиста у песми или на бини а у исто време "реали
ста" у механи ипак материјално је неМОГУћНО за тако кратко време 
створити у запуштеној земљи као што је Србија тако МОћНУ партију 
реалистичног правца у науци и ПОЛИТIЩИ а да покретач те партије и сам 
није скроз реалиста. Бадава! не можемо дати другоме оно што сами 
немамо! 

Пошто је "Застава" исказала да је Светозар заступао ни мање ни 
више већ баш "идеални реализам" објашњује она нама шта је исти: 
" ... ми не можемо друкчије назвати науку и тежњу ... , којој је облик у 
облику идеализмз." (Ми смо текст који критикује мо - неколико редака 
- навели већ у целости тако да нам је посматрајУћИ га са разних страна, 
дозвољено наводити оно само што нам је потребно. Да се тим одла
мањем смисао не квари, може се читалац сваки час уверити, упоређу
јУћИ одломке с целим текстом.) Данас се обично "наука и тежња", које 
су "у облику идеализма" називају утопијом. Утописта је онај човек, ко
ји неће да се осврће на реалне околности.у којима се креће рад његов, 
који не води рачуна од социјалног стања народа у коме живи, већ лута 
за својим идеалима. Такав човек чисто се боји да се опрља о јаву, а све 
што се не слаже са његовим системама, анатемише он бесомучно: с 

таКIIМ човеком није МОГУће ништа паметно почети, јер је по суштини 
фанатик; у своме одушевљењу кадар је он да радни народ, ранитеља 
нашег, назове од прилике фукаром, као што је на пример Мацини чи
нио, на које му народ може одговорити: арам ти био хлеб којим те ра
ним. Такав фанатик може апеловати на искреност свога убеђења, ње
гове присталице могу тврдити да је он најчистијег карактера, и то мо
же и бити тако, но народ ипак може му рећИ: више ми шкоди твоје по
штење, но непоштење свих мојих лопова. Таке идеалне утописте и фи
лантропи, који ХОће на силу по свом плану свет да усреће, и који га про
клињу, ако он на то не пристане, врло често постану или најмлитавији 
равнодушњаци или човекомрзци, или најопаснији противници идеје 
свога века или фантазије. Е је ли такав био Светозар МаРКОВИћ? 
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Ето ми видесмо шта је утописта, а "Застава" која вели да је Све
тозар заступао ону науку и имао ону тежњу "којој је облик у облаку 
идеализма" признаје да га сматра као утописту. Светозар је говорио: 

најпре хлеба за народ, па онда позориште за господу, најпре уна
пређење земљорадње, па онда неговање "естетичких одношаја", и то је 
сад све "у облаку идеализма!" "Застава" говори: најпре позориште за 
"народ", па онда хлеба за народ, најпре неговање естетике, па онда 
унапређење земљорадње: и то је све дубоко - државнички! Десет годи
на кличе "Застава": устајте Шумадинци на Турке! Ви, тако голи, боси и 
гладни, престрављени од деспотизма, деморалисани од шпијунства, ви, 

који још не можете ни себи од вајде да будете, устајте да ослобођавате 
друге, ви који не можете кредита у Европи да нађете ни да се хлебом 
зараните а то ли да њиме рат водите, устајте на оружје против Турске, 
ма да је највећа неслога између Београда, Букурешта, Цетиња и Атине 
(ма шта трабуњале новине) и ма да је највећа слога измеђ Пеште и 
Цариграда, устајте, и - поБСДИћСТС! Така радња "Заставина" (а то јој је 
најглавнија), те ll1упље декламације, ти опасни савети, то лудо пре
цењивање снаге Србијине, то је нешто паметно, мудро, државнички, а 
кад Светозар саветује да се народ прође декламација, да престане глу
по прецењивати своје силе, да сазна, да најпре мора колико толико па
правити своје материјално стање и постарати се да добије мало више 
хлеба и хаЉlIна, кућа и аЈЈата, науке и способности, онда је то - "соци
јализам" који је наравно у "облаку идеализма"! 

Ми овде имамо прилике да речемо коју у опште о томе, да ли је 
социјализам утопија или не. Да пробамо овако да мозгамо: 1870. године 
бесни у Србији најљуhи династијашлук; народ запуштен у сваком 
погледу; све партије растројене; књига и новина скоро никаквих; жан
дар, II1пијун и неповерење прекршш Србију; партија радикално-демо
кратских никад и не било; о социјализму никад нико и не чуо; земља 
удаљена од запада, окружен а суморним суседством; тада се враћа из 
света у Србију ђак од 23 године, слаба здравља, изнемогао; он носи у 
мозгу своме сувремену науку, у срцу своме силину убеђења и гвоздену 
вољу рада а у целом организму болест и блиску смрт - па шта бива? 

Пре пет година, ви који сте познавали тадашње стање Србије и који сте 
сазнали намеру тога ђака, рекли би му: рано долазиш, нема места за 
тебе, сврати после 50 година. А данас? Данас стоји под оружјем науке 
читава једна јака партија у земљи, једна народна партија у њој. Она има 
за собом историју рада свога, који је колико практичан и организа
торски толико и научан; има за собом прошлост толиких књижица, 

прошлост од три журнала који су се јуначки и борили и погинули и 
садашњост од два журнала који у овај пар на бедему ватру издржавају. 
Но не само то. Све главније идеје, које је Светозар у својим књигама и 
листовима заступао, сачињавају програм народних посланика у СКУП
штини, народ тражи измене радикалне, на његовом барјаку стоји: про

мена државне системе из темеља; скоро све интерпелације и предлози 
народних посланика покушаји су практичне примене начела Светоза
рових. Ево шта учини ђак социјалиста за ширење социјализма у најне
згоднијим околностима и за тренутно време од 5 година! И "Застава" 
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нас сад учи да су социјалистичке тежње "у облаку идеализма"! Кад 
социјализам на тако неплодној земљи тако обилато уроди, шта бива од 
њега онде где су ови услови за њ давно сазрели? Како стоји с њиме у 

Инглеској? Кад има земљи шта за социјализам у Србији, та ваљда ће га 
бити и у Инглеској и Француској, у Белгији и Швајцарској, у Немачкој 
и сев. Америци! Кад на неспремљеном земљишту у Србији за пет годи
на семе донесе плода, та ваљда ће и на спремљеном за 86! И онда сва та 
"чуда" што слушасмо о социјализму на западу јамачно нису резултат од 
неКОЛI!КО усијаних брошура и новина, јамачно имају свога узрока у 
реаЛНI!М условима друштвеНI!М, јамачно не гину париски радници од 
1848. I! 1871. за ћеф каквог агитатора но по нужди каквога год гвозде
ног закона друштвеног. Но "Застави" све то ништа не смета да узроке 
тима појавама не налази другде до "у облаку". Према томе нека људи 
који су се навикли да самостално мисле, оцене научну вредност "Заста
вина" тврђења да је социјалшам "у облаку идеализма". Тај лист с пу
ним правом може се хвалити да не разуме социјално питање. Ова оп

шта примедба била је у толико нужнија, што "Застава" представљајУћИ 
Светозара као утописту, баца тај утопизам и на сву ону партију у Срби·· 
ји, којој је Светозар припадао. . 

"Симпатише" ли "Застава" са социјално-демократском партијом 
у свету? Понеким њеЮIМ чланцима могпо би се доказати да "симпа
тише". Но ми се гнушамо таких симпатија. Кавењак214 је такође симпа
тисао 1848. али то му није сметало да обори на капдрму 15000 радника. 
Жил-Фавр215 је 1869. године на раденичким зборовима, врбујуlш њихове 
гласове, живо "симпатисао" а 1871. као главни сурадник Мак-Махо
нов216 уништио 40.000 људи, жена и деце; и Кастелар217 је у парламенту 
бранио раднике и "симпатисао" а знамо како је после тај филантроп 
знао да касапи - сити смо СИМШlТија. Ви, тако у каквом чланку можете 

искрено симпатисати с нама али, докле год Нl!сте скроз проникнути 

наш!!м начелпма, биhете нам у одсудном часу вазда непријатељи. Ви се 

сами варате, ви не познајете себе, ви не видите провалу, која нас раз
дваја ако држите да то није тако. Нек вас не зачуди кад вам кажемо, да 

је наше тврдо убеђење да би ви онако исто умели одржавати "ред" дру-
1IIТвени као и Кавењак, Жип-Фавр и Кастел ар, и немојте МИСЛИТИ да 

претерујемо кад вам кажемо: на'lелно ви сте много ближи "Српском 
Народу"218 (ннје реч о поштењу) него на пример београдском "Раду". 
Знамо да ви ово не појИ1>ште, али биhе прилике да о томе коју више 
рече:-,ю. Ваша је :-'Јетода досад била: cbaKO:-'Ј ПРШ1l!кm.1 учинити соцнјали
стичној партијl! у Србији сваку могућУ штету, а после одмах то убла
ЖI!ТИ са неколико "симпаТИЧНI!Х" ре'!и; више нас нећете тиме варати. 

Та зна.по се и пре за ту вашу тактику, али није се имало кад да ступи у 
отворену борбу с вама: народ је гладан у Шумадији. Но баш и у колико 
се н хтело и могло ("Рад" је толико пута више књижевне листове на 
теоријски турнир узалуд изазивао) ипак се није дошло ни до каквог 
резултата, јер сте ви борбу избегавали по такТ!щи преhутања (Todts
chweigen). Можете и сад t1утати, али ми не ћемо. Ви треба једном да 
дођете у ПрИроЛнН положај према нама, а тај је: положај одсулних про
тивника. То нас неће оштеТИТI! -- напротив. Кад је се лане соција-
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листички посланик на карловачком конгресу одупро вашем "аутори

тету", ви сте по обичају ваших београдских колега с "високим" пре
зрењем доносили нотице о том "момчету"; чудо е се нисте сетили да 

има и згодније речи на пример: "дечурлија"! Но види се свакојако да 
сте боље васпитани од Београђана: за вас дубокомис.пене поменути по

сланик само је "момче" а наш незаборављени Светозар - утописта. 

Сад је јасна ствар како ваља разумети оно "братство" које ви пре
ма Светозару показасте. Да му рођени брат били нисте, нема сумње. 
у слуга коју успомени његовој указасте наопака је. Оно му подметнусте 
као идеју његова живота, против чега је се он борио са свом енергијом 
великог ума свога. Кад сте казали, да је свеколика радња његова, да је 
врховна мета живота његова била "идеални реализам" онда сте га 

онако исто "верно" описали, као што би "верно" ко год Хајдук-Вељка 
описао кад би га овако потомству представио: "Хајдук-Вељко јуначки 
је и СЈ1авно погинуо за султана". 

Земун, 7. марта 1875. 

Овдашњи 
начеЛН1f пријатељи с.Ветозарови. 

ГраНН'lар, бр. 20 и 21, од 9. и 13.Ш 1875. 



СОЦИЈАЛНИМ ДЕМОКРАТАМА СРПСКИМ 

Тек што је склопио очи Светозар Марковиh, први проповедник 
социјалне демократије у Срба, а већ потегоше са свију страна начелни 
пријатељи његови с изј<lвама, у којима се над гробом СветозареВ1IМ за
веравају 11 заклињу свим што је социјалној демократији најсветије на 
свету да ће за начела њена живети, борити се и мрети, и да ће онај ру
мени барјак, што га је Светозар први међу Србима завитлао, беспре
кидно у висини држати и под њим војевати. 

Што се тиче самога Светозара, и ми смо му са своје стране досто
јну ПОlllТУ одали, као човеку голема ума, пространог знања, чиста кара
ктера и истинског родољубља. У мериторну оцену његовог рада, пра
вца и начеЛLl нисмо се УПУШТLlЛII, јер наЛLlЗIIМО да томе нит је овде ме
сто нит је сад време. 

Немамо ништа против тога, што се начелни пријатељи његови ку
пе и прибирају у што ЧВрШћУ гомилу око његова барјака. Сваки иде за 
својим убеђењем. 

Али међу свима изјавама начелних пријатеља Светозар свих одли
кује се изјава земунска нечим новим. Овом изјLlВОМ записују се на зас
таву српске социјLlлне демократије, коју је Светозар први развио, неки 
нови зншщ, којих МII дО CLlALl НlICblO могли открити на тој ЗLlстави, или 
бар нисмо ШlПа3I1ЛII с ТОЛIIКОМ jLlCHOhoM И У таком тону записане. Зе
мунски начелни пријLlтеЉIl Светозареви отварају рат на живот и смрт 

српској HLlPOAHoj ст.Р<lНЦН, "ЗаСТаВИ" и другим органима исте странке, 
наЗ!lвајУћИ ИХ OnCjТl,HllJH ПРОТНВflIщнма својим (ваЉД<l горим од Турака 
и М<lџара'?), чијих се симпатија они ГНУШ<lВају и т.д. 

То је заиста нешто ново. Бар од Светозара тако што нисмо никад 
чули. Али војска ХОће да је боља од ђенерала, она ХОће да га надмаши. 
Да видимо ХОће ли јој то поhи за руком. 

Колико је нама ПОЗНLlТО, Светозар је радио у свом народу обаве
штавајУћИ на све стране, вадеlш из свога пространога ума истине о 
ПОЛIIТИЧНОМ И социјалном ПОЛОЖају и задатку народа, просипајуhи све
тлост на питања спорна и нерсшеН<l у Н<lУЦII 11 животу. На тај начин, 
Светозар је раДНО мнрнљн ПУТСЛЈ, њеГОВ<l Н<lчела негде су се леПllла, не
где одбиј<lла. Он је освајао умове МОР<lЛНОМ снагом убеl)ења, и може се 
рећll да је стекао довољно ПРИСТалица, особито у млађем свету нашем. 

Сад хоће његови начеЛНII пријатељи у Земуну да ударе сасвим 
ПРОТИВНIIМ правцем. Они неће мирним путем да чине освајања у наро-
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ду, него ратом. Они цепају народ на два противничка табора, па ко није 
у њиховом табору, ко није "скроз проникнут њиховим начелима'.', OH~
ма оглашују они рат. Дакле, они у оном делу свога (?) народа, КОЈИ НИЈе 
скроз проникнут њиховим начелима, сматрају свога крвног непријате
ља, кога треба уништити. Не обавестити, него уништити или уништен 

бити, - то је лозинка земунских социјалних демократа. 

Рат ће дакле да се отпочне и то жесток. До душе, у овом рату, 
осим што ће се потрошити нешто мало мастила, артије и времена, неће 
пасти ни једна мртва глава, а камо ли 15.000 раденика и 40.000 људи, 
жена и деце, но рат ће ипак бити жесток. Није шала, земунски социјал
ни демократи (ако се не варамо: sieben Мапп hoch!) оружани Марксовим 
компендијама (од прилике као оно Лондонски striking - шнајдери сво
јим утијама) оглашују рат целом српском народу, који стоји под за
ставом "либерала". 

Нешто мало чудновато изгледа, да земунски социјални демократи 
тај рат воде на земљншту оних, које сматрају и проглашују за своје 
противнике. Но ми смо им (дечнци својој!) отворили једну капију на 
граду свом, нс МОГУћИ се срдити на њихову беЗа3лену вику, а у надању 
да ће они у том граду и ОСТ<lПI, K<lA виде да је неко трећИ ћуприју за 
њима спалио. Не знаыо на послетку: можда ћеыо се и кајати за ту нес
мотреност нашу. 

Рат ће дакле да се отпочиње. Но људи, кад и друге какве послове с 
ким имају, ХОће НLlјпре да се ПОЗНLlју, а ALl KLlKO нс би то чинили они, ко
ји ХОГ1е рат да воде ыеђу собом. 

Дакле пре него што се отпочне рат, ыи смо тако слободни да по
ложиыо пред господу социјалне демократе земунске ова питања: 

1.) Јесте ли вн Срби? 
2.) Ако јесте, је ли ваыа што стало до опстанка и БУДУћНОСТИ нара

да српског као таквог? 
3.) Ако ваы је и до тога стало, реците наы: како ВИ мислите да се 

може обезбедити ОПСТ<lнак у будуhности народа српског као таквог? 

На ова питања МО.'lIШО ОДГОВОР! 

Граннчар, бр. 23, од 2ОЈII 1875. 



ДРУЖИНА ВЕЛИКЕ ШКОЛЕ "ПОБРАТИМСГВО" 

ОМЛАДИНА И ЛИБЕРАЛИ. 

Са велике школе. 

П. 

[ ... ] 
Свој правац омладина вел. школе покюа јавно и смело и прили

ком смрти чеСТllТОГ основача реаЛИСТIIЧНОГ правца у српској омладини 
- Светозара Марковиhа. Оплакујуhи губитак овог знаменитог човека, 
који ће без сваке сумње у историји развитка српске мисли и критике 
заузимати одл!!чно место, омладина је скупљена у својој дружи ни "По
братимство" И3ДаЈ1а на јавност ову изјаву: 

"Наше доба јесте доба жестоке борбе између сила, које владају у 
данашњем, и сила, које би требале да владају у човечанском друштву, 
доба борбе: старог преживелог и гнусног света са новим снажним и уз

ВШIlеним светом; доба борбе стварне науке са идеализмом, критике са 
аукторитетом, разума са РУТIIНОМ; доба борбе: врлина са неваљалстви
ма, човечанске среће са јаДJlма и невољама. 

"Народ се буди и креће, а људи су подељени и деле се на два про
тивничка табора: у једном су сви, који желе благостање народа, који у 
општој среhи виде своју срећУ; у други табор иду они, који не желе 
народно благостање, који само у народној несрећ!! налюе своју срећУ, у 
народним мукама своје задовољство. 

"Незаборављени Свет. Марковиh стајао је у првом табору. Њего
вом смрћУ овај је табор изгубио јаког борца. Народ је у њему изгубио 
искреног пријатеља, а непријатељи нарсщни добили су СМрћУ његовом 
више, но животом стотине из кола својега. Народ је изгубио снажног 
носиоца науке, критике и разума, МОћНОГ покретача мисли и напретка; 
носиоца и заступника узвишених начела, што су плод најврснијих умо
ва данашњега света; изврсног поборника рада, правице и слободе наро

дне; на кратко: неуморног борца за срећу и напредак народа. Омладина 

је изгубила најискренијег пријатеља - непоколебљива у свима невоља
ма; изгубила је друга, брата и учитеља; изгубила је онога који јој је 
први подигао завесу испред очију и разчистио страшну збрку појмова 
њезиних, те јој је јасно показао стазу, којом треба да нде и јасно пре
ставио мету, којој треба да теЖII. ОмлаДlIна вел. школе, провејана на-
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челима, којима је живео Светозар, оплакује смрт њсгову И дубоко осе
ћа губитак, који је његовом СМрћУ претрпело дело народног препо
рођаја. Одушевљена идејом свестранога народног ослобођења, омла
дина исказује своје уверење, да ће свој дуг домовини и народу одужити, 
ако енергички ступи у борбу за победу оних начела, за која се борио и 
уморио Светозар Марковиh; ако пође оним путем, који јој је Светозар 
прокрчио; ако буде радила на ономе пољу, на коме је Светозар радио, 
те да на развалинама данашњег друштвеног склопа, у коме је народ 

толико векова робовао и трпио муке свакојаке, подигне нову дру
штвену зграду, у којој ће сваки човек моhи да живи срећНО и задово
љно. А ова ће зграда бити l-'ајбољи споменик Св. Марковиhу 11 свима 
онима, који су радили да се она подигне. А потомци ће спомињати име
на ових радника са много веhим поштовањем и већОМ благодарношhу, 
него што су наш!! сувремени противници у стању да то појме." 

у Београду. 

Дружина велике IIlколе 

"Побратимство ". 

Ослобођење, бр. 57, од 21.ХII 1875, стр. 2. и 3. 



Јован Жујовић 

СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ 

Наш век не изобилује људима, који су снажни умом и карактером. 
Такви су људи, за сада, велика реткост, и зову се нсобични људи. Такав 
један редак необичан човек био је - Светозар Марковић. 

Светозар се РОДј[О у Зајечару, септембра месеца 1847. год.Ш Осно
вну llIКОЛУ је учио у селу Рековцу; четири разреда гимназије свршио је 
у Крагујевцу, а пошто је у Београду довршио гимназију, ступи у бео
градску Велику Школу, у технички факултет, где пробави две године. 
1866. год. држава га изабере за свога питомца, и пошље га у Петроград 
да науке продужи. 

Још док је у Србији ђаковао, Светозар је увиђао, како је недово
љно и жалосно оно знање, што га даје српска llIкола српској омладини. 
Његов ум тежио је да више сазна, но што му је ~e катед;->е давато. С 
тога је брижљиво читао и изучавао оне књиге КОЈе нису бl.IЛИ његови 
школски предмети. Мане нашег школског образовања, он Је сам врло 
лепо насликао у чланку "Како су нас васпитавали". 

Светозар је имао добро срце; његове су очи виделе народне муке; 

његове су уши чуле народно јецање. Виђено и чувено тиштало је 
његову душу; народне невоље лежале су му на СI?ЦУ, као тешки камен. 
Он није могао мирно да подноси такво стање, па Је поставио себи зада
так и да сс спрсми, како ПС народу бити од користи. Са великом енер
гијом бацио се на истраживање узрока народним патњама и средстава, 

како да се исте униште; брижљиво се одао на изучавање наука о друш

тву људском. Како је био бистрог ума, то му није било тешко, да про
нађе и схватн који су прави извори зла, на који се начин они уклонити 
могу, какви су основи данашњег друштва, а какви треба да су основи 
друштва, па да у њему нема муке и невоље, да народу ~ њему буде до
бро и лепо, да се народ у њему може свестр.ано раз~ИЈати и усаврша
вати. Када је тако Са3нао ист!ше и законе, КОЈИ владаЈУ У друштвеним и 

осталим наукама, он сматраше да је дужан да те истине шири, распро

стире и у живот примењује. 
Посао је овај био веома тежак. Требало је отпочети борбу против 

целог поретка који влада. Требало је људима изменити појмове и на
вике, требало им је разруrшlТИ старе, лажне идеале, а дати им нове, ис

тините, требало је показат!! прави пут који води ка народном благо
стању, и доказати, даје то, заиста, једини, прави пут. 
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У Петрограду Светозар је написао чланак "Певање н мншљење", 
у коме је напао на рђави, уби тачан правац наше лепе књижевности, а 
нарочито поезије, која је тада владала на српском књижевном пољу. 
Наши песмотворци ВСћИНОМ гледали су само да којскако издељу поети
чну форму; за садржину, за суштину, која ће се у тој форми појавити 
они нису водили много бриге. Маса народа пропада у материјалној и 
умној сиромаштини; светом овладала злоба и узајамно сатирање; народ 
је потчињен, измучен - а песници певају вину и љубави, они описују 
благостање, задовољство и уживање. Светозар је ударио на такво пева
ње, он је захтевао да песници више мисле када певају, да у песми глав
но буде здрава језгровита истина, а не поетска форма, која сама за себе 
нема права на опстанак. 

Због слабости Светозар мораде да остави Петроград; 1869.г. он 
пређе у Швајцарску, у Цирих где положи испит за циришку политехни
чку llIКОЛУ. Због чланка "Нашс обманс", у коме је критиковао дана
шњи устав кнежевине Србије, и изнео зле стране његове - Светозар 
изгуби државну помоћ. 

У то време у српству је постојала дружина "Уједињена омладина 
српска". Цељ те дружине је била племенита, паметна, патриотска; она 
је хтела да уједини снагу српског народа, и да ради на његовом матери
јалном и УМНОМ напретку. Али ова дружина српске омладине није има
ла никакав програм у коме би определила средства са којима омладина 
ХОће да постигне свој циљ. Истина, било је неких појмова о друштве
ном облику уједињеног српског народа, али су ти појмови били погре
шни, недовољни и несигурни. У чланку "Велика Србија", Светозар је 
растурио магловиту слику "велике" српске државе, како се она пред
ставља.на у мозгу наших патриота. Он је захтевао да "Уједињена омла
дина" изнесе тачан, опредељен програм, ако ХОће да постоји као пар

тија, као жива, активна сила и ако ХОће да њен рад буде успешан. На 
омладинској скупштини и у журнаЛИСТIIlЩ Светозар се упињао да се 
омладина и њен орган "Млада Србадија" оставе непрактичног и нео
дређеног правца па да се узме реалнији и радикалнији правац са одре
ђеним средствима. Већина је омладине била против тога, и, "Уједињена 
омладина" мораде пропасти због своје органске неМОћИИ болести. 

Не успевши у покушају да омладинској дружини даде други пра
вац, Светозар се са неКОЛIЩЈЈНОМ својих другова баци на самосталан 
рад. У Србију вратио се 1870. године и одмах отпочео рад на самом зе
мљишту. Са друговима најпре је покушао, да се распростре и утврди 
мисао о удружењу. Они почеше оснивати занатлијске задруге, основа
ше и једну дружину за потрошњу. Начело по коме су основане ове за
друге наlIJЛО је много присталица у српском свету, и што су оне пропа

ле, томе узрок није у њиховом основу, НО У другим неповољним окол
ностима, које нису могли да уклоне Светозар и другови. 

На неколико месеци после доласка свог у Србију Светозар поче 
да издаје лист "Радник". У томе листу он је показао дубину свога ума, 
показао је колико је огромно знање којим он располаже. Светозар је у 
листу са необичном лаКОћОМ и јаСНОћОМ расправљао оно велико и 
заплетено друштвено питање, које покреће МИЛllOне радника у свету; 
то је питање о радикалном преображају друштва. 



124 СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ: ЦЕЛОКУПНА )l.ЕЛА, XVI 

За кратко време "Радник" својим поштеним заступаљем доби 
много пријатеља али и непријатеља, који доста силни беху да немилог 
критичара одагнају и заћуте. После дугог потезаља "Радник" мораде 
престати а Светозар беше принуђен да се из Србије склони у Угарску -
у Нови Сад. 

Али Светозар у Новом Саду није престајао радити. У том месту 
он је ДОВРШllО и издао своју значајну студију "Србија на Истоку". То је 
самостална студија о развитку српског друштва и државе од српског 
устанка 1804. до данас. Она лакоћа у схватаљу и објашљаваљу појава у 
српској историји, онаква језгровита критика тих појава - осигуравају 
овоме делу врло угледно место у српској кљижевности. Тада је израдио 
и чланак "Реализам у науци и животу" ,220 који је штампан у 112. и 113. 
кљизи "Летописа Матице српске". У овоме чланку он је популарно 
извео најважније резултате наука о природи и друштву, до којих се 
резултата дошло држећи се peaJIНOГ правца у изучаваљу свију појава. 
Но највеће И најзнаменитије љегово дело јесте "Начела народне еко
номије ИЛИ наука о народном благостаљу", коју је бавећи се у Новом 
Саду израдио по чувеном научељаку Н.Г. Чернишевском. Проучивши 
добро ово дело, а знајући и страну литературу по струци о народној 
екон(њшји, можемо слободно рећи: да ово дело по својој струци заузи
ма прво место у српској кљижевности, и да се може равнати с нај
врснијим делима lI3 стране литературе. 

Светозар није могао дуго остати ван Србије, у којој је било нај
више услова за љсгов живи енсргнчан рад. 011 сс рсши да пређе у Ср
бију па ма шта било од љеги. Због сасвим случајних ПОЛИТИЧЮIХ окол
ности он буде пуштен у земљу и оста слободан. 

Одмах је почео рад на крагујевачком ЛIIСТУ "Јавности". Овај лист 
је ПрОДУЖIIО рад "Радника", само у одређенијем !I практичнијем правцу. 
Брзо је и овај лист стекао поштоваље у народу, али народно пошто
шiље не храни никог од преских паршща и још не може да спречи ха
пшеље оних, према коме се оно исказује. Светозар доби наскоро пре
ску парницу и би осуђен на девет месеци затвора које је морао издржа
ТII у пожаревачкој апсани. 

Светозар је увек био слабуљав, али гољеља полиције и пожаре
вачка апсана сасвим му сатреше здравље. Из затвора изађе телесно 
сасвим изнемогао, али му се енергија ума 11 карактера ни мало не беше 
умаљила. Он одмах отпоче под својим уредништвом да издаје "Осло
бођеље", но болест љегова све више преотимаше маха. На молбу сво

јих другова и по савету лекара он се склони да одступи од уређиваља 
листа и да иде у Далмацију не би ли у љеној благој клими стаље свога 
здравља поправио. Први број "Ослобођеља" юашао је 1. јануара 1875. 
године. Многима је Светозар био трун у оку, стога су и гледали многи 
да га ма како скину са П0'30рнице јавног рада. Већ због тога броја љего
вог листа полиција оптужи Светозара "за покушај издајничког пре
дузећа". Али Светозар умре на путу у Далмацију 26. фебруара 1875. го
дине у Трсту у болници "Hospiwle Civico". 

Имаље које је наследио од свога друга Пере Ђорl)евића оставио је 
својим друговима да га употребе на ширеље начела на коме су заједно с 
Љ!lме ради.'1И. 
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Осим дела која смо споменули Светозар је штампао још многе 
чланке у "Застави", "Србији", "Панчевцу", "Младој Србадији", "Мати
ци", "ТРГСiВачком Гласнику", "Летопису", "Народном пријатељу", "Ја
вности", "Гласу Јавности", "Раду" 11 "Ослобоl)ељу" и у руским листо
вима "Народное дело" и "Отечестванные записки". 

Светозар је творац радика.'1НОГ и реалног правца код нас. Њего
вим неуморним радом створена је у Србији партија, која ради на коре
нитом преображају српског друштва и државе и која се држи програ
ма што га је изнео Светозар у "Јавности", "Гласу Јавности" и "Осло
боl)ељу". 

Историја развића српске мис.пи и српске свести мораће да се зау
CT~B~I на раду Светозара Марковића и да остави једну светлу страну на 
КОЈОЈ ће да испише љегова дела. 

Име и успомена Светозара Марковића остаће потомству да га по
креће на озбиљан, паметан и енергичан рад за срећу човечанства, за 
народно благостаље, за једнакост I! С.'10боду. 

Орао, велики илустровани календар, 11, 1876. 



Део треhи 

СЛЕДБЕНИЦИ У СУКОБУ 
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Драгиша Станојевиh из познијег доба (1844-1918) 

Драгиша Станојевић 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА СТРАНКА У СРБИЈИ221 

I. 

ЛlIчна 11 начелна кавга, која се беше тако страсно заметнула изме
ђу Радника и Салюуправс, као да се мало утишала.222 Ја ћу да се кори
стим ТИМ примирјем, које ми изгледа удесно за беспристрасно прома
трање тога сукоба, те да речем коју о истом. Ја немам никаквог узрока, 
да у овој ствари говорим друкчије до по своме убеђењу и по својој УВИ
ђавности, јер не само да никад нисам имао личних судара са људима 
око Самоуправс, но их има међу њима, које смем сматрати за своје 
пријатеље, н које ја веома поштуј ем. 

Односно личних полемика, ја имам прилично искуства, и могао 
сам се уверити, да оне онш,ш, који се у њих плеhу, често доносе не мале 

штете моралне пред јавним мњењем, јер из тог узајамног песничања и 
чупања обично оба противника изађу прилично очерупана. Ја држим 

да те личне задевице треба по могућСТВу избегавати у јавним листови
ма, и мислим, да су оне само у два случаја колико толико оправдане: 
прво, кад се њих лати онај, коме је нападнуто на образ и поштење, па 
се брани оним истим оружјем којим га и нападају; друго, кад нападач 
мисли да ради у јавном интересу, жигошуhи ову ШIИ ону личност. У по
следњем случају важи као правило, да нападачева тврђење ни по што 
не смеју бити само гола СУМЊlIчења. Тврђења своја он мора доказати, 
иначе она постају само клеветања, и могу нашкодити више нападачу но 
нападнутоме. Доказ је баш у интересу самог нападача, јер без њега он 
долази у опасност, да публика угледа у нападнутоме само жртву туђих 

сплетака. Но свакојако најбоље је, ако писац у оба случаја избегне 
лично кавџење и озбиљнијих се средстава лати, да противника обори, а 
тих средстава често има врло моhних. 

Наравно ја се у овим мојим оценама могу преварити, и ја се нико
ме не намећем за судију, <L'1И ја Ш.lам право да о овој ствари говорим, 
јер сваки који држи перо, влйстан је да каже своју мисао о стварима из
несеним пред публику. Биhе од мене читав низ чланака о сукобу Радни
ка и Самоуправс, и ја ћу у тим чланцима брижљиво избегавати свако 
субјективно оцењивање, а надам се да ће они учинити утисак потпуне 
беспристрасности. Но то неће реhи од моје стране, да и једни и други 
имају право, - то би била бесмисшща. Напротив, ја ћу одмах у почетку 



130 СВF:ТОЗЛР МЛРКОВИЋ: ЦЕЛОКУПНА ДЕЛЛ, ХУI 

изјавити, да по моме мњењу у овом судару Самоуправа није имала пра
во. За то је ипак моја полазна тачка да су људи око Самоуправе поште
не личности. Пређимо на ствар. 

На револуционарној великој скупштнни од 1858, народ српски ја
сно је изјавио да он тражи и хоће независност српску споља, а чове
чанску слободу изнутра.22З Један владин посланик, говорећи пре неко
лико месеци о желеЗНlIЧКОМ уговору,22А тврдио је, да су кнез Михаило и 
стари Гарашанин, од хартије, на којој је скупштина те своје захтеве на
писала, оцеПlIЛИ оно парче на коме је стајало: "слобода изнутра", и да 
је то парче намесништво после из прашине подигла и ђоја скрпарило 
нешто унутарње слободе. Питање: је ли то тако одиста било, или не, 
Србија је давно преболела, и данас је сваком патриоти јасно, да то тако 
није било. Деспотска владавина, која се под ШlмеСНШI1ТВОМ отпочела и 
која је с малим прекидањем до скора трајала, без примера је у новијој 
историји и нашој и европској. Управ реlш, Србија беше преста.ЈIа наро
ДНlIM животом живети. 

Истина, је, под кнезом Михаилом и старим Гараlllанином није 
било слободе, али је било нешто Ma..'lO ПОЛllТичког поштења, и народ је 
бар у неколико сматрао тај деспотизам као нужну, прелазну диктатуру 
кнежеву зарад ПОСТlIгнућа народне независности, и ту је стегу са доста 
самопожртвовања сносио. (Ми констатујемо само, да је то тако било, 
али не велимо да је добро што је тако било). 

За тим је дошло намесништво, које је не само мисао српског ује
дињења напустило, но је личну владавину уздигло на ступањ држав

ничке теорије, а деСПОТllЗам је постао и средство и цељ. Било је про
кламовано разбојничко начело, да Србија нема друге задаће до утврђи
вати свима средствима власт својим власницима. Онда се отпоче оно 

ужасно, систематички вођено демора..'lисање народа и ГУlllење свести у 
њему с једног краја Србије на други, па чак и изван граница српских, 
међу Србима других држава. Из умне и моралне помрчине, која онда 
притиште Србију, појавише се буџоносци225 и шпијуни, попрскаше тера
зијске бомбе, а Србија са целим својим јавним животом, као да ишчезе 
са позорнице света. 

По тој густој помрчини могли сте с фењером у руци тражити кон
сервативну странку, данашњу напредњачку, нигде је не бисте нашли: 
она се беше од страха умртвила. Највеlш део њених присталица ћутао 
је н дрхтао. Међу тим неки од њих били су баш и активни учесници 
либералне странке у гњављењу народа српског. Неки су били и мини
стри. Ко је опонирао намесништву, био је противник династије, Кара
ђорђевић, бунтовник, и с њим је обично преким путем СВРlllавано. Ко је 
био вољан да протестује против оних покора, који се ЧИНШIlе са ота
џбином нашом, требао је да се реши да страда, а по потреби и да ги не 

за своја начела: да се на тако што одлучи, консервативна партија није 
ни помишљала, нити је тако понашање било у њeНlIМ предањима. Она 
је дакле морала положити оружје, а како онда других партија и друге 
опозиције управ није ни било, намесништво постаде свемогући само
држа..'lац Србије. 

у времену тога општега мртвила, у времену тога белог терора, 

појави се, као метеор на позорници јавног живота српског, незабо-
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рављени Светозар Марковић. Пријатељи његови многом су хвалом и 
захвало~! каДIIЛ!~ досад гроб његов, али, у колико је мени познато, још 
нико H~IJe таЧН.ИЈе .обелеЖIIО велику улогу, коју је одиграо у најновијој 
ИСТОрИЈИ НШIlОЈ таЈ чсстити човек. Ми ћемо то покушати овде, наравно 
у најкраћим потеЗlIма. 

Човеку стаје памет кад помисли, шта је могао да изврши један 
млад човек за неколико ГОДlIна, почињући дело своје, пошто је већ био 
клонуо под ударцима болести, која га је и у гроб свалила. Он је доиста 
делом показао, да никад није касно дужност своју вршити. 

Тај силни ум и тај пријатељ људски, кадар је био да замисли мо
гућност социјалистичке странке у земљи капетана и пандура, ћата и 
кабадахија, у класичној постојбини свакојаких чорбаџијских странака. 
У такој земљи он је био јунак, да високо дигне црвени барјак социјали
зма, и то баш онда, кад због пада париске комуне за социјалисту другог 
имена не бсше, до паликућа! У којој је нечувеној мери он успео у своме 
огромноме предузећу, остаје да кажемо. 

Тај успех соц. странке у Србији наравно није могао бити у пости
гнућу потоњих сврха ссщијаЛl!Зма. На практпчно непосредно остваре
ње истих није било ни мислити, нити је сам Светозар могао тако не
што ишчекивати, он који је соц. странку у српским приликама сматрао 
као пион ера будућности. Успех је бlIО и јест у нечем са свим другом, 
био је у разбуђењу јавне свести, био је у стварању оног силног сло
бодоумног И напредног покрета у народу, коме покрету данас имамо 
захвалити за ово мало одахнућа, за ово мало слободе, што је сад имамо. 

Јест, онда кад све беше пало на колена пред Блазнавцем и Рис
тићем; онда, кад консерваТIIВЦИ или ћутаху или баш и помагаху онда
шње власнике; онда, кад сав онај вајНII нараштај некадашњих слобод
њака и црвењака од 1858 године (Грујић, Јанковић, Јовановић, Бо
ШКОВlIћ и други),22б као на неки миг ишчезе са позорнице јавног рада; 
онда, кад вође прекосавских Срба ступише у заједницу са тираНИI>!а 
српским и кад чак и омладина наша, обманута својим вођама, престаде 

дизати глас свој за слободу наро)\а, - онда је се, у сред тога застоја и 
мртвила, појавила соцпјалистичка странка у Србији са Светозаром на 
челу Ј! отпочела своје велико )\ело ОСШIВајућИ журнале, пишући књиге 
и КЊИЖlще, будећп народ ЖIIВIlМ говором у среДИНII његовој, долазећи 
у непосредан додир са сељаком, кметом, скупштинаром. Све се то вр

IШIЛО У борби са грдним тешкоћама, по цену скупих и драгих жртава и 
сносећи најгаДНllја клеветања плаћене штампе. Прошлост социјали
стичке странке наше сјајна је. 

Тај наРОДНII покрет, то буђење успаване свести, та ДРУlllтвена зора 
боље будућности, то свануће данашње ере слободе, све је то добlIтак и 
резултат тих жртава ссщијаЛlIстичке странке и достојна награда муче
НИЦlIма. ИСТОрlIја наше СОЦllјаЛИСТlIчке паРТlIје, историја је СрбlIје за 
последњих десет година, јер да тога слободоумног покрета било није, 
ми не знамо каквог бlI узрока било да Ристић 1873 године падне. Да су 
и они ЉУДII, којlI су соц. странку образова..'lИ, ћутали, мирова..'lИ и повла
ђивали као СВII остаЛII, као консерваТИВЦII, као некадашње демократе 
од 1858 године, као НовосађаНII,227 као ондашња либерална омлаДlIна, 
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ми не знамо ко би саломио силу либерала. Не, да тога покрета било ни
је, народ још не би доживео да онако радосно и одушевљено поздрави 

пад Ристићев и долазак на владу Чумића, човека за онда популарног. 

И тако, на грбнни својој извуче соц. странка млађе конссрвативце 
из мишјих рупа у које се посакривали беху, и царство буџоносаца би 
скрхана. Млади консервативци, оличени у Чумићу, по начелима својим 
још и тада заслуживаху име напредњака, те је баш за то и сматрао 
народ долазак ЊIIХОВ на владу као праву благодет, бар у односу на ли
берале, који сиђоше са крмила. На жалост, онда се десило оно што се 
обично у таким приликама дешава. Консервативци, чим се докопаше 
власти, пођоше не скоро ТР<Ј.гом ОНИХ људи, које су преljе сами осу
ђивали и морадоше изгубити СВ<Ј.КИ ослонац у народу. Они постадоше 
излишни, јер Н<Ј.де које у њих народ ПОЈl<J.гаше, беху проиграли. Како 
још к томе скоро никакве потпоре у чиновништву имали нису, морали 

су пасти, а наравно после њих дошли су Н<Ј. владу опет они, који су чи
новништво за себе имали. 

И онда Н<Ј.СТ<Ј.де нова ер<Ј. буџоносш\<Ј., завлада реакција црња и грђа 
но икада, а консерв<Ј.ТИВЦИ клонуше и пропадоше и по други пут. У ли
цу Чумић<Ј., који по осуди ОНДШlIње юијатске правде, СУЖ<Ј.њства допаде, 

та партија би ударена у срце. 

Па шта онТ\а Вlщимо? ВЈЩИМО у среТ\ тога новог пораза и новог 
општог клонућа, социјалистичку странку вазда на бранику права наро
дних, видимо пријатеље и послеТ\овшще Светозареве где настављају 
тешку борбу и трудс се да залс'(с ране, заТ\ане од консервативаца јавној 
ствари ненародском ВЈШД<Ј.ВИНОМ њиховом, владавином, која је омогу
ћила повратак Ристићев. Ту видимо честитога Адама Богосављевића, 
видимо Пашића, Пелагића, Велимировића, Тодоровића, Тајсића, Гли
Шllћа, Жуњића, Крупежевића и остале где поново буде народ, поново 
протествују, поново се боре Н<Ј. живот и смрт. Видимо како се остаци на 
буљуке растеране консервативне партије прикупљају и хватају за ску
тове Светозаревих пријатеља, мало по мало скромно као покајници 
изилазе на јавну позорющу и ступају у зајеТ\ющу са социјалистима, да 
се боре против општег неприј<Ј.теља; jeТ\lНJM речи, видимо како соци
јалисти поново носе на својој грбини препороljене консервативце, на
преТ\њаке, носе их да их опет посаде на стол!ще министарске. 

И режим шпијунско-буџоносачки паТ\е и по други пут, и дођоше на 
влаТ\у ЉУТ\И, који свеч<Ј.НО беху заТ\али реч, Т\а неће више пасти у старе 
погрешке и слабости, и Србија наново дахну слободније, и дође до не
што више слобоТ\е и личне безбедности. 

Но јесу ли социјалисте Т\обро радили тако радећи? Без сваке су
мње. Кад се није могло бити и још не може оно што они жељаху, огро
мна је добит по јавну СТВ<Ј.Р каТ\ се и то добило. И тако, за тај велики ум
ни, морални и друштвени покрет који се данас опажа у народу, у скуп
штини, У књижевности, у журналиспщи, у сваколиком јавном животу у 
Србији, имамо највише захвалити енерljији и јунаштву наше социјали
стичке странке и ономе, који је највише допринео, да се она образује, 
који је УПР<Ј.В 11 отац 11 творац њен, Светозару Марковићу. 

Ето нам улоге коју је соц. странка играла код нас, ето нам сјајне 
историје њене. Она је не само ширила по народу пропаганду нај-
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напреднијих идеја револуционарних, жигошући оштром критиком сво
јом све заблуде и предрасуде Н<Ј.родне, све што је противно истини, на
уци, моралу и човечности, па ма како драго то народу било, она је и по

ред свега тога дошла Т\О стварних добитака, до практичних резултата, 

до данашњег стања, које је свакојако боље од пређашњег. Нема ни 
једне државе на овој земљи у којој је социјалистичка странка играла 
тако велику, тако корисну, тако практичну улогу као у малој Србији. 

Па кад је то све тако; кад социјалистичка странка има за собом 
читаву своју историју, кад име њено има читаву своју прошлост, с 
каквим ПР<Ј.ВОМ и ИЗ К<Ј.квих П<Ј.меТНIIХ рюлога господо око с:а,'.юуправе, 
наljосте ви за нужно, да ПОКУll1<Ј.те социјалистичку странку као активну, 
практичну странку народну УНИШТИТИ и избрисати из листе озбиљних и 

Н<Ј.челних партија у Србији, и сву радњу и сву пропаганду социјализма 
ограничити на невино теоретисање у безазленом листу Рад, и поверити 

ту пропагuнТ\у још и таквиы "социјаmIСТИМ<Ј." К<Ј.О што је један ГеРIШlћ22'! 
и један ННКОЛ<Ј.јевић?229 Ви стс свечано изј<Ј.ВИЛИ да соцнјалнзам као 
активна, ПОnllТичко-Т\руштвена партијu ишчезuва и преТВ<Ј.ра се у мо
нархично-релиljИОЗIlН раТ\ИК<Ј.nllЗам, и ту Н<Ј.јновију своју инкарнацију 

назва.пи стс нужном, прир(щном евоnуцпјом социјаЛllЗма, ту јавну бру
ку своју крстили сте проТ\ужењем рада псжојнога Светозара и најпосле 
ПОКУIIШЛИ сте свима Т\озвољеНllМ и недозвољеН!IМ средствима, да чак и 

другима забраните јавно и Т\<Ј.ље постојати као социјалистичка партија 
српска. Из каквих разлога све то'! 

Та кад сте се ви у дружби С<Ј. Светозаром борили против намес
ништва, против Ристнћа, против ЧУШlћа, а после без Светозара на

ново против Ристића, борили сте се не као радикалн већ као соцнјали

сте. у тој борби нарсщ је познав<Ј.О В<Ј.С саыо као соцнјалисте и њему је 
доскора и саыа реч рщщкал страна и непозната била. Не као радикали, 

већ К<Ј.О социјаnисте ви сте ЧЈlТ<Ј.ВИХ Т\есет година јун<Ј.ЧКИ издржали на 

бранику ПР<Ј.В<Ј. народних, чувајућн у народу и у скупштини, да народни 
морал С<Ј.СВИМ не пропадне, да јавн<Ј. свест сасвим не помрча. Није ли вас 
за све ТО време плаћенu ШТUЫП<Ј. клеветала као разбојнике, безбожни
ке, KapuljopryeBI\e, комуш\е, петро.'1ејl\е и паликуће? Није ли истина, да 
нарсщ наш тнм подnим опa,r~аЊЩIa веровао није и да сте ви баш као ко

мунци и петроnејI\И IlЗвојевали то ыаnо сnободе, на чеыу вам сваки че

стит Србин заХВ<Ј..'1ан бити мора'! Као раДlIкаnи, ви немате никакве про
шлости, НlIK<J.KBe нсторнје, нн каквих З<Ј.сnуга; К<Ј.О с(щнјалисте, имате 

их веnнкнх .. Кажнте даКЈЈе je,'\l1Cњt јасно н отворено, из каквих се разло
га на јеТ\<Ј.Н пут заСТlщесте ОIlОГ<Ј. ныена, којнм се с правом поносити 
можете? 

Ви тих ра:зЛОГ<Ј. далн још нисте, ннтн их Т\ати можете - мањ ако 
узмемо да је и то неки Р<Ј.злог кад ви кажете: "Име не чини ништа: на 
име се само децu љуте". Но тај детињ<Ј.СТИ разnог ви јамачно никад ви

ше потрзатн нећете, ОТ\ како в<Ј.м је Радннк онако поштено заклопио ус

та, кад в<Ј.м је узвикнуо: "Па каТ\ име не чини ништа, што га проме
нисте?" Тај ваш изговор окренуо се против В<Ј.С, јер каТ\ сте ви нашли за 
добро Т\а !!ме своје мењате, покuзалн сте Т\<Ј. нме за вас није да "не чини 
ништа", већ баш чин!! много. 



134 СВI:ТОЗАР МЛРКОВИЋ: ЦЕЛОКУПНА ЛЕЛА, ХУI 

Ме!јутим не подлежн више никаквој сумњи, да сте ви хтели поста

ти практнчнн кад сте се порапикалили. Бојећи се да социјализмом масу 
народа не заплашите 11 не оту!јите, и желећи да образу јете чврсту пар
тију коренитих рефорама, ви сте узели име, које, како ћу рећИ, мање 
плаши, име питомије и - учтивије. Бесмислица! Ми смо вам доказали 
да социјализам није више никакво страшило у Србији; показали смо, 
што и ви знате као и ми, колико је добра тој земљи донела до сад она 
партија, која јавно и отворено, у пркос најгаднијпм попметањима, соци
јализам проповеда. То ваше ново виртуоство у днпломатисању и поли
тичарењу, да не кажемо то ваше кривупање и шеврдање, нема данас 

баш никаква смисла, данас, кап партија социјалистичка има под својим 
ногама тврд и поуздан темељ своје прошлости, свога рада и својих за
слуга. Немојте се дакле П03ивати на ујдурме, као на разлоге из којих 
сте престали делати као социјалистичка странка, јер ви сте нам сами 
пока:зали, па сте ви могли и у много тежим приликама ПрОћИ без те та
ктичности и тога попуштања, а па ни 1\!ало не нашкопите ствари коју 
сте заступали. То никакви о:збиљни разлози нису; изнесите других ако 

их имате. 

Далеко оп нас и помисао па вам пребацујемо да рапите да се до
грабите министарских столица ИЈ ЛИЧЮIХ интереса. На против, ми ве
рујемо да сте ви постали практични и рапикални јепино у намери да ка
ко гоп по!јете на владу, те да с тог места и боље послужите народу, јер 
:знате па као социјалисте не можете бити министри у монархији. Јама
чно то ће 11 бити најјачи разлог вашег порапикаљења, а по себи цељ је 
ваша поштена, само је штета што је ПО крајности - утопистична. Пре 
свега, ви као министри не би ни !I3 палека били од оне хасне наропу, од 
које сте му као скупштинари и новинари, као опо:зиција. Ако бисте 
хтели да останете верни својIШ начеЛ!ша и своме поштењу, као што ми 

претпостављамо, ви се ни 24 сата не би скрасили на министарским 
столицама. Као министри ви Gи само онпа могли бити од озбиљне 

користи народу, кап би кне:з, вама у хатар, постао "практични социјали
ста" као ви. Као министри ви би морали изневерити или своја начела 
ИЛИ свога владаоца, а како би ви јамачно покушали па останете верни и 
својим начелима и своме владасщу, и како је та утопија немогућа, то би 
ви У ИСТIIНИ ИЈневери.'1И и своја начела и свога владаоца. Са минис
тарских стоЛ!ща ви би сиш.'1и само орезшъеlШ, и прошли би много горе 

но Чумић. 

11. 

Радник је искрено и поштено вама казао: "Лепо, кад ви велите да 
је добро то што чините, ми нај после немамо ништа против тог вашег 
најновијег овапућења, и 1\!!! ћемо вас П(Њlaгати свима силама нашим, 
кап год бупете тражили збиља корените реформе, јер свакојако ближе 
смо вама, но икојој другој партији; аШI ми и даље остајемо на бранику 
социјаЛ!I3ма, ми не дамо па се растроји и па пропапне партија социјали
стичка". Шта можете ви ШlaТ!I против такве изјаве'? У практичној бор
би, у јавном животу ви НС шилазIIТе на срепу као социјалисте. То вам 
нико бранити не може; то је ваше право самоопрепељења. Али како 
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можете ви другима кратити, и то баш онима, који су као и ви некада су
деловали да се оргашвује соц. странка у Србији, како им можете кра
тити да и даље војују отворено за своја убе!јења, јер ви то њима одиста 
закраћујете, чим тврдите да су сви они плаћени који мимо вас и само
стално од вас постоје као социјалистичка странка? То би се којекако и 
појмило, да сте ви сами остаЈIИ социјалисте, али је одиста смешно кад 
ви сами нећете да сте социјалисте, а не дате IШ другима! Мислите ли ви 
да сте закупили монопол најнапреднијих идеја? Но шта рекох? То није 
монопол, то је више но монопол. Кад би ви и даље постојали као соци
јалистнчка странка, па не дали другима да разбирају о социјализму, то 
би био монопол. Али кад ви сами ишчезавате као соц. партија, а други
ма не дате да ту партију од растроја сачувају, то онда ви ударате на со
цијализам не монопол, но :зашт. секвестар! 

Ви се из петних жила напрежете да спречите да има у Србији со
цијалистичка партија и у теорији и у практичној борби, да има друш

твено-политички лист, који ће не са1>!О теоретисати него и делати на 
даљем учврШћењу соц. странке у народу и у скупштшш. Ви допуштате 
социјализам само као теорију. И'3 целог вашег јавног и тајног пона

шања према Раднику, из вашег агитовања против њега, излази да ви 

ово тврдите; "Ко ХОће практичног соција.'1изма, ево му Самоуправе; ко 
ХОће теоретичног соција:шзма, ено му Рада. Мимо тога нема и не сме 
бити социјализма у Србији". Како је пак било људи који се нису поко
равали тој вашој цензури, ви сте покушали да их Жllгошете. Жалосно! 

Гарашанин, трубљасте, основао је Радник у цељи ДИ њиме "раз бу

ца" радикалну партију! Знате ЛII ВII колика беСМИСЛllца лежи у тој ва
шој тврдњи? Ми ћемо вам то ОД1>!ах јасно доказати.- Пример. Гамбе
та23О има :за собом врло црвену и врло револуционарну прошлост. Као 

црвењак никако не пасу је за предсепнпка мирне буржуанске републи
ке. За то важно место ПРI!ЛIIЧ!! само човек без јаке боје, на пр. Греви,23l 

човек по:знат као озб!!љан и праКТllчан пржавник, човек од кога се не 

плаши буржуазија и сељак. Шта не чини сиромах Гамбета да свету 
докаже како је он трезвен и миран умерењак. Али то му се лако не ве

рује, томе смета његова прошлост. Сад, кап социјалисте француске ди
гну на њега хуку и буку и вичу на њ као на опортунисту и назадњака, 

Гамбета сс сыеШII, рапосно трља руке и само што не каже: "сто видите 

шта ыисле о ыеllll прави реВОЛУI(I!Онари; сто BIIДIIТC да сам умсрсн и 

практичан држаВНIIК". Ссщнја.'1исте фрatщуске и нехотице даклс чине 

услугу Га1>!Gети. Господо око Самоуправе, ту исту услугу ЧИНН вама 11 

против своје воље Радник. Пшнато је, па сте ви одступил!! оп социјали
зма у намери па побијете Ја ceGe већину у скупштин!!. Али маса још 
необавештенога наропа која паје скупштинске већине, и влапалац који 
даје министарске стол!ще, некако вам не поверују са свим и ВИ сте не
престано у сумњи па сте маскирани КОМУНЦИ. Узалуд ви на сва уста ви

чете: ми смо само "народни" рапикалци; ми се оберучке потписујемо на 
први члан устава (коленоприклоњење пред привилегијама владао
чевим); ми немамо ништа против цркве, јер је религија саставни део 
наших обичаја народних (коленопреклоњење пред нарсщним предра

супама) - све то мало ПО1\!аже; и вама као и Гаыбети пребацују револу-
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ционарну прошлост. Сад, кад Радник загрми да сте ви ренегати соци
јализма, то ви, као промућурни политичари морате увидети да ти напа
даји иду само у корист вашем радикалству и ви с пуним правом, као и 
Гамбета, можете радосно трљати руке и УЗВIIКНУТlI: "Ено правих кому
наца, ено бунтовника, а ми то нисмо, МИ смо народни људи јер чусте 

шта о нама мисле револуционари". Није ли истина, да што је већа су
протност измеђ вас и Радника, то се тиме све више подиже ваша прак

тичност, тактичност, важност и озбиљност, ваше државничко досто
јанство у очима масе, ћифтарије и ваша лојалност и верност у очима 
владаоца? Није ли истина да ви тиме постајете све опаснији супарници 
странке што је на влади и све ближе долазите министарским столица
ма? То је не само истина, но то је толика истина, да би човек чисто 

помислио да сте ви у тој на~(еРII и изазвали сукоб са Радником. Јест, да 
нема Радника и нас око њега, вн би и данзс изгледаЈШ као најекстрем
нија партија у Србији, а ви знате да таке партије у нормалним при
ликама никад не долазе на В.'1апу. Поред нас пак црвена боја вашег 

радика.'1ства бледи, а ви се показу јете као узорни државничке умере
ности и практичности, - а то стс ви и тражи.'1И кад сте се покрстили у 

радикалце. Поред таквих услуга што вам Радник чини и онда када на
пада на вас, нико живи на овом свету неће бити кадар да измери бесми

СЛIЩУ што је у вашој тврдњн: да Ралник хоће да "разбуца радикалну 
партију". 

Одиста, није лако објасНlПН из каквих је крајних побуда потекла 
пизма ваша на Радника, и нима.'10 не треба да вас зачуђава кад још у 
почетку сукоба ыноги пријатељи правца Светозара Марковића, који не 

живе у Србији, као ђаци на страним университетима и млађи људи ме-
... ђу угарским Србlша, писаху писмо за ШIСМОМ и Раднику II Самоуправи 
и питаху: каквнм то чуюшм СТlщајем околности дође ваш лист у судар 
са Радником, који очевидно заступаше и заступа идеје социјализма? 

Све што сте ви на то одговараЈШ није бшю у стању да објасни ствар, и 

ми ћемо вам доказати да Нlшпа нисте објаснили. 

Погледајмо из ближе на сатiРЖИНУ Ралника; запитајмо се у какав 
одношај он према тој саДРЖIIIШ, може доћи преыа Са.ноуправи. Јасно је 
да је Радник могао претресати само питања у којима се с вама или сла
же или не слаже. Треће нешто што би било У исто време и слагање и 
неслагање, не да се :заМНС.'1IIТII. Што се Тllче питања у којима се с вама 
не слаже, видесмо горе да ваы не cal\lO није ШКОДIIO, но вам је нехотице 
и УС.'1уге ЧIIНIЮ. Дока:зали смо вам всћ, да ту не само није ыогло бити 

Нl!каквога "разбуцања", него да је цела супротност између тог листа и 
вас само у ПРИ.'10Г !!Ш.'1а вашој жељи да се једном појавите у облику 
о:збиљних државника, практичних ПОЛlпичара и способних кандидата 
министарских. Казали смо вам да је све то бш1О у тој ыери, да би човек 
чисто, боже I\III прости, П()МИС~']I[() да сте ви ту кавгу у тој цељи и иза
звали. 

Како пак стоји односно питања у којиыа се, мање више, Радник с 
вама слаже, јасно је и без коментара. Кад један политично-социјални 
лист, који је случајно јеДlll1II српски самостални орган што сваки дан 
и:злази, и који се у народу много чита, изјави да ће вас ~' свим вашим 

т 
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захтевима коренитих рефорама потпомагати, па то одиста и чини, који 
паметан човек сме тврдити да је тај лист основан једино да вама на
шкоди? Ми ударамо гласом на шкодити, јер ви сте непрестано трубили 
и трубl!те да је Радник покренут у цељи да вас "разбуца". Ја мислим, да 
кад раДl!калци траже у скупштшш што већУ слободу писања, што мање 
ограничења збора и договора и т.д., кад то исто заступа и Радник са 

оном истом жестином са којом и Самоуправа, а једино с том разликом, 
што он у недељи дана шест пута изађе на браник тих идеја, док (.амо

управа само три пут, ја мислим, рекох, да је близу памети и здравог ра
зума да таква радња Радннкова не може ШКОДИТI! радикалној партији. 

Господо око Самоуправе, Радник досад није вама ни у чему ОДмо
гао, напротив, он вам је у многоме помогао и помагао, а ви, руку на 
срце, па признајте, њему сте вашим сумњичењем само шкодили, - или 
бар кушали да му шкоднте. И тако, буднте тврдо уверени, ви ћете они
ма, који вас тако често запиткују за узрок сукоба вашег са соцнјали
сТ!ша само онда моћн јасно да одговорите, кад нм будете испричали све 
јаде и IIIтете које вам је Радннк З~lJ\ао и нанео. Како тих јада I! тих ште
та нема (пршнајемо да НХ касније може битн), то ви не можете одри
цатн да смо вам доказали, да поменутн сукоб још објасннли ннсте. 

И ви сте баш наш:ш да оном лнсту плаћеност подмећете чији је 
уредннк јегрн сужањ и МУ11еннк за своја убеђења,232 Чllји је уредник за 
слободу и бољитак народни препатио сам више но вн сви скупа! Ви ће
те се можда практички насмејаТII ющ вам ми проричемо да ће вам та 
клевета ма кад тад морално II1КОДIПII. ВII, које су до скора РlIстићеви 

агенти опада.ПИ пред народом као плаћене Карађорђевце, ви се нисте 
страшили истнм среДСТВlIма послужнти се против ваших некадашњих 

другова и пријатеља . 
Кад човек претурн преко главе све оно што је препатио уредник 

овог листа; кад такав човек опет изађе испод земље у којој је шест ду
гих година закопан бllО, васкрсне из мртвих, оживи из пепела свога, 

опет угледа сунце, па галваннсан идејом за коју је толико страдао, са 
необичном енергнјом настави своје започето дело, непоколебан остане 

у својој вери у бољу будућност, У својој дужности према човечанству, 
такав човек није кадар за оно, за што га ви клеветате. 

И вн, инжшьери, доктори, професори, трговци, капиталисте, ви 
силни и сретни овога света, ви се нађосте да покажете силу своју над 
таким човеком, да се јуначнте нап таким плаћеником; ви се нађосте да 
таком човеку пребаците што проповеда љубав и братство, њему, који 
довољно узрока има да цео свет пре:mре, а ви, којима је све потаман, 
захтевате мржњу место љубави (види: "Грађанско друштво").2ЈЗ 

Њега rOHHllle они којн су И вас гонилн, а за оно за шта и вас; он 
робова шест дугих гопина; он постаде најпосле опет слободан човек и 
врати се у друштво људско пунији напа на сретнију будућност, а спрем
нији за рад !I за жртве више но икапа, и на прагу тога људскога дру
штва дочекасте га ви, његови некадањи пријатељи, са највећим небрат
СТВОМ и са најцрњом пакошћу, само за то, што он не теде положити 
оружје пред вашом "практичношћу". 

Године lЮ3 оде тај човек у Париз да о својој муци, да гладујУћИ 
учи меДIЩИНУ, а њега оклевета и ухапси кнежев питомац2:Ј.1 и послеДIIЦе 
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те клевете појавише се касније у СрбиЈII у оБШ:Ку дуге т~шке робије. 
Но да тај човек није IIмао у грудима СВОЈИМ срце Једног ПРI~~тељ~ наро
дног, све то не бll морало тако бити. Његов рођени стриц био Је кне
жев тутор и министар, а данас је претсеДНIIК. државног савета. Његов 
рођени брат био је кнежев питомац, и он, да Је хтео, не би био хапшен 
од кнежеВIIХ питомаца, већ би и сам био кнежев пи:гомац и данас би 
запремао у Србији положuј далеко бољи и КОМОТНlIЈИ, но што га ико 
међу вама запрема. Нисте, господо, сретне руке, кад таквог човека.иза
брасте да му подмећете пред светом ОНО,, што у дубини савссти СВОЈе ви 
саМII не верујсте, нити веровати можетс.'" 

Допуститс ми једну личну примсдбу. Ви ћете :С о правду. ~гpe
lШIТII ако у ОВОМ МОМ својском занимuЊУ за свога ПрllJUтеља О ЧИЈОЈ сам 
приватној честитости и јйвној користи тврдо убеђен, угледатс само 
пристрасност од МСНС, који сам о?ећйО непри~трасан бити у овом пита
њу. Бранећll свогй пријuтеља, мор НШ',1СрU Н!!ЈС да нй вас нападам, а ако 
у ономе што сам казао има што неприрТНО ЗU вас, то се мене l,le смс ти
цати 11 томе нисам ја кр!!в но В!!. Л!!ЧНО проти,В вас немам JU ништа, 
нити жел!!м имат!!, јер, хвuла богу, шшм неПрИJ<lтеља и сувише и жао 
би ми било ако би нове у вама стекао, Како сам ја пак мало према Bal\.~a 
пристрасан, посвет(очиће и читалац ОВ!!Х редака, КОј;1 је видео, да K~Д ЈС 
било речи о заспугамu ваш!!м КйО поборницима Светозаровим, Ја се 
нисам устезао да вам ХВUЛУ поштеном мером одмерим. Нек ми дaK~C 
6уде допуштсно у стварима у којима се с вама не слажем M:lcao СВОЈУ 
отворено показати, а ЗU то не морам бити окривљен парта]llчношћу. 
Мислим да је то јасно. У осталm.l, JU ћу Нllже имати прилике да и о, себи 
самом говорим, и оно ШТО ћу о себи рећи ни мало неће бити ПрИјаТНО 
за мене, Ко не ШТСД!! себе, има право и друге да не штеди. 

Допуст!!те ми да будсм искрен, 11 ако је искреност тугаљива ствар 
и да вам рече:,!: срџби вuшој против Радника ,нема Нl,lKaKBor основног 
узрока, нити паметног разлогu; пакости ~аИ]()Ј узрок ~e пакост ваша, 
ни мање ни в!!ше. Но јй IIДСМ још даље и ја кажсм.: да)е то са:,.!О пакзст, 
ни по јйда, но је то и глупост, да не речем више, Јер ЈС сав таЈ сукоо од 
велике штете по општу ствар слободе 11 напретка, а ви постаЈете оз

биљно ОДГОВОРН!! зu сву ту неслогу. 

Кад сам пре неког времена на један пут добио читаву. хрпу Само
управе, коју пређе никад НJlса~1 у PYK?l\ta имао; кад саМ.,Је ~СТI,I,мице 
прочитао и видео на делу, шта Јс то таЈ "праКТIIЧНИ СОЦИРЛllзам , био 
сам кйо поражсн, осстио сам у себи као ПУСТОIII неку. И неХ(~Тlще поми
слио сам на Светозара, који 6и се од чуда скаменио, кад ои данас из 
гроба устао те видео шта се продаје под његовим печатом као његов 

еспап. 

Мени, господо око Самоуправе, ништа неће бити лакше но да вам, 
разумите, оmlТО~1 докажем шта би данас Светозар о вашем радикал-

* Ако 6и УРСЈ1НИК овог листа, !IЗ разлога лако пој~IЉIIВIIХ, A~)JIIao У ИСКУ
шсљс да ИЗ0ставн свс што СС односн на ЉСГОВУ ЛIIЧНОСТ, то ~IY дaJC~( на знање 
да сс TO~(C противш.l: овај чланак C~IC 6ити шта:.шан са,ю под УСЛОВОМ да се 

шта~lПа сав као IIПО јс. д' с.nб 
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ству мислио да је ових седам година провео, не у гробу, но на пр. Ау
стралији, па се из небуха враТ!lО и видео шта се тамо у вас (и од вас) ра
ди, и шта се ИЗНОСИ као "продужењс" његовог великог дела. Ви се чу
дите какав то опнт бнти може, но ја ћу вашу радозналост одмах задо
вољити. ПристуmњlO експериментацији. 

Горе смо реклн, да су под намесншuтвом до појаве социјализма, 
све партије и сви протести били заМУКЛ!l, да је оно мало јавног мњења 
сасвим било угушено, а Србија изгледала као мртвац коме намесни
штво беше мртв::чки покров. Знатс, ако хоћеыо тачно да говоримо, то 
није баш тако било: протеста против тадање тиранијс бшю је ипак. Ево 
да видите. 

у годинама 1868, 1869 и 1870 и то прс но што ће се Светозар поја
вити, живео јс у Земуну Србин један, који је прс тога кратко време био 
професор у великој школи, па је, гољен намесништвом, морао са сво .. 
јом фамшшјом Србију оставити, Тај ылади професор и доктор школо
вао се у НСl>шчкој Н ФраНl(уској и вратио се из Париза кући са главом 
пуном несварених I!Г(еја реВОЛУЩlOнарних, Повратак његов био је у го
дини 1867, када бејаху на вл~щи у Србllји стари консервативци. Лн6е
рали, тадања опозиција, БШJI! су у Нйјвсћем јеку своје популарности. 
Социјализам, републиканшам, рЩl,икалшам II т.д. беху за тада биљке 
сасвим непознатс, мањ ако ћемо да дамо Iше СОl(ијаЛИЉlа по некиы 
члаНI(има Живојина Жујовића, из којих провејаваше сметењаштво 

Прудоново, у то се доба велике наде полагаху на либерале, а њихова 
Застава сматрало се као страшило н чудо црвсњаштва. 

Но младом Паризлији све то није бшю доста. Даље, много даље 
хтео је он ићи, а намера његова била је ни мање ни више но да усрећи 
народ српски! У истини он је био чисти републиканац, а био је, ако хо
ћете, 11 нешто мало социјалиста, јср је 6110 читао Прудона, Луј-Блана и 
друге, а Ласал га је доводио ДО "усхићења", Али, признати се мора, све 
је то бш1О некако као кроз ПЛСЈТ, 

РазУI\Iе се, да он са CBojO~1 бојоы републиканском није могао ИЗ1lћи 
на среду, јер под стегом ХРlIстићсвом није било ни мислити на отво
рену пропаганду идеја репуБЛlIканских. Но проыућурни професор брзо 
се досеТII неком лукавству. Л ибсрал није: либсралство га не задовоља

ва, мало му јс. Демократа до душе јест, али деыократизам не би био ни

шта у народу о K01;le всљаху да је ДСhlOкратичан, а НШII је доктор хтео 
по што по ТО нешто ново. Он је дакле смерао да образује једну партију, 
која би била у истини стрйнка републике, али би наравно носила друго 

име, Сва је ыајсторија БIUЈа пронаћи Iше, згодно и китњасто, Но он је и 
те тешкоће побсдио, јер ВII знuте да се са нешто добре воље много мо
же. ПрlIлика I\IY се укаже и да то име пронађе и да ступи у аКlщју; сукоб 
његов са либералима би узрок те се први пут у Београду разви, - не
мојте се уплаШIIТII! - барјак рщщка_'1ства. 

Полемика је била жестока и дуга измеђ новорођеног и првог ра
дикалца српског 11 пиберuлаl(а; трајапа је ваљда по ГОДlIне, и трајала би 
можпа и до кснща деветнаестог века да нашег професора његово ради

калство не одведе у град у затвор. Ваљда неКОЛIIКО месеl(lI протезали 

су се по Каљсвнћевој Србији ЧПа!ЩI! Стојана Бошковнћа под насловом 
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"доктор раДlIкалац".237 Но и доктор није OLlao дужан: брошуре су па

дале као киша. Многи од вас, господо, мора се тих "славних" времена 

још сећати. 

Доктор радикалац беше почео своје радикалство сам самцит, али 

се наскоро згруписа око њега нешто мало пријатеља и заче се прва 
клица радикализма у Србији. У томе га потпомагаху нарочито његови 

ђаци, веЛIIКОШКОЛЦИ, којll се у сукобу његовом с либералима отворено 
изрюише за њега, поткреПИВlIШ изјаву своју са сто двадесет потписа у 
новшшма Србији. У којој је мери наш доктор озбиљно узео своје ре
публиканско раДlIкалство види се из тога, што је, хотећИ остати себи 
следствен и не страшећИ се бајонета (којllХ се и данас не страши) 29 ма
ја 1868 године скупио био пред велику школу, баш преко пута од поли
ције, близу две стотине ђака у намери да, - ни мање ни више - прокла

мује републику, доказујУћИ: "да погинулог кнеза само народ наследити 
може". До душе намесништво је после покушало да га за сасвим нешто 

друго обеДII, псщмећућll 1>IY оно, чега је се доктор вюда гнушао н гну
lIш.238 Но намеСНIIШТВО у томе није ни успело, мада му је на услузи ста
јала ондашња азијатска правда, а време је одонда јасно доказало, да 
наш доктор никад није био дшraстијаш, и да је 1868 године невин био и 
невино страдао. 

Као што видите (враТИ1>!О се на догађаје пре више поменуте афе
ре), све су згоде и мајсторије биле ту, да се још тада, под старим Гара
шаНШI01>!, образује радикална странка у Србији 11 наш професор већ се 
беше спремао да покрене и орган те заЧШЬУће странке, кад му помену
ти догађији стише ни пут. Е, шта ћете? Човек предлаже а бог распо

лаже: судбина није дала! Судбина је скинула ту МИСllју њему с леђа и 
вама је утрипила, господо данишњи рщщкиЛЦII, на чему јој је доктор од 
свег срца захви.'Iан, - а да ли ћете ви имаТII узрока да јој некад за то 

зиблагодарите, то ја не знам и то је ваша ствар. 

Не заборавите ди се докторово раДlIкалство НII у чем главном није 
РЮЛlIковало од вашег данашњега, мањ ако не у томе што је још ради
каЛНllје било. И он је тако исто као и ВII симпатисао са социјализмом 
кроз плот. РаЗЛlIка је највише била у томе, што се наш доктор није 
спремао за 1>!J!llIIстра, па зато није ни 1 11>1 ао разлога да штеДII монархи
чне установе и да се монархији удвара. Напротив он је у својllМ брошу
рама монархију добро ДР1>lусао, што му је цеюура кроз прсте гледала, 
јер јој се допадало што се неко нашао, кој 11 Нllје признавао ауторитет 
ОПОЗllције либералаl(а, партије за онгщ моћне и опасне. Што се пак 

његове катедре тиче, г. професор међународног права сасвим отворено 
је исповедао начела републике, што и данас њеГОВII БИВШII ђаЦII посве

ДОЧIIТII могу, 11 он се и данас чуди како се тако нешто трпело. Разлика 
измеђ њега н вас бllла је доста у томе, што се наш доктор нарочито бе
ше ОПlIЗМIIO на цркву и црквењаке, и то се вама данас не може у грех 

приписати. Али је 11 то скупо П.'IаТIIО, јер га је његово преосвештенство, 
највећи поп СРПСКII,2Ј9 још тада проклео. Раз.'lика је најпосле била и у 
томе, што доктор радикалац још управ није био социјалиста и то је тек 
после постао; а код вас је обратно: вн сте најпре бнлн социјалисте, па 
сте се после порадш:али.'lИ, из чега се ВllДИ, буди речено узгред, да је се 
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неко од вас двога наопачке развијао и наопачке напредовао, да ли док
тор или ви, то вам не умем казати. 

. Као што рекосмо, докторово радикалство и радика.lIИсање у Срби
ЈИ свршнло се изгнанством, али сс после продужило у Земуну у година

ма 1868, 1869 и 1870, и то жешће но икада. Чланци по новинама и 6ро
шуре почеше опет дажднти. За то имам право да кажем да, тачно гово
petHI, ннје 6ило баш све уыукло под намесништвом пре но што се Свс
тозар појавио. Напротив, било је жнвнх и енеРГИЧНlIХ протеста, само до 
душе не у Србији, но преко пута од Србије у Земуну. 

Видели сте како се докторово радикалство жалосно заВРШlIЛО у 
Србнји, а сад остаје да видите како ће се још жалосније, управ тра
гично, завршити и скончати у Земуну, и ја ћУ вам то испричати, прет
постављајУћИ да вас тужна кончнна једног вашег бившег колеге мора 
интересовати. 

Баш кад је доктор раднкалац у највећем јску пропагандисао за 
свој републнканскн радикализим, у ГОДИНЈ! 1870, појавио се на књижев
нам и политичком пољу Светозар Марковић lJ изаЬе у Пан'lСВЦУ први 
његов спис "Друштвена и полнтичка борба у Европи".2-:0 Сад да ВЈ!дите 
јада и покора, алн допустите да пре но што приступим тој тужној 
историји, тужној по нашег доктора, о нечем претходном прозборим, 
како бисмо се боље ра·зуыслн. 

Ја сам обећао да вам експернментално, да вам опитом докажем, да 
Светозар, да је жив, не би данас био с вама но против вас. Вама всћ 
после горње приче о доктору радикалцу почиње бивати јасно шта ваља 

под тим "ОПЈ!ТОМ" разумети. Но вама ће то мало по мало све јасније И 
јасннје постајати и најпосле БНће вам тако јасно, да ће вам се од те 
јаСНОће при чнтању ових редака очн засеннти. Мало још стрпљења па 
ћете се уверити. Ево у чеыу се састоји оно "претходно", о чему ћу коју 
да кажем. 

Кад један ОБИЛИћ делом покаже своје родољубље, своју честитост 
и своје јунаштво у једној судбоносној прнлици а свету на видику, то 
постоји сасвим логнчна претпоставка, да бн се такав човек и у другим 
подобним прнлнкама показао јунак и родољуб, претпоставка је, док се 
противно не докаже, да Обнлић остаје ОБИ.'Iнћ. Кад се једноы какав 
БраНКОВНћ пред лнцем народа покаже као издајица, претпоставка је да 
ће Бранковић и у другим ПРШНIкама остати Бранковић и издајица. Кад 
један човек од срца за утопљеником у воду скочн И са опаСНОШћУ свога 
живота од смрти га избави, претпоставка је да ће тај чест!IТИ човек у 
другим случајевнма тако поступнти. Кад један каншар прода сиромаху 
кућу и баштнну н чељад му на улицу истера, претпоставка је да ће 
такав нечовек и у БУДУће тако чнннтн. Наравно, то тако не мора бити 
јер се људи у току времена мењају, то је истина; али претпоставка је 
ипак у корист ОБИЛllћи, а онај, који би тврдио да се Обилић касније нс 
би тако показао морао би !шити озбиљна разлога за своју тврдњу, мо
рао би то доказати. Нема ли рюлога, претпоставка да Обилић остаје 
ОБИЛИћ, сасвим је основина. 

Шта би ви сид реклн, господо око С'алюуправс, кад бих ја са СЛС
дећОМ тврдњом пред вас изашао: питање, у какав би однос данас Све-
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тозар ступио према радикал цима, даје се сасвим тачно и објективно ре
шити, тако реUlllТИ да је сумња немогућа, оП!!Том решити. Ми треба 
само да се сетимо, да је се Светозар већ једном сукобио с радикализ
мом, да је Светозар један радикализам већ уништио и по томе да је ма
тематички вероватно да би и данас онако делао као и пре десет година, 

да би се и са данашњим радикализмом и то данас из много претежнијих 
разлога (као што ћете ниже видети) у коштац ухватио, из које би бор
бе тај радикализам без сваке сумње са пребијеним ребрима изашао. 

После ове примедбе вратимо се доктору. 

Наш радикалац једва је могао сачекати да поменута расправа Све
тозарова у Панчсвцу изађе, па одмах напише дугачку и опору критику 

на њу. Светозар одговори још опорије. Доктор не остане дужан. Нов (и 
мислим последњи) одговор од Светозара, у коме је нашег радикалца 
тако исчибукао, да се овај сиромах формално и буквално пушио. После 
тог последњег одговора Светозаровог, - доктор се тргне натраг. Не

воља је и била. 

Пре свега, у тој полеЫIЩИ сирома радикалац није баш у свему гре
шио, али му је пасовао ыалер да га је Светозар погрешно разумео. Оди
ста, у критикама његовим било је доста наУЧНilХ погрешака, али и по
ред тога било је још и недоразумевања измеђ њега и Светозара. 

Чим је доктор приыетио и једно и друго, нарочито чим је опазио 
да није саыо неспоразумљење узрок целој препирци, но да баш у свему 
главноые Светозар иыа право, а он неправо, имао је толико снаге и ку
ражи да се натраг тргне, а ви ћете ваљда признати, да је од њега поште
но било, јер ыало људи иыа који су у тој ыери љубитељи истине и толи
ко моралне МОћИ имају, да свету на видику признају да су се преварили. 

Светозар од своје стране беше се заборавио толико, да у једној 
научној распри нападне на доктора ЛlIЧНИМ грдњама. Но и те личне 
грдње нису спречипе доктора да остане хладнокрван. Светозар је свој 
последњи одговор свршио са: лаж је да је то тако, лаж је да је оно 
онако и Т.Д., у чему сте ви Светозара копирали, кад сте Раднику одго
варали такође са "лаж је" (каыо среће да у чеыу другоме Светозара 
копирасте, а не баш у оноые за шта се он сам после кајао, - као што 
ћете видети). Последње речи последњег одговора Светозаровог гласе 

од прилике овако: "Ви можете и даље продужити полемику, ја не само 
да вам нећУ одговuрати, но вас нећу ни читати, јер ништа не желим с 
вама више имати".Ш Последње речи последњег одговора докторовог 

гласе пак овако у Г.'Јавноы: "Као што сте видеЛII полеМIЩII нашој у 
многоме беше узрок недоразумевање: ја сам вас погрешно схватио. Ви 

велите да никад више прозу моју читати нећете. То је ваша ствар. Што 
се мене тиче, могу вам рећll: ПрОДУЖlIте ви и даље свој корисни рад, 
проДужите и даље тако поштено, научно и разложно писати као што 

сте почели, и ја ћу вас с највећИМ задовољством читати"."''' 

Доктор није имао право, и доктор је то јавно признао. Но и Све
тозар није имао баш у свему право, нарочито што се ЛI!ЧНИХ грдња ти
че, па једно што је и он био од оних људи који су кадри признати да 
греше, а друго што су горње искрене речи радикалчеве пријатан ути
сак на њ учинипе, и он се тргне натраг. Да видите како. 
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у августу 1870 године једно вече докрца се у Земун читава руља 
омладинаца из Панчева, Београда и суседних вароши да путују сутра
Д~H лађом у Нови Сад на омладинску скупштину. Међу њима био је и 
Светозар са Ђуром ЉОЧJIћем, ПаШНћем и другима. У једној гостионици 
искупили се омладинци: вечерају, напијају и певају у засебној соби. 
Наш радикалац седи сам у општем локалу са осталом публиком, чита 
новине и пије кафу. На један пут ето ти му посете: Ђура Љочић. Он се 
поздрави с доктором, поседе мало и поразговара се, па оде. Не потраја 

дуго, нова посета: Пашић. И он поседе мало па оде. Доктор се после 
тога задуби у новине, и чисто је се тргао кад му после кратког времена 
неко приступи с речима: "Ако немате ништа против тога, - да се руку
јемо". То беше Светозар са својим пријатељима, и - ми се братски ру
ковасмо, велим ми, јер наш доктор радикалац случајно не беше нико 
други, до ваш покорни слуга, писац ових врста ... После смо слошки И 
заједнички радили на ом.nадинској скупштини, на велико упрепаШћење 
либерала, који се зачудише, кад нас иљ!ирене випеше.243 

Јест, у тренутку кад се с њиме руковах, ја се разруковах и рас
крстих с мојим радикалством, осетих грдне празнине у мојој докторској 
глави, и уклоних се амо у Минхен, где сам пуне три године (1871-3) 
кушао да на богатој овдашњој би6лиотеци те празнине колико толико 
попуНl~М" За све то ја се не кајем. Светозар, у оном сукобу са мном, 
силно Је упливисао на 6УДУћИ научни правац којим сам пошао, а ја сам 
му на томе захвалан. 

Господо око Само)/Правс, ето шта је још пре десет година мислио 
Светозар о радикализму, ето како је предусрео ондашњег радикаЈща, 
па сами закључите из Tora како би он данас предусрео ваш радикаЈIИ
зам, а при том не заборавите, да је он ссщијаЛJIСТИЧКУ странку образо
вао у цељи да се бори против тога двога. Тај закључак осуда је ваша и 
ако га ви не учините, УЧИНИће га сваки онај који ово чита. 

Ако би држали да 6и вас Светозар 1IIТедио данас што сте били лич
ни пријатељи његовп, варате се љуто: за оне људе, који су за једну иде
ју уложили свеколико БИће своје, нема ни оца ни мајке, ни брата ни се
стре, а још мање личнпх пријатеља, чим се дирне у идеју и мпсију њпну. 

Да, окопности су се ПЗl\lеН!lле, али у корпст социјаЛJlЗма а против 
вас. Измена тих околности само још више снажи тврдњу да би у да
нашњим ведријим приликама Светозар могао само бити непрпјатељ 
томе вашем монархично-релиГ!IOЗНОМ радикалJlЗМУ "у духу народа". 

Зар СвеТО'Јар, који је кадар 6ио да верује у успешност и МОГУћНОСТ 
социјалистичке пропаганде ПО,'1 наыесништвом, зар би тај Светозар 
клонуо духом и превртао вером данас, кад је покрет, који је соцпјали

стичка странка дапа јавном животу у Србији, и по други пут оборио 
владавину либерала, данас, кад социјализам у Србијп има за собом чи
таву своју сјајну историју и светлу прошлост'! 

Зар Светозар, који је налюио да је још и под намесништвом пр а
ктично било отворено изаћИ с бојом на видело, зар би тај Светозар 
данас кад у Србији има слободе више но икада, вољан био да савије и 
приклони барјак идеја својих, данас, кад никаква смисла и никакве 
"практичности" за то нема? 
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Не, он тако не би учинио, а ко то тврди, тај удара на његову све
тлу успомену. Не, Светозар не би био с вама, веће с нама; Светозар би, 
кад би видео да вас је збиља изгубио, прикупио око себе млађе и нај
млађе снаге, ни мање ни више но оне, које ви називате шипарцима и 
лаким личностима, као што је некада и вас око себе купио, и кушао би 
својом џиновском снагом, да из тих људи створи ново колено и нов 
нараштај, који би некада дело његово наставио. Да би он у томе успео 
сумње бити не може, пошто је једном то исто постигао у приликама 
далеко тежим и мучнијим од садањих. 

Мислим да сам био јасан. Ко хоће да зна, у какав би одношај Све
тозар ступио са данашњим радикал цима, нек се само осврне на про

шлост, па ће наћll непобитна одговора. Кад је Светозар још пре десет 
година под притиском ОНИХ црних прилика био дин-душманин репу
бликанском радикализму, био би и данас још у већој мери и са много 
више разлога ДНН-ДУШI\!аннн l\!OhaPXH'lHo-религнозном радикализму 

СамоупраВПНОЛЈ. 

Не, никако, ту не може бнти речн тек саыо о вероватноћи. Ми би 
вређапи успоыену Светозарову, кад би тврдили да је само вероватно, да 
би он и данас остао онај стари; ыи ыорамо тврдити да је извесно да 
Обилић остаје ()БШlllћ, а Марковић социјалиста. Експеримент је мој 
свршен. 

Немате дакле никакво право кад се упињете да до кажете, како 

настављате дело Марковићево, кад тврднте, да је ваше порадикаљење 
само нужна еволуцнја, коју је соцнјапизаы у нас НЗВРlllНТИ ыорао. То не 
би била еволуција, већ уништење, престанак. 

Но вама ННКО не може порећи право да радите по својој савести и 
својој увнђаВНОСТЈ!, и кад би ви отворено рекли: "Ми не верујемо у ау
торитете; част и слава Светозару, он је заслужан за ову земљу, али ми 
за то нисыо уыни робови његовн, не ыорамо иlш вечито трагом њего
вим и у данашњим приликама радимо како радиыо, јер држимо да ра
димо за срећу народну (што до душе кажу и либерали), па ма се у томе 
и не слагали са Светозаром". Кад би се ви тако изјаснили, право би 
имали, и нико у томе ништа зюорно не би видео, али је ружно од вас 
кад се кријете за сенку Светозар ову, кад његовим именом IIокривате 
своје рюуверење. 

Људи око Самоуправе! Сваколика агитација ваша против Радника 
у ИстиНl! само је агитаI(ија против ссщијализма, и наыа је чисто одвра

тно да вас запитаыо: ја шта би ви ЧИНlIЛИ да сте министри? Сва та 
агитација своди се на ово: "Ми престајеыо бити социјалисте, и постаје
мо радикали. У практичној полнтичкој борби ми нисыо социјалисте, 
али не даыо ни другиыа да то буду". То је жеља и то је воља ваша, али 
ви заборављате да иза грашща ваше воље - почиње ваша невоља. 

Ми вам опет довикујемо: терајте ви својим путем како сте почели 
ми немамо против тога ННIIIта. Ваше радикалство може имати рела

тивне користи по народ, а ми ћемо вас вазда помагати кад год будете 
тражили корените реформе, али не браните ни другима да својим пу
тем терају. Избијте једном из главе да ви имате монопол напредних 
идеја, и не насрћите на оне, који рювијају барјак социјализма онда када 
га ви савијате. 
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Што се пак нас тиче, наше је убеђење да је прошлост социјали
стичке странке у Србији чврст и поуздан темељ њеној будућности и да 
никаквих разлога нема да се обустави отворена борба њена за слободу 
и бољитак народа. Ми смо вољни ту борбу ПРОДУЖllТИ. 

Минхен, i~ Септ. 1881 

Радник, бр. 131, 132, 133, 134, 135 и 136, од 22,23,24,25,26. и 27. IX 
1881. 
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Димитрије Мити ЦеНИћ (1851-1888) 

Димитрије Мита Цениh 

"РАДНИК" И "САМОУПРАВА"244 

у 43. 6роју "Самоуправе", а у юјави Стеве МИЛИћеВИћа и непо
знатих, предстивљени је историји једног политичког правца у Србији 
врло погрешно.245 Ти је погрешки потекла: или отуд, што ниједан од 
њих није суделовио из почетки у процесу развитка тог правца; или 

отуд, што ги намерно зи6ишурују; или нијзид, отуд, што им је било ста
ло да пошто пото представе свету, ди сидињи "Радник" нема ничег 
општег са првим "РиДIIИКОМ". Дио бог има ЖIIВИХ људи И ЖИВИХ фака
та, те да могу докuзити тој господи да се они мешају у туђ посао, кога 
или не знију или су ги издили. 

Како ми је гливна HUl-.lера ди постивим ничелну ризлику у правцу 
којим су ишли 06а "Ридники", и у привцу којим су ишле све остале ђу
турме новине тикозвине ридикилне стринке - велим, кико ми је та чи

сто начелна ствар глиВНlI предмет, ји ћУ прећИ преко свију сканда
лозних историји које су којекикви од њих IIмили, и ГОВОРИћУ о ЊIIХОВОМ 
чисто ПОЛIIТIIЧКОМ риду. 

ИСТОРИЈА 

1871. године Светозар МиРКОВИћ у ДРУШТВУ си Ђуром ЉОЧИћем 
покрену чисто социјиЛ!lСТИЧКI! лист "Ридник". У почетку Светозар је 
наишио на све стрине ни отпор, и једини су БШlll ђаци и млиђи свет, који 
је са неком поштом волео њега и видети, некмоли његова дела читати. 

Тади се при самој редакцији налuзаше осим Св. МаРКОВИћа, Ђуре 
ЉОЧИћа н Паје Михајловића, који је 6ио адыинистратор, још и неко
лико нас ђака шш млаДИћа,246 који смо или држали коректуру, или по 

штогод преводили, или помагали при експедицији, или писали "ори
ђинале". Разуме се да је Светозар био душа свега, а од млађег света 

највише су се налазили у редакцији Ст. МШШћевић и А. Н. који је био 
најдаровитији од нас. Светозар је општио са нама и стога нама и може 
бити позната сва ствар. 

Како сам био најодважнији, Светозар је заједно са својим братом 
Јевремом 6110 врло повеРЉIIВ са мном. Још кад сам први пут дошао у 
одаје Јевремове, добио сам леКI(ију: да социјилюам није за нашу земљу, 
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да се треба латити реалнијег становишта, да треба са свим елементима 
пактирати и с њима се користити итд. Једном речи, проповедао ми је 
радикализам. 

Овакви су разговори бивали почешће и гледао сам Светозара где 

се његовим назорима противе, он је сиромах морао издржавати највећу 
борбу са својим братом. Овај је процес ишао за не одвећ много време
на, и ја бих почесто, из превелике моје наивности, отишао Светозару и 
пред њим изгрди о му брата да не може црње бити, а Светозар га је из
вињавао, приписујуhи његово понашање незгодном васпитању. Ја сам 
гледао мојим рођеним очима и слушао ушима, да се наша ствар на зло 
изврhе. Сва Светозарева околина гоњаше га на трансакције са онда
шњим приликама. Поче веli. да се шушка понешто о неком уговору са 
Блазнавцем и једва ми се однекуд повери: да су Јевр[ем] и редакција 
"Радника" постали савезНlЩИ Блазнавчеви у намери да оборе Ристиli.а. 
Доиста, после неког вреыена отштампа се у Панчеву знаыенита паш
квила упуli.ена посланицш.ш у Крагујевац против "Баба Дудине фа
милије", која је у Јевремовом кабинету фабрицирана, а помоli.у Бла
знавчевом у Панчеву штаl>шана и по ПОlllТИ разаслана. О том савезу 
може нам дати уверења и то што су у то доба неки одговарали за Све
тозареве књиге "Неколико чланака", док су њега протекцијом Бла
знавчевом оставили на ыиру.2"7 Доцније они закључе савез са Блазнав
цем у цељи да се подигне у Босни, Херцеговини и Старој Србији уста
нак. Но та њихова веза и љубав није трајала дуго: стара зверка Ристиli. 
ОМИРИlIlе шта му се спрема, разапне своје замке и ухвати, ако се не ва
рам, неко Јевреыово писмо или нечиы другим докаже Блазнавцу да га 
Јевр[ем] и Светозар вуку за нос. Блазнавац се разгоропади и науми да 
се освети бар Светозару и над киме је непрестано висила осуда за оне 
његове КЊlIге. Добротоы Ристиli.а, или из своје рођене побуде, Ава
куыовиli.l48 достави Светозару да бежи, и овај побегне у Нови Сад. Тиме 
се унеколико заврши афера са Блазнавцеы године 1871. 

Но Блазнавац сам, ИЛII заједно са Ристиli.ем, увиде да се ради свога 
реномеа а и ради својих планова на власт у Србији - мора ма какав 
метеж подстаli.и у Турској. Међутим, за такав посао морали су прими
ти, ма и са неким ограничењем, нове радикале а "имајући бити" соци
јалисте. И манија за устанцима опет се подиже у социјалистичком 
логору. Ја сам био тај коые је поверавана пошта између Београда и 
Новог Сада: и свакад саы напред захтевао да ми се саопшти шта има у 

писмима. То ми је чињено, но није било нужно, јер ми је Светозар 
поверавао све до иж!ще. 

Београдска влада обеli.ала је припоыоli. у новцу, а тако и да допу
сти да која батерија топова и која чета војске пребегне из Србије у уз
буњене крајеве. Либерали обеli.али су новаца и врбовање добровољаца; 

а сам Јеврем имао је да прода неку лађу јапије и хтео је неколико хи
љада дуката, што отуд добије, да употреби на ту цељ. На тај рачун по
слаше, које припомоli.у одбора крагујевачког, које владином, које опет 
Јевремовом, 'ђоку Филиповиli.а кнезу црногорском да се с овим ступи у 

преговоре. Мисија 'ђоюша наседе о питање: ко ће бити краљ или цар 
кад се све то ослободи'! А и све се остало сврши ничим, јер се не одржа 
слога са београдском владом. 
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Из тога је јасно, да су први покретачи социјализма овај напустили 
и прихватили се другог правца који не само да није социјалистички веli. 
је противан њему. Тог другог правца, творац је Јеврем. Сви су то одо
бравали осим нас неКОЛlЩ!IНе, и та неколицина беше се реШlIла да се 

сасвим оцеП!! од "Радника" и да за се покрене свој лист. 

Баш у то доба 'ђура Љочиli. објави да li.е напустити лист, и сад 
беше питање ко ће да буде уредник "Радника". Ми, овде у редакцији, 
решимо да буде Ст[еван] Мшшli.евиli., а на то пристаде и Ђура. Али 
кроз неколико дана дође писмо Светозарево у ком вели: "да Стева није 
за тај посао, да је Пашиli. бољи ауторитет итд. итд.". То нам је писмо 
читао његов "секретар" П.[аја] МихајЛОВ1I1i. на Калемегдану, и још није 
ни довршио, а ја планух и рекох да нас тројица (Стева, А. Н. и ја) пре
кидамо сваку везу са "Радником". У исто доба одемо 'ђури и замолимо 
га да не даје "Радник" Пашићу. Кад Светозар дознаде за овамошње 
расположење, он пристаде да буде "по нашеыу" и на тај начин постаде 
уредником "Радника" онај исТl! Ст. Милићевиli. који се сада размеli.е по 
"Самоуправи" са проклетствима на садањег "Радника". 

Ово моје заУЗlIмање за Стеву дсщније сам скупо платио. Кад оно 
он написа ону жалосну lIЗјаву у "Раднику" по вољи поЛ!щије, ја се на
лажах у Новом Саду, н Св. Марковић нападе на мене: да сам ја потпла

li.ен од Блазнавца и да сам наыетао Стеву за уредника да он тај скандал 
направи, и да тако окаља "Раюшка" и целу партију! А ено Стеве како 
ми враћа у "Самоуправи". Но свеједно, ко како сеје онако ће!! жет!!.249 

Са престанком "Радника" престао је и прави социјализам у Срби
ји, а његово место заузео је најпре познати "практички социјализам", 
који даје за љубав практичке примене многу своју основицу на пазар; 
доцније се, природно, и овај ссщијаЛJlЗам претвори у радикализам, и 

полагано, да није "Радника", прешао би у либерализам, а најзад у ре
акцију, јер ниједна њена друга не би бар од стида могла тако што 
учинити. 

Док је Светозар био жив, он је увек тежио да се и реч правог соци
јал!!Зма чује поред тог њиховог Iшопаког радикализма. То је мислио 
постићи на овај начин: да ПОЛ!IТички лист заступа становиште радика
лизма; а други један, научни и књижевни, да заступа прави социјализам. 

"Јавност", "Глас Јавности", "Ослобођење" и "Старо Ослобођење" би
ЛИ су ЛИСТОВИ чнсто радикалног правца; док "Рад" требао је да заступа 

гледиште СОlщјаЛИ'3I>Ш, но несрећом био је :3апао у невеште руке.25О 

После смрти његове, Јеврем Марковиli. и не сањаше више идеје 
Светозара Марковића, нити он рачуна ше радикаЛlIсање као средство, 
веli. као цељ. Сырћу опет Јевремовоы, ова се струја не прекрати но пре
ђе у систем и то далеко назаднији, но што беше сав њихов рад дотле: 
"Самоуправа" и проклаr..lаl(ија ,,пријатељиыа народним" доказ су за то. 

Да је бинша ссщијаЛИСТИ'lка странка ПОГа3ила своја начела!! одала 
се шпеКУЛaIщји на власт ~ довољан су доказ њени уговори са Чумићем; 
затиы њена агитација за рат, ч!ше је баш она и НIIКО други бацила Ср
бију у толико несрећа, од којих је реакција била највећа; и најзад њен 
последњи савез са напредњацима и њен смеlllан положај у скупштини и 

У "Самоуправи". Тек сад, кад их је "Радник" потресао из његових лепих 
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снова за миннстарске СТОЛlще, они се сетише да мало јаче радикалишу 

у "Самоуправи" и да покрену социјалистички журнал ("Стражу"?),2S1 да 
могу као у позоришту, одједном пред светом мењати личине, и пред 
јеДНlIма радикалисаТII, а пред другима играти социјалистичке улоге. 

Још 1874. године, кад се врати х из Лондона, ужаснух се од срамне 
проституције, коју вођаху наше социјаЛJIсте. Стога се и ја одрекнем 
сарадње и на "Раду" и на "Гласу Јавности", а са највећом готовношhу 
прихватих предлог Алавантиhев,2S2 да примим редакцију листа "Наро
дне новине", које он беше наумио да у Шапцу покрене. Ту ми намеру 
осујети осмогодишња робија на коју ме осудише, но ја гајих и у апси 
мисао, да једаред покренем чнсто социјалистички лист. Припомоhу 
Ђ.[уре] Љочнhа, најзад дође то очекивано доба, да моје жеље видим 
остварене, и то баш у васкрснућу старог "Радника". 

Међутим, то баш није мило нашој радикалији. Она, која је до сада 
експлоатисала свет на две стране, варајући једне да исповеда социјали
зам, а проповедајУћИ другима радикализам, и то назаднији но што је 
иједан у Европи - та радикалија уобразила је да је закупила монопол 
од нових идеја, и да се од ње треба добити разреШНlща, па тек да човек 
може што преl\узети. 

НАЧЕЛНА ПИТАЊА* 

Ми смо имали пршшке већ чешhе да напоменемо, како наше по
литичке странке стоје на ровитом земљишту; јер њих не образује веза 
заједничког начела свију чланова, но IIЗв.[есни] интереси, који и у крат
ком времену трпе велике юмене. Тако, РИСТJIћеву странку не саста
вљају либерали по убеђењу, већ ЧШ!ОВНlщи који су од њега награђи
вани, и грађаЮI који су опет осетили од њега какву помоh. Провинци
јално, наш се народ дели нз РJIСТИћсвце и Гарашаниновце,2SЗ гледеhи 
која од тих странака интересе IIзвесне провинције заступа. Тако, Чача
ни су РИСТИћеВI\И, а Карановчани ГарашаНJIНОВЦИ, што једна странка 
држи страну једној вароши, а друга другој да постане окружно среди
ште. с..:туденички срез IIЗ истог је разлога уз другу странку, што се од 
ње нада да ће му наЧIIIШТИ насип на Рашку. Тако би се имали навести 
примера за врло много срезова или округа. 

Осим тога, на груш!сање ншш!х странака упливише доста и опа
сност са губитком положаја код ЧJIНОВНJIка, или каквог права, аренде 
ИТД. КОI\ трговаца. Тако садања напредна странка има велики број чла
нова, који су њеЮI просто IIЗ страха да РJIстић опет не дође на управу. 

* Питају нас неки, који, што но реч "нису ни ваlllИ ни наши", зашто на
ставља~IO напад на "Саыоуправу", кад С,IO једаред ОДГОВОРИЛИ и кад она ћути? 
I:BO зашто: во!)и радикала нису се :щГ(овољили с он(щ lIJјаВО~I, већ су зашли по 
Србији, па проповедају крстоносну војну на "Радника", а ОСIШ тога шаљу и 
расписе на све стране противу њега. ТЮI Ha~1 је објављен рат на C~IPT и ЖИВОТ, 
и ми га при~ta~1O и бори~1O се поштено и на видику, а не као они по буџацима. 
Дакле, јаено је, да ~III ту сва!)у нис~1O при~шли с драге воље, но што нам је 
Ha~leTHYTa. 
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Још једина странка, за коју се могаше мнслнти да је заснована само на 
убеђењу и начелнма својих чланова, била је Радикална. А није тако. 
Ми смо још у угледном листу "Радника" наговестили да се та странка у 
оваквом саставу неће дуго одржати.254 То смо рекли с тврдим убеђењем 
основаним на фактима која су нам врло добро бнла позната. Ја ћУ то 
показати одма. 

Радикална странка ннје састављена из чисто једнородних елеме
ната, већ напротив, из врло разнородних. Још горе: она се распада на 
зналце вође и на остале чланове, који су чланови зато што мисле да 
извесни тај н тај, глава њихов, добро И поштено ради; међутим, то не би 
било ни по јада, да су бар њнхове вође задахнуте мишљу раднкализма, 
јер би они временом од те масе истесали начелисте. Не, вође нису ра
дикали, већ социјалистички ренегати! Е сад, шта може бити од те 
странке кад њени чланови не знају шта је раДlIкаЛl!Зам, а вође нису 
раднкаЛIЏI'! БИће реконструкција странке. УћИ ће међу радикалце 
какав одвећ лнбералан лнберал НJJlI напреднији напредњак, и он ће 
врло брзо стеhи симпатије веhине Радикалне <-'Транке баш зато, што се 
либералне проповедн подударају са жељама и осеhајима веhине ради
калне. Вође мораће се поклонитн нли НСТУПIIТН. Да се поклоне ваљда 
им неће допустити образ, а кад иступе, тада ће увидети да је резултат 
целог њиховог бактања - да су сами себи створили једног опасног 
непријатеља. Њихов би положај био ружан: на нове радикале не би 
смели викати, а и кад би викаЛ!I не би им се веровало, јер су до јуче 
целом народу јавно труGшш да ће потећИ мед и млеко по Србији од 

јединог радика:I1Iзма. 

Ја сам, надам се, доста ОЧIIТО показао судбу нашег радикализма; а 
да се баш у томе и уверимо, неће ПрОћИ дуго, која година, и свршен по
сао. Сад долазим на много главнији предмет, а то је: што вође радикал
не, своје радикалисање називају практичним социјализмом, а што ја 
називам проститујисаним ссщијаЛIIЗI\\ОМ. 

Пре него што би ушли У Ра:3бирање овога предмета, ваљало би 
ставити питање: да ли су вође Радикалне странке прави радикал ци или 

праве социјалисте? Они су нз јзвности рздикз:щи, а у ужем кругу лако
верних - социјалисте: сад од тога двога које би могло бити меродавно? 
Ја искрено мислим да човек који се представља у два политичка облика 
да тзј човек не може Iшати поштене НЗ1\lере, а још мање се узети ма 

који његов облик за ориl)инал. Потврдићу то и доказима: 

Кад неки извесни човек казује свим српским социјалистима да 

ради за социјаЛlIЗам, а раДlIкалцима да је радикал - каква побуда може 
повести њега на такав ДВОЛlIчан рад? Само може бити два случаја: или 

лаже раДlIкалце за љубав социјализма, или лаже социјалисте у интере
су радикализма. Узмимо прву поставку: да је он ссщијалиста и користу
је се раДlIкаЛЦlIма ради својих социјаЛИСТИЧКIIХ начела. Изоставиhемо 

сасвим из вида то што такав рад може бити врло непоштен, а полити

чко непоштење вођа није ннкад и ни једној странци донело приврже
ника и поштовања, већ сасвим юшротив. Оставив на страну питање: да 

ли је поштење тих вођа тако неПОКВЩЈЉИВО, да они не ~lOгy доцније пре
врнути још једаред вером у корист неког трећег, о чему слабо имамо у 
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историји примера? -дакле, прешав преко таква два важна питања ћут
ке, ја ћу преhи на друга, која су и сама довољна да докажу крајњу не
основаност тог чудноватог хермафродита радикалюмо-социјализма. 

Да људи исповедају у души једна начела, а пред светом друга, и 
може и не може бити - такве људе називају политичким швиндлерима. 
Али да једна ПОЛlIтичка странка као прекрсти себе, и тиме не само да 
промени име, но и начела, правац, средства и све - то је заиста свету 

непознато, и једино је Србија, друга ИСТОЧIШХ народа који све "сос 
рачун сос мера" раде, једино је она могла такав јединствени пример у 
свету показати. То показује да је код нас још врло далеко до истинског 
политичког морала. 

Чиме оправдавају ови ренегати социјализма своје отпадништво? 
Захтевима практпчног социјализма. Па зар могу они таквим извиње
њима да оправдају себе и да навуку остале честите људе на танак лед? 
Досад су могли зато што су биле папе, окружене ИЛИ таквима као што 
су и они, или поштењацима, који сиромаси не умеју да разликују поли
тичку лаж од истине. 

ПраКТИЧКJI социјализам, рекли СII!О јеДНОII!, не lI!оже засебно по
стојати. Социјализам је наука о нијнипреднијеll! и најцелнсходнијем 
уређењу човечинског друштви, кио тикав он се 1I!0ри проповедати и у 
пракТlЩИ, ил!! су, ре!ш ће ним, његови идеали неоствирљиви у скорој 
будућности. Па лепо, ко бршш социјилисти да потпомиже све оно што 
се више приближује њеГОВlI1I! начеЛИlI!а: ди потпомаже социјал-демо
критију против радикалш(и, ШIII ридикалце противу либерила, или нај
зад либериле противу напредњака? Све то може бити, али прекршта·· 
вање имени и прогрими у име практичности, никико. Штавише, и пот

помагање нијнапреднијих стриники противу низиднијих, може бити 
само под тачно одређеним условими, и сиll!О риди извесних питања, а не 
ђутурице целог програми кикве стринке. РиДI! примера узећемо наше 
прилике: 

у Србији постоји Социјилистичка странка, која због неразвије
ности наше не може још ди изађе на ПОВРШIIНУ као јака. Питање је, ре
цимо о изGОРlIма. Социј<L'1исте не II!ОГУ си својим кандидиТОII! продрети, 
то је извесно; а ико се здруже с ридикилима, могу њиховог кандидата 
протурити: при томе не треби се дуго мислити, треби изибрати lI!а и ра

ДlIкила, симо }Џl не прође какав назадњак. У ДРУГОII! случају: рецимо, 

дискутири се у llJтимпи или СКУПШТИНI! какав зикон; колико год има 

странаки све су се подел иле у својим назорими. Социјалиста lI!ора за
ступити оне назоре који су понајб.'1!!ЖИ његовим ничелима. 

Из ових разлоги, кад би сидања ридикална стринка доиста била 
рад!!кални, а не би седела ни две СТОЛlще - они би се само могла радо

~ати појиви "Ридника", а м!! доиста не би могли друкче радити, но увек 
Је потпомагати у СВ!!II! њеним добрим корацима. До душе и то јс истина, 

да не би ни једну прилику пропустили да је не прокрит!!кујемо где год 
она то заслужује; као што јс случиј са њеЮIМ врло назадним и мамс
лучким програмом, а још мамелучкијllМ држињем њеног органа "Само
управе". Којом приликом можда ћеыо се врит!!ти да прстрессмо тај 
програм!! рад "Симоуприве", но ди ыогу читаоци разумсти до ког је 
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ступња назадан, довољно је споменути само ону тачку која говори о 
религији. У Европи неми нијсдне раДl!КШ1Не странке која не ставља на 
чело свога програма да се религија издвоји од државе; и ако се гдегде и 
за власти радикалне странке та тачка не оствари, томе је крива неса
влаДЉl!ва препрека на коју она при том питању наилази код простоте. 
Па ипак, још ниједном радикалу не паде на ум да стрпа у свој програм 
званичну религију, стога што се народ противи слободи савести. То смо 

само ми срећНИ, и још та назадност може се појмити како треба, кад се 
сетимо да су творци тога програыа социјилистн! 

Дакле, наши ДВОЛИЧНИ политичири, не само да су издали своје на
чело прешав у радикаЛl!Зим, већ су отишли чак и испод радикализма! 
Ако са тим својим коыпромисиыа продуже, видећемо их скоро да се 
крећу у Ватрена острви да распростиру хрИШћанство, јер у Србији за 
њих Het1e бити доста места за идеlЬе нuзад! Међутим, то је сасвим при
родно. Који иоле зни историју, њеыу ће бити познато да ренегати, било 
политички ИЛИ религиозни, иду у невиљилству увек даље од право

верних. Узмимо нише прилике у Босни и Херцеговини, па је сам са 
собом закључак готов. Ови СОЩIјилистички ренегати били су сивршено 

следствени својим особинама, зато и нису чекали да ма ко други на

падне на "Радники", већ су сами то учинили. Прошлост и савест им не 
да мира. Но мало има људи код којих може савест одржати превагу, 
већ се ова угушује новим греховими. 

Између јавног ПОЛI!ТИЧКОГ рада и конспирације, постоји једна 
битна разлика, која није тијност и јавност. То је разлики ова: у конспи

рацији вези између чланова одржави се всро,н, а у јавном ПОЛИТНЧКОМ 

раду КОНТРОЛОМ. У КОНСПИј1иl(ијll, ако друг другу не верује, а нарочито 
ако се не верује вођама, од њихове стваРII нема ништа. У јивном поли
тичком раду нико ником не верује, нити ш.ш потребе да верује: пред 
сваким је свачији рад и даје се лако судити иде ли ко правим или кри
вим путем. Тако је у васцелом свету, симо смо ми још сретњи да имамо 

по који ауторитет, коме морамо веровити и кид ниопако ради. Либе
рали, напрсдњаци, радикали и "приктичке социјилисте", сви ђутуре а 
по једном плину извињавају своје удаљавиње од IIстивљене пред светом 

цељи, ШТО је наш нарол још нсло:зрсо, што неми повољних околности, 
што се ыора задовољити и са ыањим ИТД. И тај је обичај тико опште 
усвојен, да НIIКО у ње/>.IУ не налази БИ;10 каквог криминала против јав
ног морала. Који је на свом ыесту политичар тај неће никид још напред 

објаВЉJlвити да се задовољава си маљим; већ ПРlIстаће на мање тек 

онди кид Вlщи да мора, пи ипак траЖИf1е и тади ВИШС. НО дао бог код 
нас може игрити улогу нар.[одног] човека и онај, који тиј народ на очи 

целом свету за дин прода десет пути - и то све зито што смо ми још у 

примитивном ПОЛl!Тичком добу, кид вери у људе вреди више но њихова 

дела која се дају опипати. 

Ја сим, мислим, довољно показао да се не ыоже играти двојака 

улога; нити је допуштено, бllЛО ради интереса ничела било ради успеха 

ствари, ди се мењају имена начела због неког практичког захтева. Баш 

кад би сидињи вође радикала покренули, покрај радикилне "Само
управе" још један социјаЛIIСТИЧКII КЊllжевно-научни лист, као што ће 
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скорим ТО И учинити - баш и тада они не би учинили ништа боље, већ 

нешто далеко горе. Тај дуализам, који би се бар јавно морао подржа
вати између "Самоуправе" и тог СОЦlIјалистичког журнала збунио би 
још већма свет да не зна шта 'управ тражи 11 како да МИСЛ~I. А још ако 
би господа вође и даље са СВОЈИМ попуштањима ишли и наЈЗад засели у 
министарске столице, на њима се показали реакционарни, као што је 

то већ чинио један њихов колега - е онда би свет изгубио веру у све и 

тада би много времена требало да се залече удари нанешени напред
ним идејама тим ЊИХОВIIМ поступком. Да се запитамо збиљски: какав 
разлог може нагнати социјалисте да се прекрсте у радикале? Да ли ра
ди успеха њиховог начела? Не, јер социјализам не би ни за длаку на
пред крочио, но би се грдно у~азадио. Имамо з~ то Д.овољно факата, 
који се дају опипати; данас СОЦИјаЈll13ам мање брОЈИ СВОЈИХ присталица у 
Србији, но што је имао још у првом свом растењу.1871. године. Већина 
социјалиста нашли су да је раДlIкаЛlIзам згода, КОЈОМ се може и разме

тати пред народом и опет имати I13гледа на власт 11 унапређења. Такви 
су сви професори, сви писари, судије итд. Свима је .ТlIма радикализам 
био потреба, јер би се иначе морали одрећИ СОЦllјаЈшзма онако на
преч ац, почем то за "практичан ЖIIВОТ". Међутим, радикализам долази 

са свима понудама какве само захтева "житејскоје попеченије". Ј а могу 
са небројено факата доказати да ниједан социј~листа, што је прешао у 
радикализам, неће се више никад вра~ити СОЦИ]'1лизму,. но ~1O:кe преlш 
и ОД радикализма у либералшам итд., Јер су све те варИJd.ЦИЈе јако међу 

собом сродне. Дакле, оправдање ренегатства, ма ишло у кори~т соци

јализма, нема места; јер је тај поступак тих радикаЛО-СОЦИјаЛИСТ,..а, 
задао социјализму смртни удар, да се за дуго неће мо!ш како треоа 

опоравити. 

Да ли може JlЗВИН!IТИ тај поступак овако расуђивање: ми као 

социјалисте не можемо ништа у овој .земљ.и УЧIIНИТИ; па да не би баш 
наша спрема пропала без икакве ваЈДе, аЈде да се прекрстимо ради

калцима; па кад се једног дана оснажимо, онда да се покажемо ко смо? 
Ни то није никакав разлог. Пре свега он!! би до тог времена за соци
јализам пропали, јер време не пролази за љубав појединих, но БРИlI~е 
све старо, а износи ново. Да им је тај закључак погрешан, показао је 
"Радник" својом појавом на политичкој ПОЗОрШЩИ. -, После, та би 
расуда могла лако бит!! разлог онда кад би се они одали свесрдно 

радикализму а социјаЛlIзам оставили на.страну. Али почем се они 
непрестано држе двогубе ПШ1l!Тике, то и тај разлог сасвим отпада. 

Сад, кад сам ПlIТање претресао са сваке стране, ко ће да ми одго

вори: зашто су ОIlИ прешли у радикаnиза.ы? Н:.ка се мучи колико ~o 
хоће, НlIкад на то ПlIтање не може ДРУКЧIIЈег ДООIIТИ одговора, но да је 

тај раЈЛОГ власт. 

Они би морали PUT проповедати социјализам, и радити у народу и 
у скупштини на. поправЦ!! HapO/~HOГ благостањ~,= OH~' ~и .ТО могли Р.ДТ 
радити као СОЦИјалисте. Сведок Је први "Радник , КОЈИ је Једини ИЗВОЈе
вао све што смо доцније lIыаЛII слоБОДНllје. Међутим, запитајмо се шта 
нам је извојсвала краг.[ујевачкаl раДlIкална штампа? Она нам је доне
ла ПОВШllе пораза и један најглавнијlI рат.255 Да ли је то било по соци-
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јалистичким или радикаnннм начелима да се пошто пото изазове рат 
без икаквих изгледа на ИЗЛаЈак; нс водећи рачуна да ли ће то народу 
~ористити; не добивши уставних гарантија народна права и слободе; 
једном реч!! без икаквог доброг изгледа, а само осигураном реакцијом. 
Ристић дође и користова се како само он уме: кад губљаше, он криви 
радикале што су они тај рат изазвали; а кад добијаше, он обрће кори
сти за се. На крају крајева, излази: да је Радикална странка и Мимо
вољно радила у корист Ристића. 

Ви сте, господо, стари свој барјак изневерили, зато се н нс мешај
те у туђ посао, всћ оснивајте и гајите ваш радикализам. Где год будете 
добро радили, потпомоћићеыо вас; само се социјалистима више нигде 
нс називајте! Не ПрОСТИТУИШ!lте свет! 

РаЛНIlК, бр. 12-14, од 17,18.1119. IY 1881. 



Димитрије Мита Цениh 

БОГОСЛОВ И ДОКТОР 
Критика на критику 256 

[ ... ] 
Да протумачимо сад погрешкс докторовс критике ~ЮlI~IХ "поли

тичких странака", другим рсчима, да видимо "задњу цсљ КОЈ.а вири из 
расправе Грађанско дрvштво". после ћемо проговорити КОЈУ о пред
говору, к~~ји јс YPCAHIIl~JТBO "Самоуправе" додала расправи и завр-
llшћсмо. , 

ОТК<1КО јс почсо "Радник" Д<1l1Злази, 11 откако сс 1IЗ~~сђу Ha~ и "Са
моуправс" вo,rЏI "борба", расправа "Грађанско друш:гво први Је огле~ 
да сс начслно побијс важносТ "РаДНIIКУ". Свс ш.то јс У "Самоуправи 
дотлс против "Радника" IlЗлазило, 6ШIII су КОЧИЈaIIIКII излети 11 ЛIIЧНъ; 
грдњс (којс су чак долазиле до издевања ~IМeH~!).' ИЛ.f~, г. Тодоровића _ 
ИЛII самс рсдакцијс. Изузетак од тога унсколико ЈС IIЗРВ~ Ст. [еве] Ми 
лићевића о којој ћемо ниже говорити. Ми смо сс са СВОЈС странс тру
~или да c~ дођс до истинс, а "Са1\lOуправа" јс то очигледно избсгавала. 
Ми обележавасмо начелну разлику између нас и њих, а они нам" са 
ауторитетлијскс висинс ОДГОВ<1раху да смо исувише "лаке. личности , а 
да проповедамо социјализам. Ми им изношасмо факта, КОЈа доказиваху 
да су они II'JнсвсрИЛII нек,щања своја наЧС:'1а, и"да, ЊIIХОВ~ садања на
чела ни наЛIIК нису на начсла "драгог ПОКОЈника Св. М<lрковић~, а OH~ 
нам ОП ст с аУТОРlIтеТЛllјске ВlIсине OДГOBapa~y да смо де,НУНlЏ:РНТИ.· 
Вндсћи с КIIМ смо У'ЈС_'1И да се 601'111\10, кад сс ЈСДНО врсме заћутасмо од 
њих, OНlI нас опет изазвашс CTpaНlIМ подыетањсм да сыо плаћснс душе. 
МИ их По:Јвасыо да нам за то ДЩ1У ф<lКТИЧКС ДОК<lзс:,.а ОIlИ или срамно 
ћутаху или тераху ма какву спрдњу. !ака тактика ООЈaIllњава сс ЮIЧИМ 
другим до немоћу према OIЮJ\lС, што ЈС С наше стране речено, и она се у 
пуБЛIIЦИСТИЧКОJ\l РСЧIIИКУ зове неморална и ГЩ1на . 

* Иако ми добро зна~ю да је један од нај~l.гшђих чланова Радика:ТЈне стран
ке још пре изласка "Радника", кад се о TO~I ИСТО~I проговорило, ~a JeДHO~1 по
високом и надлсжном ~lecTY рекао отприлике: да ИЂlеђу ЊJlХ (раДlIкалаца) и 
напредњака не~ш разлике, да они скоро једно исто хоће, ~o да се ЦC~H~a Ba~a 
чувати. Нек се оп(щене тај мудри ПОЛ!lТиват, и пратилац му, проклаМaIЏIЈе 
"пријатеЉI!~Ш нароГ\а", па ће се добро сетити свога подвига. 
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Тако је! На сав наш рад у "Р-у" ["Раднику"] њима је подносило да 
кажу само како смо ми "лаке личности", иако међу тим лаким лично
стима има главних сарадника старог "Радника", "Јавности", има људи 
који су пок. Светозару Марковићу били од помоћи и којих се расправа
ма он служио (нпр. "Срез и финансија");258 иако, даље, те "лаке лично
сти" дају у "Раднику" читаоцима - без претеривања да кажемо - једри
ју, обилатију, стварнију и вреднију садржину него ли сви они у "Само
управи". Па онда: те лаке личности снстематнчно обрађују разна пита
ња из друштвеног и државног живота, а учевна господа око "Само

управе" бакћу се искључиво око локалних ствари, око овог или оног 
расписа министарског, око појединих тачака у уводним чланцима "Ви
дела" и "Истока"259 итд. а никад не расправнше ама баш ни једну тачку 
у својем програму. Ниједан још број листа тих "лаких личности" није 
био без уводног чланка било о текућим питањима, било која расправа, 
а у "Самоуправи" су место уводног члан ка заузимали покаткад скуп
ШТИНСЮI протоколи, И остали простор почесто попуњаван махом по

здравима и отпоздравима, грдњама итд. Ми смо почели обрађивати 

питање о општннској самоуправи што би природније било да су они 
учинили, још у првим бројевима свога листа. Кад је "Видело" уређи
вала данашња влада у опозицији бивши, оно је било куд и камо ради
калније од радикалне "Самоуправе", и оно је редовно разрађивало 
поједине тачке свога програма, што "Самоуправа" још ни почела НИ
је.260 Ето како стоје према нама "Самоуправшш" уредници као журна
листи и публицисти. И то цео свет ВИДII, па уред.[ннк] "Самоуправе" 
ипак високопарно вели да на "Раднику" p,lДe све лаке личности. Шта то 
значи? 

О, што је "Самоуправи", органу једне странке која мора да чува 
своје достојанство; о, што је њој, да се тако понаша према "Раднику". 
Шта се "Самоуправе" или вође Радикалне странке тиче "Радник", лист 
који је истина покренут у другом правцу, али који је покренуло коло 
младих људи, које не аспирира на министарство? 

Ми често слушамо, где вођи радикалци на ово одговарају: Е, али 
ће "Радник", све и да није плаћен за то, смести је у започетом делу. 
Смешно! ()ткуд се може I>!!IСЛlIТИ да "Радник" не би помогао Радикалну 
странку? У силу наших начела, ако нећемо да се титрамо с њима или да 

их скрнавимо, ми морамо највише радикалце помагати. Ми њих само и 
можемо помагати, с њиыа заједно бранити од других партија начело 
највећих ПОЛIП.[ИЧКИХ] слобода, најсл060доумнији устав и др. Да смо 

ми покрећући "Радника", мислили таки положај заузети према Ради
калној странци доказ је и то што смо ћутали око "Самоуправе", тек по
што нам је огласила рат, тек онда смо се ми, не шта друго, већ бранили 
од напасти. 

Није, даклс, истина да јс то узрок те се "Самоуправа" онако недо
стојно држала према нама. Всћ вођи, радикалци, хоћс да су и социјали
сти и раДlIкалци, ХОће да су "практичкс социјалисте". Како је то мо
гуће, они знаду. Тек, дошло је време да буду и једно или друго. Име 
социјализам већ сс било заборавило у Ср6ији, а они јсднако говораху 
како су социјалистс. И кад сс појавио "Радник" он собом није могао 
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ићи на "разбуцавање" Радикалне странке, већ на то да ~оцијализам 
преузме у своје руке, а "Самоуправи" да остави оно што и Јесте њено
радикализам. То је вођама, радикал цима, било криво, и зато су нас 
узели нападати. Против разлога нису могли ништ~ стварно и.~нети, а 
требало је ипак нападати. Шта ће да се ради? И у "Самоуправи ступци 

Р " узеше кипети све лепшим и леПШ!IМ речима против" адника ,његова 

уредника, и његових радника: мула, животиња, плаћене душе, клепета
ло, лаке личности итд. Да и немамо уверења за то, ми б!IСМО Be~ из так
тике закључили да вођи-радикалци раде ПРОТ!IВ нас и наРУЧУЈУ други
ма то. Где се може заМ!IСЛИТИ да они приватно, онако "entre nous", не 
трубе да смо плаћени, кад у листу своме то јавно кажу? Идите, молим 
вас! И какви би ми ОНИ били ШlТРИОТИ кад не би раДИЛ!I против листа, 
који је плаћен да "разбуца" влади једну опасну странку, Странку ра
дикалну?! 

Расправа "Грађанско друштво" имала је да буде"ствар~а полеми~а 
с Радником". Она Ј'е имала да докаже да "Радников СОЦИjUлизам НИЈе 

" Р " социјализам, и да садањи "Радник" није продужење старог" адни~а 
којему је душа био "драги покојник" Светозар Марковић. Тако СТОЈИ у 
предговору уредништва "Самоуправе" расправи ~,Гpa-,ђaHCKO ДРУI~!ТВО". 
Другим речима, радикалци су хтели казати .да Је "СаМО~ПЈ~ав~ про
дужење стар.[ог] "Радника" п да они заступаЈУ начела, КОЈа Је С. Мар
ковић покретањем "Радника" у Србији започео пропове~ати. Задња 
цељ тога свега била је она стара: да се "Радник" дискреДИТУЈе и да му се 
како тако спреми пропаст, прво морална па и матеРИjU.лна. 

Како је доказано да наш социјализам није социјализам, видели смо 
напред. Свега на неколико страница, писац се подухватио тако озби
љног задатка. Ну одмах је видео да не може, и OHД~ хотимично УЗ70 
градити погрешке, с познатом цељу да се "Раднику важност поБИЈе. 
Он је просто експлоатисао необавештеност публике у T!Љ~ стварима. 
Драстичним речима као што је: лаж, БОГ?СЛОВСКИ дух, УТОП!!Ја: незнање 
ИТД., он је очевидно извртао оно у шта Је сам био убеђен да Јесте: све 
без икаква доказа, претпостављајући да ће читаоци поверовати на голу 
реч (а то је главно); он ыахом наводећп KaK~O "Радниково" мњење, ни
је цитирао дотична места из "Ра1\ника"; био Је, дакле, толико смео и бе~ 
свестан да је претпоставио, е публика не памти НИlllта шта прочита. ЛУЈ 

. "Р" Блан "СJlаб М!IСЛ!IJlац"... ово, !! ово Је "гола и СУIIlта лаж ... " адник 
љубављу хоће да се бори за БУ1\Уће друштво ... А како где - то писа~ 
налюи за умесно да прећути. Да је пак онако, како он вели, у саМОЈ 
ствари, не би цитирао или показао црно на бело, већ би трипут под
вукао, 1\а се види на два1\есет корака. 

Какав је то начин? Нашто публику обмањивати и вући за нос? 
Али треба "Раднику" "сасути зубе", молим вас! Треба доказати да из
међу новог и старог "Радника" има "огромна разлика"! 

Тиме се објашњавају оне докторове силне погрешке. Да није тако, 
шта би се могло мислити о спреми човека који онаке погрешке гради. 
И тако та једина стварна полемика "Самоуправина" с нама, носи на се
би печат старе тактике. Ми само МОЛИМО пуБJlИКУ, која прати нашу рас
пру, да уВИДИ, е "С-ва" ["Самоуправа"] - која за редакторе и сарадни-
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ке има све докторе, инжењере, професоре, књижевнике - није кадра да 

води озбиљну и научну полемику с "лаким личностима" које издају 
"Радника". Она каже нама да нисмо "зрели" за полемику о друштвено
-политичким партијама, а сама међутим све наше изводе ничим не по

бија. Човек се мора крстити од чуда тој смелости. Ми још ништа нисмо 
њима казали без стварних доказа, а они све што су нама рекли, рекли 

су без доказа, и опет ми нисмо зрели за полемику, а они јесу. Нека и 
њихови И наши читаОЦI! крсте таку тактику правим именом! 

Врло је карактеРИСТ!IЧНО што уредништво "Самоуправе" у пред
говору своме расправи "Грађанско друштво" вели - да је ту расправу 
прештампало "по дужности према драгом покојнику Св. Марковићу". 
Молимо читаоца да доведе у свезу ту I!зјаву уредништва с изјавом 
г. Ст.[еве] Мшшћевића у 43. броју "Самоуправе", кад су нам оно ради
калци бацили рукавицу. У г. Мшшћевићевој изјави обележава се коло

врат: "Радник" стари, "Јавност", "Гл. Јавности", "Ослобођење", "Ста
ро ослобођење", "Самоуправа". А то значи: "Радник" стари = "Само
управа". Људи, дакле, који сад издају "Самоуправу" сматрају се као 

ПРОДУЖJIОЦИ рада пок. Св. Марковића, !UШ: идеје, које је стари "Рад
ник" заступао, заступа сад "Са1>lOуправа". Св. МаРКОВИћ је, по томе, 
још њихов; својега учитеља, они још идеје проповедају, и они њега 
поштују, он им је драг, OНl! на њ не дају. 

Мислимо, да је ово јасно. Хајдемо даље! Запитајмо се колико је 
истине у томе, !I кад то нађеыо, ВlIдећеыо КОЛIIКО је искрености у наших 

вођа - радикалаца. 

Око тога питања неыамо се нимало мучити. Треба само видети 

један, ма који број "Самоуправе" и сраВНI!ТI! га, не са старим "Радни
ком", већ с листом који су ти ист!! редактори "Самоуправе" издавали у 
Крагујевцу под именом "Старо Ослобођењс" - па ћс ствар бити јасна. 
Ми смо маJlочас рекли какав је лист "Самоуправа". Додајмо сад ту 
околност да код ње ствари које се тичу социјализма, а социјаШlЗам је 
био главна ствар старом као !I новом "Раднику", излазе у подлиску, 

дакле сматрају се као ствари споредне, па нека свет види колико је 
савесно казати да су стари "Радник" !I данашња "Самоуправа" једни 
исти листови, само с промењен!!м именом. Ми бисмо вређали своје 
читаоце, кад бисмо им од своје стране коментарисали ту маневру вођа 

- радикалаца. Она је ИСУВ!Iше очевидна. 

Кад је "Самоуправа" продужење старог "Радника", онда су, до
следно, и њени уредници продуж!ICЩИ рада уредника старог "Радника", 

пок. Св. Марковића. Светозар Марковић и редактори "Самоуправе"!!! ... 
Не, не господо! Руку на срце, па признајте да се претварате. Свет. 

Марковића нисте могл!! већма увред!!ти, но рекавши да је "Самоупра
ва" природни резултат "Радника". Светозар није био човек од назадка, 
већ од напретка. Никад њега обични рачуни НIIСУ ыогли дотле заслспи

ти, да нпр. своја начела продаје по цену државне службе, или да даје 
реч вnаСН!IЦ!Iма да ће ћутати као социјалиста. ОН1\а, кад је слобода и 
лична сигурност у Србllји била l\lање ујемчена но сад после рата, Све

тозар је смеоно и поносно на СУ1\У говорио - да је социјалиста, и да ће 
остати док је, социјалиста. По своме јавноы раду ви још мање смете 
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казати за њ: "наш драги покојник". Он није пактирао с владама, он 
никад не би написао ону прокламацију "пријатељима народа", он не би 
никад, никад дао свој потпис на "Самоуправу". Да нешто сад устане и 
види како је стање ствари у Србији, да види ко га присваја, он би поно
во писао због вас "Бели терор".261 Да је вама покојни Светозар драг, ви 
не бисте данас били радикалци; да га поштујете, ви не бисте социјали
зам сматрали као узгредну ствар, још мање бисте жешће и гадније него 
некад "Видовдан", "Исток" и "Јединство" војевали против њега. Све
тозару је пре 10 година био уместан социјализам, а вама данас није; 
Светозар је онда издавао социјалистички лист, а ви данас за социјали
стички лист велите да нема смисла, нема raison d'clre. 

Хоћете ли да вам још наводимо огромну разлику између вас и пок. 
Светозара'? И ово је много. Довољно је само прибележити факт: да ви 
нисте социјалисте, а Светозар да је 6ио социјалm.:'Та, па је доказано све. 
Али треба свагда имати на уму да се ми с вама боримо, и да то није 
лака ствар; ми смо видели, какви сте ви у препирци. Само социјалисте 
могу сматрати Свет. МаРКОВНћа за свога, а поштовати га могу сви 
ОСИМ РЕНЕГАТА ЊЕГОВЕ ИДЕЈЕ, светеидеје социјализма. 

Празне речи, господо, без дела показују само моралну палост. И 
наша ће дужност од сада међу осталим бити и то, да чувамо свете 
личности од свега што их може помрчати. Многи образовани свет у Је·· 
вропи познаје Свето:зuра Марковића, никако друкчије но као социјаЈIИ
сту. Допустити да данашњи наши радикалци сматрају њега као свога, 
значило би вређати идеју која је пок. Светозару дража била и од про
фесорске службе, и од лекарске праксе; ах, дража била и од самог жи
вота. И уверени будите, господо, да омладина, коју Светозар онако 
жарко љубљаше неће то допустити, баш зато што јој је Светозар драг 
и што га поштује. 

Ево нас на крају. На читаОЦlIма је, и нашим и "Самоуправиним", 
да оцене где је истина. 

А ви, господо уредющи "Самоуправе", можете и надаље говорити 
да смо ми оваки и онаки - у раду нас нећете помести, јер ми верујемо у 
његову корисност. Само вам кажемо још једанпут да сте свој стари 

барјак изневерили, па се не мешајте у ТУ9 посао, већ осннвајте и гајите 
ваш радикализам. Где год будете до6ро радили, ПОТПОМОћИ ћемо вас; 
само се социјалистима нс Н[1Јивајте. Не ПРОСТИТУИIIIffте свет! 

Радник, бр. 76, од 10. УП 1881. 
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Никола Марковић (1851-1927) 



Никола Марковиh 

СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ2б2 

1. 

Данас је равно десет година, како је међу нама нестало CBeTO~,apa 
МаРКОВИћа, па нека ми дозволи поштовано уредништво "Заставе да 
на овај дан а у њезином подлиску учиним спомен том прерано умрлом 

неуморном и изредном умном раднику. 

О Светозару Марковиhу може се реhи, да није српску књижевност 
и критику, српски политички И страначки живот оставио за собом она
ке, како их је затскао. За пст до ШС ст год.нна, па ма ~~KO напорна рада 

- то је доста, то је скоро више него што ЈС у ЧОВСЧИЈОЈ моhи. Светозар 
беше метсорска појава, која је изненадила свет и кратко се .на њему 
бавила; али то кратко бављење његово M~ђy живи~ш им~ло Је на ове 
тако интензивнога, не метеорскога утицаЈа, да га Је оваЈ преживео ~ 

саопштава сам себе даље и даље. Да би човек могао боље уважит~ оваЈ 
грдни труд и рад, што га је покојник око постижења тако га утицар мо
рао имати, треба узети на ум и то, да је Светозар - a.K~ се година 186~. 
као почетак узме, када је он још у школи био - У СВОЈОЈ 22. години СВОЈе 
делањс отпочео и већ гајс у својој 28. години ДОВРUШО - УМРО.Ш 

Да није Светозар друго ништа учинио већ једино то, што је ство
рио једну начелну странку у Србији - Д~нашњу радикалну странку.- па 
би за свој практични век много учинио; Јер то Је од постанка свога Једи

на странка у Србији, о којој се може реhи, да ради за народ а с ~apOДOM 
и из народа, која се не чеше о дворове и кабинете, већ признаЈе народ 
за извор свему, те с њиме у једном реду и ради .. Она се засад уhутала 
као и народ у Србији, што је ућутао, рођена рука Је народу пустила крв, 
па и њојзи је одишла крв; али нека не МИСШ! Христиh ~I Гарашанин да 
су је заувек уhуткали и да су је обезглавили·Ы - народ Је живи органи
зам, који се вечито обнавља, а ко с њиме Жl~ВИ, живи вавека, а с њиме 

је живела и живеhе радикална странка. Ту Је странку из малих поче
така са великим напорима и пожртвовањем али за сразмерно кратко 

време створио Светозар - дакле знак, да је његово време или време 
такве странке дошло. Њезин је програм ~K'pa:ГKO то: устав да в-,!ада.у 
Србији а устав да је воља народна. Да то НИЈе ЈОШ постигнуто у СрБИЈИ 
показује већ то, што главни људи радикалне странке труну данас у та-
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мници.2б5 Али, "морало је тако бити"; ми видесмо и сејача, где га не
стаде, али видимо и да је семе пало на плодну земљу, те не сме ни плод 
изостати. 

Светозар је - да будем кратак и јасан - за Србију оно, што је Све
тозар МилеТИћ за овострано Српство: обојица су они учили народ да 
сазна своје право и своју моћ и обојица су они позивали свесније чла

нове народа, да се збију у једну начелну странку, и тако је Милетић 
оснивач српске народне слободумне странке у Угарској а Марковић 
народне радикалне странке у Србији; обојица су они осим разних путе
ва били једне тежње и обојица су они били људи велике и одлучне во
ље, чисти и јаки карактери и печени у "науци" својој. Српска историја 
најновијег доба овенчаће имена двају Светозара као два стуба новијега 
народног живота народа нам у овим крајевима и у Србији. 

Налико(;т ова између два Светозара, која није само поименична, и 
сувише ми је драга, а да не бих се упустио у поређење и њихове прве 
појаве. Докле се о Милетиhу ЗН<l још од 1848. године, али који је тек у 
60-тим ГОДИН<lма почео делотворно у народне послове да утиче, те да 
око ПОР<lВН<lња дође дО УГЛСД<l и моhи политичкога вођс - дотле се 

Марковиh из неН<lда - како OHJI<l рекоше - "са циришке висине" као 
"несвршени инжинир" пој<lВИО. Он је до душе већ 1868. објавио неке 
своје радове, које у "Србији", које у "М<lТ!ЩII", који су до душе за па
жљиво око носили на себи жиг умне окретности и бистрине, али који 
се чинише публици доста једношщи са осталим радовима: тек његови 

чланци од 1869. године ("Н<lше об!-.шне" у "Застави") привукоше прво 
пажњу српске владе, која му преко министра Матиhа одузе због тога 

потпору, а критике H<l "МЛ<lДУ Срб<lдију" од 1870. год. (у "Панчевцу") 
изазваше Пр<lВУ буру међу ОМЛ<lДИНОМ и "либералима", који тек што 
беху инсталовани у својим ауторитетима. Д<lкле, докле је Милетић свој 
позив KOP<lK по KOP<lK наступао и своје начелне противнике поступно 
сузбијао, дотле се М<lрковиh у jeJI<lH M<lX видео у улози, којој се није 
надао и усред најжешћег боја са Н<lчеЛЮIМ противницима својима. 

Најприметнија пој<lВ<l, коју човек из наших прилика у великој ва
роши најпре уочи, то је она ГPIiH<l цровала између оне силне радене си

ротиње и оне М<lњине богатанш: трговю~а, фабричара и других преду
зимача. То је у индустријски развијенијим земљама обнч.на појава; ту је 

појаву и СвеТОЗ<lР, учећи се у ПеТРОГР<lДУ и Цириху, приметио и о њој
зи промишљао. Знао је он, да су то Н<lпрсдније земље и места од оних, у 
којима наш народ живи, али је он ипак мислио, е да ли је могуће да наш 
народ са корачањем за Н<lпреднијим народима не падне у исто зло, у 
којем су на западу огрезли'! И он је на то питање нашао одговора и то 
повољна одговора и то у томе: да за потпуну срСћу јсднога народа није 
довољна само полптпчна слобода, већ је нужно да је тај народ и мате
ријално осигуран или што је то исто, да је и економски слободан, те 
српски Н<lрОД, ако хоће да га не CH<lrye та беда, која влада на западу, не 
сме иhи трагом З<lП<lда, не сме ићи З<l науком у економији, која каже: 

сваки за себе, што је то исто као и један против свију или сви против 
једнога, већ треба да чува своју задругу, своје кошеве, своје спрсге и 
своје заједни'lКС установс, е Д<l бн одолео здруженом капиталу са запа-
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да, који преко пропалих појединаца ипак тежи удружењу, те које ми не 
требамо да напуштамо, већ само да га усавршујемо.2б6 

Ето то је дознао Светозар од Чернишсвскога у Петрограду, али 
који је всћ био у заточсњу сибнрском, што није сметало руској омла

дини па ни Светозару да његова дела кришом читају. То је доцније он у 
Цириху и боље проучио и отуда се он појавио са "новом науком". У 
чланку свом "Друштвена и политичка борба у Европи" ("Панчевац") 
изнео је начела социјалне демокрације а у "Певању и мшuљењу" (у 
"Матици") и у критикама на "Младу Србаднју" изнео је реалистички 
поглед на књижевност. Противност је била у толико већа, што је 
омладина у незнању за ова начела другим правцем ди сала. Против 
првога чланка писао је Драгиша Станојевић а на критике одговарао 
Владимир Јовановић. Али пре него што ће ова перна битка да се свр
ши, састане се 5. омладинска скупштина у Н. Саду (1870) на којој Све
тозар с Пашићем и осталим друговима предложи омладини, да се пре

твори у политичко друштво И да усвоји демократски програм. Ма да је 
овај предлог био одба'lен, Светозар буде ипак у београдски одбор иза
бран и он се прими тога у нади зар, да ће са својим предлогом у Вршцу 
продрети, али о вршачкој скупштини (1871) буде омладина забрањена. 

Међутим је СвеТ(нар битку и над једним и над другим својим про
тивником задобио и, видећи да од оыладине нема ништа, покрене поли
тички лист "Радник" у Београду и тиме ступн на политичко земљиште, 
на којем је нашао још жеШГ1е непријатеље него на књижевном; али је 
нашао и пријатеља, односно претплатника у оноликом броју, са којим 
се дотле ни један српски лист не могаде понети (1000 до 15(0). 

Ма колико да је нека ]шчност својим врлинама одмакла од својих 
саљуди и ма колико да се одаје признање њеЗИНlIМ врлинама и делима, 
што их је она ПОЧlIнила - ипак се мора признати, да је и она производ 
друштвених прилика и да и она послушно ради, што јој друштвени 
закони налажу, као и свака друга личност, да у опште нема апсолутно 

самосвојних и независних личности, које би неки случај у друштво 
донео, да по својој слободној вољи велика дела почине 11 да услед њих 
до знатнога положаја и утецаја дођу. 

Само интеЛJIГенцији, вели Кетле,267 припада данас надмоlшост; али 
да се до таквог утецаја на сувременике дође, вели он даље, није дово
љно само прибављање ыа 11 најсјајннјих особина, већ је нужно при
ближење средњем ступњу и тиме освојење опште симпатије. Сви исто
ријски знаыенити људи могу у многоы послужити као типови своје епо

хс, у којима су била сакупљена осећања и особине свију из онога доба. 
То се све може опажати на Светозару Марковићу и с тога је био узалу

дан онај осмејак противника му при појави његовој са "претераним" 
мислима и био је неоснован онај навод, да се он за српски народ рано 
родио: он је своју епоху погодио - то је показао 11 потоњи успех. Али и 
епоха је нашла свога човека и ТО Лlщем у Светозару Марковићу; време 
га је требало и оно га је нашло или управо створило га је. А ево како. 

Сам Светозар можда ни на последњем часу свом није могао знати, 
какав позив и какву су му улогу натуршш друштвени закони - он је 
радио, како он вељаше, оно JI онако, ШТО и како му је постала потреба 
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његовог оргаНИЗ~lа: Да је он своја начела знао и шта му према њима 
Ba~a радити, то Је Јасно; али да ће он бити тип своје епохе, о томе он 
НИЈе по моме мњењу могао ни сањати већ и због тога, што је за своју 
CT~ap сувише рано y~lpo. Али ако овде може и неке сумње бити о томе, 
ТОЈ сумњи у њеГОВОЈ прошлости нема одлучно никаква места. Или је 
зар он мо;,ао Помишљати о неком будућем свом позиву, када је као 
"теХНlIчар београ.дске в~лике школе. лежао, како ми он приповедаше, 
по вас дан на БШШЈару? Срећан случаЈ, вели он у свом чланку,* избавио 
ме из те загушљиве средине - тада је отишао у Петроград (1866) као 
државни питомац, где је пробави о и 1867. и 1868. годину, а 1869. изради 
дозволу, те се премести са Петроградског универзитета на циришку 
политехнику. Изгубивши због неких чланака у "Застави" државну по
моћ, он c~ врати (1870) из цирих~ кући са зап?четог 4. течаја инжењер
ске струке. Па и у ЦIlРИ~У, кад ~e писао ~BOJ~ критике и чланке, није 
Mo~ao помишљати на СВОЈ ПОЗНllјИ позив, Јер Је он и даље продужавао 
СВОЈУ ~тручну спрему. И тек кад је увидео, да ову због одузете му шти
пенди)е не мо:аде даље продужити, и кад је видео да се он дотле већ и 
сув~ше за СВОЈа начела истакао, те која је сад њему у ПРВОАЈ реду ваља
ло ораНIIТИ и ПIllРИТИ - тада се одлучио, да сав свој живот једино својим 
на'lели,,~а посвети н он смело ступи међу српске журналисте, ма да се 
за ТО ЮI)е нарочито спремао, али је врло добро знао - а то му је одлуку 

и олакшало - да "КОД нас има ЉУДII, који по својој образованости стоје 
ниже од берберског шегрта, па су "ПО вољи судбине" постали публи
ЦИ,?те - учитељи народни". И Светозар се покорио "вољи своје судби
не ,помирио се с њом и живео би у ТОМ миру с њоме и даље, само да не 
беше њена воља, да га тако рано, усред највећег рада уклони. 

Није дакле случај, није слободна воља и намерна жеља Светоза
рева њ~гa учинила оним какав је он био и какав он остаје у историји. 
~peMe Је требало ннт~лнгентна човека свога кова, а Светозар је био 
fOвек бистрог ума. Тщ се ум морао даље развити да буде онакав ка
квог га треба време, и Светозар је отишао у Петроград, по што Бео
град не беше. место за то. У Петрограду је он три године које на своме 
ст~учн()м, КОЈе на свом ОПlIlТСМ И начелном образовању радио. Погод

ЮIЈИХ прилика од ових тада у Петрограду није могао себи пожелети. 
РУС".ка OI,:ладина не проучаваше в7ћ гуташе тада дела Чернишевскога, 
Доорољубова, Писарева и JlРУГИХ Јаснl!X звезпа у руској књижевности и 
ОДУ!IIевљаваше се успоменом на заточенога Чернишевскога и мртвога 
Доорољубова. Гоњења од стране власти и пре~3IlР од стране МlIнистар
C~Ba беху ca~I~) изврсна средства, да ова омладина своје карактере 
о)ача. у тако) Је средини и иначе пријемљиви, умни н карактерни Све-

* "Како су H~C ваСПЈЈтали" (В "Цслокупна дсла Свстозара Марковиhа" 
књ. 1. стр. 11), у КОЈСЛI чланку он наводи узрокс, са којих јс онакав живот тада 
мсђу ~сmIкошколцима владао. у!сђу ТЮlа ја нс налаЗШI јсдан, који ми је он 
ДОЦНИЈС ~,аВОДIIО као ра:!Лог за НСЛlарност прс~~а школи. "А и шта би нас вукло 
у lIIКОЛУ , говорашс он, "кад ~IН оно IIITO ЧУЈСЛIO од профссора много боље 
нађс~1O у страНЮI дсmша (русКlЩ, францускш.1 ИЛИ НС~IaЧКШI), још И прс нсго 
ШТО С~1o од професора ЧУЛИ". - Нсго 11 ово су ЧИНlIЛII ваљда са~1O нсколицина 
од њих. 
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тозар растао и челичио се у свима тим особинама. Променом севера са 
западом (Петроград-Цирих) проширио је он свој поглед на свет и имао 
је прилике да се практички увери о истинитости они начела, која је он 
једном усвојио. Са тим широким погледом могао је прилике у свом 
народу свестраније проценити. По што не виде да се што зна и пре~ш
шља у Српству о начелима, која њега тако занимаху, Uедини Љубен 
Каравелов Бугарин писаше у "Матици" у том правцу), стаде он о њима 
нешто саопштавати. То IIЗазва противност код заступника старијега 
правца, те се отпоче жестока борба између та два правца. Ова борба је 
Светозара изоштрила и израдила и управо њојзи понајвише има и да се 
захвали, те је он дошао до еазнања потребе, да ее ода сасвим раду за 
своје начело. Једном на своме месту, он је бистрином свога ума брзо 
погодио пут, да се зближи са народом, средњем ступњу, о којем Кетле 
говори, и да освоји опште симпатије, што њему, оличеној доброти, ни 
иначе не би тешко било. И тако ВIЩIIМО, како су ДРУll1твене прилике и 
потребе, или што је то исто, потребе времена, себи тражиле, наиме, 
спремале и створиле човека у којем ће себе да оличе - Светозара 
Марковиfiа. 

Да промотримо мало рад Светозарев. Већ само то, што је овај 
исти Светозар у Београду 6<lдаваДlIсао а у Петрограду раДIIО, показује, 
како су друштвене прилике пресудне и да никакав дар не може њима 

одолевати: у Београду беху ђаци немарни 11 нерадни, па и Светозар -
можда мање од ве!шне, аЛII у главном беше им раван; у Петрограду 
дође у живљи елеменат и он ОЖlIве и препороди се у раду. Разлика из
међу овога живота и онога у Београду морала га се јасно коснути, и он 
је погледао другим очима на оне ПРИЛlIке у Београду, испитао их је 
боље и ПРОКРИТlIковао, па давши о ЊlIма себи рачуна, он га је дао и 
јавности у ТОЛIIКО пре, што не беше само његова несрећа и болест, већ 
што је ту препатило цело једно српско поколење, а са рЬавог васпита
ња. Чланак о томе, који је изишао у "Србији" (1868), показао је ту рану 
на тадашњем српском школству тако основно и убедљиво, да је и слеп 
морао оно опипати. То је културна црта српског живота, који и данас и 
ван ИСТОРlIка и педагога заслужује пажњу и која је уједно и први доказ 
била за ово бистро око, KojlIM је Светозар ствари могао прониhи о овај 
свакоме разговетан начин саопштавања и обавештавања, који је свима 
његовим чланщша својствен. Први доказ, јер је ово прв!! знаменитији 
рад његов, а у 21. години краткога му живота. 

Попевши се својом вредном СТУДlIјом на висину времена, њему 
није могло годити оно пеСНlIЧКО мажење и пренемагање, оне књижевне 

дангубице и лоши превод!! са ЛОШIIХ оригинала страних, који тада 
поплаВlIше нашу лепу књижевност, и он устаде у своме чланку "Пева
ње и Мllшљење" у "МаТIIЦИ" 1868 против тога 11 изнесе сувремени реа
листнчки правац као израз данашњега стања друштвеног, научног и 

КЊllжевног. Тај је рад свој ПрОДУЖIIО он У "МаТIIЦИ" ("Реалност у по
језији") и "Панчевцу" ("КРlIтике на "Младу Србадију") 1870. Те исте 
године юнео је он свој већ поыеНУТII чланак о друштвеној и поли
тичкој борби на западу раДII опоыене наыа, какав правац да усвојllМО 
ми за своје ПОЛlIТIIЧКО 11 друштвено раЗВlIће, те да не дођемо до оних 
ПРОТIlВНОСТИ, које ЧlIне запад несрећн!!м поред свег богатства н напрет-
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ка му. У "Летопису" је у два чланка изнео реализам у науци. Све су то 
радови од реформаторске вредности, који унеше нове погледе на свет, 
друштво, науку и књижевност, те који беху на наш умни живот у нај
новије доба од јаког утицаја. 

Када се Светозар настанио у Београду, стаде одмах радити на ос
нивању политичкога листа и он га основа (1871) у друштву са својим 
начелним пријатељима под именом "Радник", којим је мало по мало 
распростро и утврдио свој утицај на јавно мњење и народ. Али он се 
није само с тим задовољно, већ поче оснивати разне произвођачке и 
потрошачке дружи не ради угледа за међусобно помагање, које он тео
ријски у своме листу препоручиваше. Доцније, када се народна скуп
штина састаде, доби његов лист утецаја и на њу, а тако се приближивао 
и народу и практичним питањима, чија решења беху битни услови за 
напредак и благостање српскога народа. Тај свој рад продужио је Све
тозар, множеhи непрестано коло својих начелних пријатеља, и после 

престанка "РаДНlIка" покретањем "Јавности" у очи саме народне СКУП
штине, у Крагујевцу. Када "Јавност" забраНИlllе, подиже он "Глас Ја
ВНОСТИ", а кад и овај мораде умукнути, основа он, телесно изнемогао 
поглавито због девето-месечног тамновања, "Ослобођење", које га је 
преживело. 

Оно што набројах тек је један део његовога рада. Његовом се 
сарадњом могоше неких 14, које српских које руских часописа похвали
ти. Кад му је лист који угушен бивао, он се маllIао другог посла, радио 
на "начелима народне економије", на "Србији на Истоку", радио на 
преписци са своим пријатељима, која је била огромна; јер је он њоме и 
својим личним састанцима исто као II штампом раДI\О на оснивању сво
је странке, која до формалног оргаННЗ0вања за његова живота до душе 
није дошла, али је основ био положен, а то је - ако може бнтн речи о 
заслузи - његова највећа заслуга. 

Народ у Србији уважавајући рад Светозара Марковиhа, претужа 
за њим, давајуhи му после смрти на све стране парастосе. Доцније по
стаде и слављење успомене овога неумрлога умнога борца и радника 

владн опасно, те је захвалност народу и увнђавној омладини таке изјаве 
забрањивала. Док је то Ристићева влада чинила, "напредњаци" су то 
жестоко осуђнвали, а данас чине то исто - е, али данас су они на влади 

па то је друга ствар. Данас је она преко својнх "пријатеља" успела да 
забрани и српској омладини ван Србије то захвално осећање. Дружина 
,,30ра" у Бечу хтеде о св. Сави да прослави десеТОГОДШIlЊIЩУ Свето

зареве смртн, а "напредњачка" влада ставн својим питомцнма на избор: 
штштенднју или Свето:зареву славу. Врло племенито и врло доследно! 
Али, узалуд мука! Метеор је пао и био и оставио трага за собом, и на

род и омладина га знају врло добро. Да је омладнна добро утубила онај 
свој узвишени пример неуморнога рада, челичног карактера и крајњег 
самопрегоревања доказ је то, што га се н после десете године сетила. 

Евала омладини, у којој живи спомен великога Светозара Марковиhа! 

Биографу Светозаревом биhе нужно ради бољега прегледа, да 

доба његовог делања подели на три периода: I. Спрема за рад, у коју 
би периоду ДОIШШ његовн члаНЦII у "Србнји", "Матици" и "Застави". 
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П. Почетак борбе (рада), из које он изилази прекаљен и опробан за 
рад. Овамо би дошао његов чланак и критике му у "Панчевцу", који га 
радови увукоше у борбу са доондашњим правцем у политици и књи
жевности у лицу Јовановића и Станојевића. III. Доба правог рада, које 
би се могло у 1 под-доба поделити: у начелно-теоријскога рада и у доба 
начелно-практичнога рада. У прво би се урачунао рад око "Радника", 
око вођења преписке са новим присталицама а тако исто и радови на 

"Тргов. Гласнику", "Летопису" и други; а у друго рад на "Јавности", 
"Гласу Јавности" и "Ослобођењу", када се он зближава са скупшти
нарима и уопште са народом и са сувременим практичким питањима 

друштвеним и државним. 

Разуме се, да се ова подела не може скроз спровести, јер се живот 
и рад једног човека не да парчати и делити, пошто сваки део хвата је
дан у другога и не може се управо определити, где му је почетак а где 
свршетак; као што се опет с Ј\руге стране зна, Ј\а је потоњи његов рад 
послеJ\lща онога, који је овоме преТХОJ\lIO - аЈ1И раЈ\И бољега прегледа, 

као што већ рекох, биће потребно Ј\а се то тако учини. И ја колико по
знајем и колико сам пратио раЈ\ Светозарев, ма Ј\а знам, Ј\а је његов рад 

у Ј\РУГОМ ПОЈ\-Ј\обу т. пеРШ)Ј\е најберићетнији био по његову замисао и 
намеру - ипак узимам 1. ПОЈ\Ј\оба, Ј\оба "РаЈ\ника" му, као најважније из 
много обзира а највише, што је у њему Светозар најбоље себе сама 
обележио. 

Свако, коме је раЈ\ и правац Светозарев познат, знаnе и зашто је 

он своме листу име "РаЈ\НИК" Ј\ао; али каЈ\а пропратимо сада цео живот 
Светозарев, ОНЈ\а можемо реlш, Ј\а нико Ј\РУГИ није могао тако име за

служити као он што га је зас..'lУЖИО - он је био радник ра! exellence. У 
Петрограду он је већ као прост ђак имао сувише посла са руским 
језиком, ма да га је пре тога ш књиге знао; али он је поред тога про
учавао и руску КЊlIжевност у њеЗIIНОМ најновијем правцу, доцније је о 

том почсо и код нас писати и остао је - ваљан !Јак. Тако је и у Цириху 
радио, док није УВИЈ\ео, да се мора своје струке оканути, е да би се 
могао боље оне струке прихватити, коју му је време наметнуло. Њего
ви раЈ\ОВИ У "Панчевцу" изазваше, као што већ рекох, Вл. Јовановиnа и 
Драгишу Станојевића и он се нађе између Ј\ве ватре; али то њега ни 
мало не Ј\овеЈ\е у забуну - он је и јеЈ\НОМ и Ј\РУГОМ ОЈ\говарао (оном 
првом и са "јавним рачуном")2б8 и побио их тако, да се не сећаху на 

ОЈ\ГОВОР. У кратко он ником није ОЈ\говора Ј\ужан остао и ко зна његово 
писање, тај зна Ј\а су и његови ОЈ\ГОВОРИ били ваљани. РаЈ\ећи у Србији 
око оснивања разних Ј\ружина н прнпрема за покретање политичког 

листа, он је покренуо стручну полемнку са економистом противнога 
правца, ЧеЈ\ОМ Мијатовићем,269 коју мораЈ\е оставити за доколнија вре

мена, каЈ\а "РаЈ\НlIК" отпоче уреljивати, а уза-то је ОЈ\ржавао врло 
опширну кореспон,'\енцију са својим начелним пријатељима и са онима, 

који МlIшљаху то да БУЈ\У. У то Ј\оба паЈ\а и његов раЈ\ за "Летопис", ко
ји му је требао и материјално помоћи, пошто му је и брат тада усљед 
отпуста био у Ј\оста траљавом стању. И на самом путу није могао да не 
ради, он је увек Ј\ела носио уза се, која је прочитавао а је ли Ј\ошао у 
какву пријатељску реЈ\акцију~(ја знам како је то КОЈ\ "Панчевца" било) 
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морао је из Њ~ГOBOГ пера потећи допис, ако не чланак. Стигавши у 
Нови Сад, он Је раюIO живље на "Начелима народне економије" и 
довршио "Србију на Истоку", али то њему не би доста, он навали на 
покојнога Ђоку Мијатовића, те они стаЈ\оше покрет међу занатлијама 
све већма ПОЈ\упирати које преЈ\авањима, које писањем чланака у "Гла
су Занатлија". Најпосле Прlщоби он Ђоку за покретање политичкога 
листа у правцу таЈ\а престалог "Радника" и издадоше угледни број под 
именом "ЈеЈ\накост", али до Ј\аљих бројева не дође, пошто се Ђока са 
~еодлучности брзо уклонио са раЈ\еног поља.* У Новом Саду је могао 
Светозар увидети, како овострано Српство много очекује од ослобо
ђења и уједињења осталих делова српства на Балкану, те је брзо сро
чио план, како би на остварењу те жеље нешто учинио, и он је својом 
познатом неуморном и грозничавом радљивошћу настао на томе и да 

не би ситничарс~их сплеткаша, који не жал е ни општој ствари натру
нити само ако НlIJe нешто њиховом интересу или сујсти у рачун ишло -
данас би било решено херцеговачко-босанско питање онако, како је то 
праведно и по наРОЈ\У у тим крајинама и по Српство уопште, и Ј\анас би 
у опште источно П~lТање много Ј\рукчије стајало. Светозар је врло 
добро знао, каквих Је "жртава" ОЈ\ њега захтевао тај посао и он је био 
на све ~преман и готов; он је са неком неописаном ЖУЈ\ЊОМ и нестрпље
њем таЈ час очекивао и глеЈ\ао, Ј\а се што ближе примакне. "Пребацују 
нам", говораше ми он, ,ла смо се ОЈ\РОЈ\ИЛИ, Ј\а хоћемо да се утопимо у 
море ТУ9инства, за то, што смо обратили главну пажњу на Ј\руштве
ноекономска питања, ШТО хоћемо Србина као човека Ј\а обезбедимо и 
што нећемо са својим Српством сваки час и према другим наРОЈ\НОСТИ
ма да се истичемо; сад ћемо их са тим прекором за увек ућуткати - са
мо нам саЈ\ ваља на започетоме живо раJ\lIТП". Укратко, он је био су

шти радник: радио је за век века и метни га где ГОЈ\ хоћеш, он ће свугде 
знати, шта ће и како ће отпочеТlI, Ј\а му раЈ\ ОЈ\ користи БУЈ\е; он је - да
нас се већ сме казати - и у самом затвору раЈ\1IО, а ГЈ\е-год је он 
долазио, брзо се углеЈ\ОМ на њега образовала окретна и радена дружи
Нlща, која је сложно на каквом општекорисном Ј\елу раЈ\ила. Такав је 
био радник покојни Светозар, а сад Ј\а се мало позабавимо са његовим 
"РаЈ\НИКОМ", који га, као што рекох, најбоље обележава. 

Већ сама ОЈ\лука та, Ј\а се ПОЈ\ он!!м приликама покрене политички 
ОПОЗНIЩОНlI ЛllСТ показује велику С}Ј\важност ПС}Ј\ухваТНlIКОВУ а кад се 
узме, Ј\а је "PaJ\НlIK" покренут Ј\а заступа најраЈ\икалнија, Ј\онде код нас 
скоро сасвим непозната начела, начела ссщијалне Ј\емокрације, прелази 

та ОЈ\важност у право јунаштво. ПРllтисак, који је намеСНlIчка вла
давина у Србији ОЈ\ ТОПЧИЈ\ерске катастрофе27О на сав нарОЈ\ и на јавно 
мњење чинила и којем су "либерали" ПОЈ\леглп тако, Ј\а их је "Застава" 
лакејњна назвала, владао је једнако, Ј\а осим зваНlIчнога Лllста и полу
званичног "Вlщс)Вдана" 1I "ЈеЮ!llства" никакав Ј\РУГИ лист није се усу-

.. ~ Покојно:-,!с Ђоки као да нс би "eyl)cHo" да иоле псшогне "своју ствар", о 
КОЈОЈ Је вслики део свога живота прс~шшљао. Од "Једнакости" га отржс њего
ва НСОДЛУЧНОСТ а од "Lтражс" C~IPT; а познато је, како му је и тсстаменат 
прошао. 
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дио да се у јавности укаже. У Паризу се тада баш појави "комуна:', о 
којој су сви "европски" листови па за њим.а и поменути српски наЈЦр
њим и најгрознијим бојама писали тако, да Је већ само то била страшна 
реч "комуна" изустити. У таком застрашива~~у и ~агрожавању озго и ~ 
крајњој плашњи и стрепњи оздо, издаде ПОКОЈНИ Светозар угледни брОЈ 
"Радника" 17. априла 1871, у K~~eM осим про~рама донес.е l~, чланак 
један у обрану "Париске комуне . "Коме се таЈ преПОРУЧУЈе? питаху 
се меродавющи по Београду кад прочиташе таЈ лист, а силници се 

подругљиво насмејаше и ПУL"Гише "безумника" да се сам обрука. Али 
"безумник" је знао шта ради: он је на гр~зу одговорио избезумљењем и 
време му је дало за право. - "Радник" Је достига~ до тада непознати 
број претплатника 1500. Он је у својим даљим брОЈевима (после поги
бије)271 париску комуну (општину) заступао а на подметање и претње 
полузваничних листова одговарао одважним испадима и вешто напи

саним чланком "Бели терор", који тима кукавицама не даде дуго да до 

свести до9У. 

Као што је била појава "Радника" необична, тако му је и уређи
вање било необично, бар битно ра:злично од онога, како се код нас 

иначе листови уре9ују. "Радник" је свео свој програм на ово неколико 
реченица: "Преображај српског народа на основу материјалног бла
гостања, образовања И слободе ... да се к.од нас уреде економски одно
шаји, образовање, држављански одношаЈИ и да се изврши ослобођење 
од спољашњих непријатеља". Друго шта не хтеде да спомиње у про

граму (ма да ће доносити лист), ш~о жели да му радња. буде шира од 
програма. Али његова необично~т Је била у томе, ш:о Је он н.а место 
дугачких уводних чланака и КОНЈектура о ПОЛИТИЧКОЈ ситуаЦИЈИ дон<?

сио под насловом "Наше домаће ствари" кратке али стварне извештаЈ е 
о животу и установама у народу, који су БШlll "најуде~није средство, да 
се изнесу на видик народне потребе и да се заподене Јавна реч о свима 

важнијим питањима друштвсюlМ, ОПШТIIНС~ИМ или држав~иt.!". У место 
СИТНИХ политичких вести и бележака, он Је доносио по Један исцрпан 

чланак о каквом политичком питању, као поменуте о "комуни", па о 
"словенској Аустрији" и српском јединству и др., а сваки лист скоро 
доносио је какав чла!lак из eKOHO~lIIje са погледо~! на удружења, на рад

ничко питање, теХНИЧЮIХ чланака о водеЮIМ и сувим путевима. Већ ~. 
број донесе "званичну исправку", ~ којој се o~, стране влас~и поБИЈа 
вест, да је народ "дотерао до просрчке торбе. Ово даде Светозару 
повода да се баци на доста оскудну статистику Србије, те да докаже то 
"цветно" стање народа што је он у низу више чланака и учинио. До
цније је он узео ПРСЩIOге од прошле скупштине на претрес а потом до

ђе И сама скупштина, те му је тако давала повода, да се упушта у рас

прављање разних државних питања и да утиче на њихово решавање, и 

тако је "Радник" полако постајао и постао у пуном смислу те речи пра

ви јавни орган, који је у непрестаном одношају са јавним приликама 
стајао и то тако, да је увек глсдао да погоди потребу у датом тренутку 
и према томе се удешавао. Ово су увиђали и београдски власници, те 
ИЗИ90ше из улоге I!гнорантских посматрача и умеСШIIе квасац за про

цес Светозару. Тада се тек сетише, да је Светозар изван Србије писао и 
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то "велеиздајничке" чланке, те наГОМlIлаше "материјала", да би већ са
ма истрага Светозара један део живота стала а о извесном затвору и да 
не говоримо, и с тога се Светозар реши на бегство. 

Светозарев начин писања био је за чудо прост, тако рећи, приро
дан; без кићења, без понављања, без додатака и уметака, он је јасно и 

просто износио своју ствар са што обичнијим речима и био у тој про
стоти писања тако вешт, да је и најсложенију и најтежу ствар могао 
тим својим начином за свакога појмљиву да учини. За пример ево не
што из програма, који, као што се зна, захтева да се оне силне дефини
ције што краће изнесу. 

Одмах у почетку вели: "Наша је цел да науком помажемо напре
дак српског народа. - Напредовање народа огледа се поглавито у ове 
три главне стране: материјалном благостању, образовању и слободи. -
Човек, који је материјално осигуран, да може својим радом поштено 
живети, који је образован као човек и као радник и члан друштва и ко
ји је слободан да располаже сасвим независно својом вољом и радом -
такав човек је напредан. Напредовање народа није ништа друго већ 
напредовање свију чланова народа у истом смислу". - Може ли се ово 
оволико ШТО простије и што краће реlш? 

Али да чујете ово" Говореhи о економским одношајима, он је 
укратко изнео сав резултат економике са погледом на друштво и још 
више, упрвши свој науком осветљен поглед у будућност човештву, он је 
показао, да и онај привредни строј друштвени, што га наука данас као 
најсавршенији юноси, није последњи већ први корак економскога раз
витка народног. Изнесавши поделу по богатству, која народ дели на 
две класе, на мањину богаташа и већину голаћа, продужује он: "Код 
нас нема поделе на ове две класе, али код нас нема ни богатства у оп

ште. Ми смо готово од реда сиротиња. На западу је на дневном реду 
питање: како да се правично подели богатство ме9У привредницима? А 
код нас долази још претходно питање: како да створимо богатство? 
Код нас је дакле нужно да се створи богатство у народу, а у исто време 

да се избегне она подела у друштву, која постоји на западу. Само ако то 

урадlЊlO, можемо казати, да смо се развијали "оригинално", на свом 
"народном темељу", што често повторавају наши новинари и држав
ници, који су навикли да својим речима не придају никакав смисао. 
Наша цел дакле мора бити, да створимо раднике образоване, раднике с 

капиталом, да СТВОРИМО здружени капитал и ЗДРУЖСНУ ПРОИЗВОДЊУ. На 
тај начин само ми можсмо коракнути у нашој привреди, која је још у 
повоју: поправити досадање застарело и глупо газдовање у пољској 

привреди и створити народну индустрију". "Према овоме", вели он да
ље, поглавито ће обратити пажњу "на развитак слободне задруге -
асоцијације (наша породична задруга постоји још по негде по селима, 
али се сваке године умањава) за ПРОJI:3водњу, размену и кредит. Али ми 
не држимо да је асоцијаl(ија последњи ступањ економског развитка 
народа. На против, ми м и СЛlII>Ю, да је то тек први корак да се привредна 

снага појединца увелича; у исто време да се стане на пут жудњи поједи
наца да грабе ТУ!>У зараду, већ да сваки добија према својој заради. Пре 
или после људи морају увидети, да човек не треба да се обогати ради 
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самог боган;тва, већ да су привреда и љен резултат - богатство - само 
средство човеку за виши лични и друштвени развитак, са именом еко

номских појмова мора доtш и економски преображај у животу. Људи 
неће присвојити _. узимати у своју власт - средства за производљу, ка

ко би могли давити друге привреднике, већ ће радити да увеличају 
производност друштвене снаге, па тиме да увеличају и своју властиту 
снагу".Ш 

И тако је Светозар писао и даље, до смрти своје. Сви радови носе 
обележје љегово, печат озбиљнога, МИС.пеног, ученог и што ће највише 

реhи, етички образованог човека. Сви они дишу једним духом, поу
чавају те и уздижу те, упуhујуhи те на задаhе и тежље људске, који иду 
на напредак свију људи па и твој. И чисто и они бројеви предишу дру
гим духом, у којима је неки љегов рад, а нема ли овога, то те обузме не

ко осећаље празнине, као да хоће тај број да ти каже: "мајстор није код 
куће". Тако је и било, кад је Светозар морао "Радник" напустити и до
кле је до тада био лист узак за ориђинални материјал, од тада су се 
почели чешhе преводи и !!Зводи из других дела по "Раднику" виђати. 
Али Светозар је и са стране радио а када је требало јаче и темељније 
речи, он је био на мејпану, па главну битку реши, као што је било с 
чланком "Зближеље начелних партија", "Радничко питаље у Србији" 
(одговор Владану) и др. Тако је он и 2 гопине после тога чинио своју 
дужност из затвора а у "Рапу" чланцима "Социјал!!Зам или друштвено 
питаље" и "Вера и наука".27З 

Остаје ми још да наведем што о личности Светозаревој, али ту је 
тешко што казати, јер је Светозар веома мало о себи говорио и то оби
чно све у иронији и увек је имао "важнијих" ствари да каже. Светозар 
је био 11 по томе крајње несебичан човек, он није хтео никакве заслуге 
да присваја, па је с тога увек говорио "ми смо то и то урадили, или ми 
ћемо ово и ово урапити" и јако га је вређало, када би и приметио, да 
неко и помишља, е је он у06разио што о својој личној величини. На 
себе и своје зправље он је врло мало пазио и то му је смрт ускорило. О 
омладинској (вршачкој) скупштшш 1871. био је тако ломан и болан и 
он је против (щвраhања својих пријатеља опговорио на с брпа с пола 
покупљене грдње Уроша Гавриловића н то тако, да су му сви пр!!Знали 
основаност у разлозима и објеКТIIВНОСТ у говору - али, његово здравље 
је препатило. Те исте ГОПЈ!Не о Петрову, тек што му је пр. Ненадовиh 
држао читаву лекцију (коју је он и сам врло добро знао) о катару у 
стомаку, од којега је патио, (щ6но је он понуђено ПИВО и ракију и напао 
је на зелене јабуке, које су по зеl\IЉИ лежале. Али за рапом, за послом 

је гинуо. Кад је ВlIТ\eO, да у Угарској није никаква "посла" могао наhи, 
он одлучи да се врат!! у Ср6ију, пu ма да су га брат и пријатељи одвра
hали, говореlш му, да је изабрао смрт сад било пре затвора или у затво
ру - њему је била МШlIJја смрт него нерад. 

Светозар је бllО према људма Д"бричина, какву је тешко замисли
ти бш1И то његови пријатељи или обични саљуди: да њихову невољу 
утоли, он је често сам себе у невољу бацао. С тога су многи његови 
пријатељи држали и држе, да он није добро људе познавао; али они 

греше у томе, за то су покаЈ његови СПЈЈСII 11 пнсыа а 11 неки "ПIIПЛО-
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матски" удешени и извепени поступци, који показују, да је он умео љу
де по њиховој вредности да таКСllра 1I да из ситуација дотичних карак
тера и прилика извуче за своју ствар заыишљену добит. 

Е такав је био човек Светозар Марковиh, који је при својој појави 
револуционисао већ посустале духове у нашој кљижевности и који је за 
собом оставио нови правац у књижевности и друштвеном животу 
нашем а у Србији осим тога и странку своју, која и ако је данас заhута·· 
ла, неће увек - какав век? - неће ни дуго, па и ако је љезин један члан 
па по тоые и она панас спутана, да нс може пропужити започето изда

вање дела великога јој учитеља и оснивача, то ће учинити данас неко
лико начелних пријатеља покојнога Светозара из Угарске.274 Овога ће 
лета, на име, изићи П. књига целокупних дела Светозара Марковиhа а 
на нашој страни, гпе су управо радови за ту књигу И постали. И тако ће 
бити одговорено на оно питање, што га је мој пријатељ Ј. Т. У 87. броју 
"Српског Кола" оп пређ. ГOГ\lIНe ставио, које гл.аси: "Зар је са Пером 
Топоровићем бачен у тавНlЩУ н послепњи изпавач Светозаревих већ 
штампаних пела'!" 

Оволико знапох и умепох моме неза60рављеном личноы и начел
ниы пријатељу, Светозару МаРКОВIlћУ у спомен а 1 О гопина после смр
ти његове па речем. 

у Черевнћу, 26. фебруара, 28. фебруара!! 14. априла 1885. 

Застава, бр. 38, 4011 61, оп 10122, 13/25. III н 21. ЈУ (3. У) 1885. 
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Ђока Анђелковић (1853-1906) 

Ђока Анђелковиh 

МИСЛИ О И3ВРШЕЊУ ПРИВРЕДНОГ 

ПРОГРАМА275 РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ 

Између радова којима ће се народна скупштина бавити у периоду 
од 1890 до 92, без сумње најважнији ће бити закони за земаљску при
вреду. Од тих закона зависиће нови ред ствари у земљи: ако буду до
вољно рационални, учиниће да ће се народни живот попети на виши 
ступаљ у култури; ако буду обухваТIIJШ све прилике народног живота 

за разлику од економског развитка на западу, онда ћемо имати основе 

за чисто српску цивилизацију, чисто српску културу, основе, резултат 
којих треба да буде благостаље у народу, основе из којих треба да по

тече економска независност, економска слобода народа и економски 

напредак.27б 

Извршеље овога великог рада припада на првом месту радикалној 

странци а тек после и другим странкама ако би оне у овом питаљу биле 
довољно искрсне према своме народу. Али свакојако, за решеље ових 

питаља радик. странка мора носити одговорност пред историјом јер је 
она странка из које је поникла земаљска влада и веlшна законодавних 
чланова. 

У историјском развитку обновљене Србије имамо да забележимо 
два времена, две периоде: периоду политичке борбе, која се може рећИ 

да је завршена и нову периоду којој је задатак да се бори за економски 
развитак Србије, да се бори да утврди праве основе за целокупни мате
ријални развитак српског друштва. 

За прву периоду може се рећи да је завршена с тога што је ПОЛИ
тичка борба најзад утврдила начела по којима су најмо!шији чиниоци у 
земљи, круна и народ, зајемчени са својим правима и дужностима у 
Уставу земаљском. Утицај народа на законодавство знатно је проши
рен. Начело самоуправе изведено из У става знатно је утврдило само
сталност народној скупштинн и остала јавна и приватна права у Уставу 
су гарантована много јаче него у пређ. уставу од 1869. године. У став 
дакле од 1888 средио је све што је дуга борба тражила, - сад се само 
има очекивати да се права и слободе уставом утврђене врше а ме
родавни чиниоци разумно употребе и своја права и своје слободе да 
утврђују економска права и економску слободу народну. 
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Политичка теКОВИЮl потиче још од Кочине крајине као прве жр
тве препорођаја народног.277 Она се колебала пролазеlш кроз времена 
Карађорђева, кроз кратке дане Хаџи Проданове буне278 и кроз устанак 
под Кнезом Милошем. 

Један сведок оних дана појимајуlш да буне у ондаш.[њем] паша
луку уздижу народ на већУ висину својега ДOCTojaH~TBa, - рекао је: "Је
си ли чула рајо! Овај вас Хаџи Продан подигао за Једну пед од земље а 
Милош за четири, али знајте, да од свега тога нема ниш~а, ви ћете опет 
лупити о ледину, - не можете ви ништа нама кад вас Је Хактала дао 
нама". У току од 75 година потомци тога Турчина би рекли сасвим 
друкчије јер би видели да је се Србин уздигао неколико педи од земље. 
Царска сила је а и друга, морала уступити навали и борби за слободу, 
упорној и дуготрајној пролазећИ са 38-е на 48-у, са 48-е на 58-у са 58-е 
на 68-у са 68-е најзад на 88-у кад се и утврдила и ушла у притежање 

народно.279 

Тако је било са слободом и осталим полит.[ичким] Te~oB~IНaM~, 
али тако није било са привредом и бла.гостањем народним. Сло?ода Је 
откупљена по цену економског раСТрОЈства у народу и финаНСИЈСКОГ у 
држави, јер она сила која се после борила место Турака, против народа 
она разна "правленија", цензуре, полулибер.[ална] слобод.а штампе, 
једном речи: бирократска система зав~дена после 38. водила Је државно 
газд!!нство врло траљаво а народно ЈОШ горе. Красне српске шуме и 
дубраве немилосно сасечене, ПЛUlшне ОћеIшвиле, народ се ПО!IНОКОСИО 
и закржљао, његова стока мучна !! бедн~ такође закржљала од. т~шка 
рада и никакве неге, обрађивање зеыље рдно и бедно:. занаТЛИЈа Јед.ва 
ВИрИ од својих јщџ)ва, трговина се врло слабо и к.олеољиво креће, Је
ДНОЫ реч!!, цео економски живот народн!! посрнуо Је. 

Ето по какву је цену швојевана политичка слобода у земљи! Ето 
какве су тешке ране задаване нашем еконоыском животу. Те ране сад 
"зјапе" али су оне задобивене у боју И борби за слободу народну. 

Како је скупа слобода!!! 
Читав период времена требао се утрошити H~ борбу око задоби

јања ПОЛИТИЧКИХ права. У томе периоду ваљало Је народу порушнти 
дахијску систему власничку од 38-58, систему апсолутистичко-биро
кратску до 1880 и систему }lажног образовања и напредњаштва до 1888 
и за све то време требало је НСl\!ИЛlще ТРОlIIИТИ народне силе без на
кнаде док није дошло време да се тек сада ВОЈЏI најозбиљнија реч о ле
чењу разјапљеНJlХ рана друштвсног п економског живота народног, у 
вршсњу програма народног да му се истрошене силе раЗУМЮIl\.1 уста

новама поврате а економска права 11 слободе утврде. 
АЛII коме је историјски раЗВlIтак ДОСУДIIО да се народу његова по

литичка и економска права даду II озаконе? 
Досудио је радикалној страНЦII која је на својој застави исписала 

два велика начела: унутрашње Н спољне ослобођење политичко а са 
тиме народно благостање. 

_ То П!IIIIе и на нашој застави, рећИ ће и либералци и напредњаци, 
и ыи ХОћеыо политичке слободе и ослобођење и ыи ХОћемо народно 
благостање( !!!). 
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Што тако говоре ове две странке то је и разумљиво, ХОће људи 
бар сада, ако нису пре, да се изравнају у неким тежњама с радикалцима, 
мислећИ да у писаним програмима лежи успех какве странке а не у 

борби да се тај програм остварује. То они хоћс и то је од њих похвално 
кад се бар речима ХОће да приближе радикализму ако нису делима. То 
разумемо, али нам није разумљиво шта је хтео г. Св. НиколајеВИћ у 
своме прогласу кад је казао да су програми свију странака исти, и је ли 
МОГУћНО да његова научничка анализа иде само по површини једне 
ствари или појаве, или је то била логика једног ПОЛИТИЧ.[ког] хер

мафродите. 

Његово тврђење да у програмима и нема разлике сем незнатних 
тако је занимљиво да се морамо на таквом једном тврђењу мало за
држати и показати разлике дубоке и осечне. 

Ово тврђење да нема разлике у програмима Iюдсећа нас веома на 
једну појаву у трговачком свету, кад се они утркују да исте еспапе по 
спољашности протурују и ПО својој унутрашњој вредности. Колико 
пута је памук потурен у свилу, мешина под најбољу кожу, киселица под 
добро вино и Т.д. Мисле ли господа да је то тако могу!шо и у политици? 
Да ли и ТО није по њихову мишљењу једна трговина? Да ли и ту важи да 
се на пр. на некој кутији златним словима напише "ехШ quali!y" а уну
тра "бофл" шш горски кристал да продају под именом дијамантаЈ? Кад 
не би тако мислили сумњамо да би и могли изрећИ да нема разлике у 
програмима. Или је МОГУће ШТО друго. Кад су у власти програм у за
пећак, а кад се сиђе онда дај програм еа истом бојом као и онај који је 
показао успеха, да замути свест јавноме мњењу. 

Или је МОГУћНО чак треће. На пр. - Кад се већ увиди да је неки 
програм ухватио дубока корсна у народу издржав због тога тешке јаде 
што га је усвојио а они онда ПОДВIIКНУ: и ми ХОћСМО ТО исто. ХОће, али 
кад их време и упорна борба за начела притера до дувара; ХОће али 
само онда. 

Сећам се врло добро кад су ти исти људи, што сад изједначавају 
своје програме са програмом радикалаца, сећам се како су му се сме
јали и исмевали га. А сада? О, сада нема разлике у програмима, сада 

исповедамо (!'?) сви једно исто. Све лепо, и дај боже, али зашто се тако 
смртно мрзимо? Откуда то? Каква је то промена'?! Какво ли је то "от
кровење" извршнло у вашим главама милостива господо "једноми
шљеющи"'? Какав је то данајски дар српскоме народу, високоучена 
господо'? 

О, али сте мудри, али и лукави. 

Задржите ви то за себе, драга господо за неко позније поколење, 
кад наступи потпуни мир у царству животиња, кад се из лавске пеlш
не буду враћале здраве и читаве, а за сада, оставите нас на миру, да ис

причамо шта је управо тај радикални програм и како је поникао, па 
ћемо ми вама за час доказати, да сте ви безпрограмна партија, а ово 
што ПО нешто ХОћете сада (али не и пре), то није ваша, већ заслуга ра
дик.[алне] странке која вас је СВIIМ и свачим уверила да она и ХОће и 
уме да се бори за свој програм и да га врши. 

Знате ли ви порекло радикалне странке'? 
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Сумњам, да знате. Весници њени били су људи који су и са обра
зовањем и са политичким васпитањем стајали далеко изнад нас. Било 
је ту и наших људи, некада као следбеника ових претходника радика
лизма и то све до 68. године. Неки од нас посташе "благонамернима" а 
нарочито од 70. године и пођоше "својим путем", траже!i.и каријере.280 

Строга критика првог осниваоца радикализма отерала вас је одмах од 
њега, ВИ сте се показали неспособни И слаби да будете строги браниоци 
једног практичког програма, који непосредно следује из тих теорија, а 
на место вас је долазила омладина са В.[елике] школе, Богословије и 
Учитељске школе која је скоро 10 година попуњавала редове ради
калаца. 

Писац "Наших обмана" потресао је све за онда либералне вели
чине и они су онда сви отишли да послуже полулибералној ери. Зао
стали омладинци уређиваху "Младу Србадију" која није могла бити ду
га века, јер се омладина почела прикупљати око првог "Радника", који 
је морао престати под ударцима либералног закона о штампи, наро
чито онда кад је почео доносити озбиљне и строге критике полутан
ског рада либералаца, који у ствари не имађаху никакав програм сем 

оног славног спомена "слобода изнутра а народна политика споља". 

Сви ви, који сте тада избили на површину били сте још једно исто 
а 74. почели сте се издвајати и то по неки. 

Процес издвајања се извршио тек 1880. године при паду либерала, 
иначе сте се припијали час уз једног час уз другог власника док нисте 
стали на "своје ноге", кад је и некакав злеуди програм у 1-0М броју 
"Видела" од 1880. угледао света, док је програм радикални већ одавна 
постао и био разрађен и сведен у систему, само што се још није био 
среди о у самом крилу наших СКУПШТJlнара, али кад је то било, онда је 
одјекнуо по целој земљи у потпуном сређеном облику, обухватају!i.и 
све основе друштвеног поретка, све основе напретка, све основе поли

тичке самосталности и будућег јединства Српства. 

Али сад тек настаје главно питање у програмима странака. Ако су 
програми наших странака или слични или исти, за што је програм ра
дикални тако дуго чекао на своје остварење, нашто двадесетогодишње 

борбе. 

На ово се питање може одговорити двојако. 1. И напредњаци и ли
берали ако су одиста имали све оне тачке програма које се садрже у ра
дикалном, ИЗВРlllИВали су програм тај као од беде ИЛИ у ствари и НИСУ 
имали програма у раду. 2. РаЈ\икални програм стоји У великој супротно
сти са програмима наше опозиције. 

Први одговор на питање није тачан. Од 1880. програм либерални 
био је у неколиким речима које су се животом те странке савршено 
претвориле у бесмислицу. Програм напредне странке био је програм 
људи, који су са гледишта теорије заступали начела европског либе

рализма како у политици тако и у економском животу народном - про

грам западњачких либералаца. У практици и примени тога програ

ма видело се да је савршено нестало и оно мало начела, што га је било 
у 1-0М броју "Видела" од 1880. године, докле је програм економни пред
стављао потпуно разорење свију па 11 најлуђих научних доктрина. 
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. "Програм" који су ~аписали представници либерала и напредњака 
био Је програм људи, КОЈИ c~ много мање познавали шта народу треба, 
а друго, и програм људи, КОЈИ су врло брзо заборавили на задану реч у 
програму, па ма какав он био. По нашем мало преljашњем исказу про
грам радикалне странке је израз двојаког значења скоро са истим 
см~rслом. Он је, као .што већ рекосмо, практичко извршење оних тео
рИЈа друштв~них, КОЈ.е се налазе код мислилаца европских прве врсте, 
код људи КОЈИ су ПОЈм.ове слободе и благостања подвргли најдубљој 
анализи како у ИСТОрИЈСКОМ тако и у економном. Било дакле да су пи
тања о развитку :овештва, било о законима људског напретка, била 
анализа. рад.а; све Је то претходило, све је то био умни капитал на ос
нову КОЈега Је поникао практичан програм радикалне странке. 

Кад ка овоме додамо још и употребљене аргументе из живота 
српске задруге, додамо правилно и тачно појимање Политичких и еко
но,,:ских односа који су се од ослобођења 1804. развијали у младој срп
скоЈ држави, и кад се са свима податцима које је модерна наука о дру_ 
штву израдила, рачуна!-.IO онда да ће се видети још јасније на какав је 
на~ПIН постао програм радикалне странке и зашто је он, - док се још 
НИЈе прилагодио фактичноме стању у Србији, био баук и страшило 
власницима нашим и либералним !I напредњаЧК!IМ. 

Да c~ вратимо опет времену пре радикалног програма, времену од 
1870. кад Је творац српског радикализма отпочео свој рад. 

Кад је 1868. године погинуо српски кнез Михаило, онда је на владу 
дошла либерална (;транка и ако то r~Me није потпуно заслуживала, јер 
су странку у бољем њеном значењу Јаче представљале омладинске во
ђе: В.л. 10вановић, бнв. проф. вел. школе и Стојан Бошковић, проф. гим
назИЈе београдске, као и група онда млађих књижевника и публициста, 
као што беху Каљевић, Абердар, Стојан Новаковић, па и сам др. Вла
дан и чак и Мита Ракић.284 

1869. дошло је време утврђивању уставних слобода и самоуправе. 
Била се сазвала и велика Народна скупштина која је дала Устав од 
1869, Устав, по ~OMe су народна права у правој потчињености према 
крунским, ~а.их Је српска влада увек могла ширити како јој се прохте и 
сузити ако ЈОЈ се прохте. 

Први j~ б~о ПОК. Св. Марковић (онда још ђак на циришкој поли
тех~ици) КОЈИ Је значење ТрОЈНЧКОГ Устава схватио у правом значењу. 
Он Је у члан ку "Наше обмане" изнео све НИllJтавило од злеуднх народ
них права у томе Уставу.282 

Његова је критика била јасна и оштра, а и даљи његови чланци и 
оцене самих људи који су узели на. себе улогу реформатора, верно су 
нацртали те људе као шепртље, КОЈе дух и смисао рефорама разумева
Х.У само у ~ечима а не на основу дубоког познавања народа, његовог ду_ 
ха и обичаЈа, његове прошлости и др. 

Критикујући овај рад људи и установе које су они створили, иза
звао беше страшно огорчење и осуду како владе тако и чиспфrх либе
ралаца и ?д тога времена, вели он у једном своме писму, наши су путе
ви раЗДВОЈени и решава се да води борбу, за коју је унапред предвиђао 
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да ће бити тешка и крвава, али се узда да ће све што није престарило 
по}ш за љим, изрично говореlш да се од младога колена зачне и створи 

радикална странка. * 
По његовом мишљењу, основица је за образовање праве полити

. чке странке знаље. Отуда пре јединства у раду треба да претходи је
динство у мишљењу. 

"Знање, вели пок. Светозар, нити је инглиско нити је француско, 
оно је опште и по томе програм било политички или. економски, мора 
имати за основу знање, науку а мерило докле се смеЈУ простирати по
правке, јесте отклањање свију препона, које је за собом остав.ио исто
ријски развитак. Код нас нема друге препреке сем бирокраЦИЈе и про
тив Koj~ треба да су се борили и либерали и сваки, а не да се мире с њо
ме. Кад би сва пажња била обраћена на то, да се по могућству осигура 
умни и материјални развитак поједине личности; кад би сва пажња 
била обраhена на то, да се отклоне узроци што производе крађе, па
љевине, уБИfТва, преваре и све преступе што их рађа сиротиња и рђаво 
васпитање а мање би се старало да се праве параграфи за разне казне 
што повраhају "погажено право", да се уреди полиција, шпијунство 
итд. - онда би се учинило оно о чему брбљају наше н~дри~њиге и либе
ралне шепртље, т.ј. ми би имали српску цивилизаЩIЈУ, КОЈа не би била 
налик на немачку или на француску јер би на непоквареном темељу, а 
на основу сувремене науке подигли нашу државну зграду, ми би из
бегли она страшна зла која подгризају западно друштво као пролета

ријат, страшну безнравственост и поделу народа на ~л,~;~ и избегли би 
крваве кризе које се скоро сваких 20 година понављаЈУ· 

Ето ове здраве мисли и истинити погледи, изнесени у овоме писму 

Светозаревом јесу основа радикалног програма. Оне су само требш:е 
да се п даље развијају дубљом и јачом анализом наших прилика што Је 
он и чинио, као што се то види из његових почетних чланака као ш1'о 

беху Наш економски положај. Откуда долази наша сиромаI1!тина и.тд. 
итд. Програм изнесен у овим мислима Светоза,ревим брзо Је ОСВОЈИ~ 
сву омладину великошколску од 1870: године а Светозар беше душа ТОЈ 
омладини. И није много прошло па Је омладина осетила, а ~a првоме 
месту Светозар, сву срџбу и гњев владе и осталих либерала. Све више и 
све јаче што је више избијао лажан либерализам на површину са теш
ким последицама које су лежале у ОШТРИНII закона с.Јюбодне штампе, у 
крајњој неодговорности чиновника, у шпијунажи појединих неваљала
ца - које је ранио ДИСПОЗИЦIIOНИ фонд И Т.Д. 

Периода критике и спреме трајала је скоро 10-12 година, све од 
1868-1880. године. 

у томе времену избила је на површину читава једна књижевност, 
којој је био главни задатак нелшлосрдна али истинит~ критика над ла
жним и бесплодним правцем у политици па и у саМОЈ кљижевности. И 
ако је и само време од 1868. НОСIIЛО У себи неке клице умнога препо-

* Види "Стра:+.'У" свеска за НОВ. и децем. од 1878, стр. 345 и 346 У писмима 
његовим. 
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рођаја код нас, опет, да се тај нови правац што тачније разуме за онда
шњу омладину највише је учинио пок. Св. Марковиh у својим чланцима 
о значају књижевности, у члан ку "Певање и мишљење" а нарочито у 
чланку: "Реализам у животу и науци"284 у коме је скуп научних истина и 
погледа на природу и њене појаве као и на само друштво. 

Овај нови дух, који је задахнуо ондашњу омладину био је тако јак 
и силан да ју је немогућно било скренути с пута којим је и пошла и са 
правца којега се држала. 

И тако као што читаоци виде, Iюстанак радикалне странке није 
само случајан афекат и случајна појава, већ производ оних погледа које 
се у целој образованој Европи сматрају као факат знања и необоривих 
истина и закона како у природи тако l! у друштву. 

Ове истине које су изнашане у разним новинама и часописима ра
дик.[алне] странке, биле су страшило у очима либералаца и њених 

државнпка. То L'Трашило називали су они социјалнзам, комунизам, до
казујуhи да он руши морал, брак и својину. 

Због оваквих пањкања омладина је имала да претрпи велика га
њања од стране власника либералних. Оно што је по памети "Видов
дана" и "Јединства" а после и "Истока" било страшило и баук, то је се 
само веровало; оно што је по паыетн тих новина било корисно за Ср
бију само је то и могло битн, а свако новачење, свака оштра критика 
била усмена шш писмена, она је била преступ или злочинство а неком 
приликом и велеиздаја; свако заузњнање за ПОЛИТИЧЮI и материјални 
развитак народни био је рушење морала, рушење брака и својине. 

А како је тек страшно изгледало кад се са теорије прешло на 

практичан рад, кад је место "Радника" излазила "Ј авност" и, кад је у 
"Јавности" почео да излази низ члана ка о уређењу државе по начелу 
самоуправе и кад се у српској скупштини чуо громовити глас протеста 
против бирокрације, злоупотреба у полицији, војсци и судовима; - кад 
се све ово појавило, онда су тек настала гоњења према омладини, али 
се онда и видело, како се ново колено уые борити упорно 1I са само пре

горењем; онда се тек видело, да омладина није била у афекту мла
диhске бујности, већ је била ухватила корена у многиы варошима, у 
многим селима и свуде се отворено борила са одупирањем полици

скоме насиљу и неправди у друштву. 

Шта је дакле у суштини програм радикалне странке? Какав је то 

јак покрет који се годинама одржаваше, покрет који је прегазио време 
од скоро 20 година? Каква је то сила мисли, сила идеја, која је одушев
љавала младе духове ТОЛIIКО време упркос свима одвраhањима од то
га? Откуда тако јаке вере у корисност од таквога програма? 

Све су ове појаве за наше очи природне. Што данашња чинов
ничка партија силом хоће изједначење програма, то је само доказ да је 
програм радикалне странке одиста основан на строгом изучавању за

кона правог друuггвеног реда п напретка, основан и на историјској про
шлости народних облика самоуправе; самоуправе у општини, облика 

производње народне у задрузи и начела солидарности изме!5у чланова а 

све на основу начела: слободе и благостања, за разлику од начела либс-
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рала из прошлог века, начела чисте апстрактне слободе без основи

це целокупног друштва која лежи у солидарности чланова и њихном 
благостању. 

'nBa су начела дакле на застави радик.[алне] странке која се лако 
дају исказати у овим двема речима: начела, Хлеб и Слобода. 

Једном изречена она су преплашила наше државнике, јер су у прав
цу слободе толико радили колико да нису без заклетве да су што ра
дили, а у правцу благостања шепртљански полутански остављајуlш не
ка сам историјски ток изазове у друштву потребну организацију рада у 
земљи, потребне привредне, економске, финансијске установе од којих 
ће земаљска производња коракнути. 

Оно што је радикална странка тражила у име благостања, то је 
онда био захтев "усијаних глава" а појаве осиромашавања главне масе 
народа, на коју је радик.[ална] странка одавно прстом указивала, обе
лежавано је изазивањем буне, а сада? 

Сада j~ по мњењу либералаца и напредњака и абдикатора285 дошло 
време да се "поради" на економском пољу привредног развитка. 

Ево како раде државници. Њихна је фраза да води рачуна само о 
стварним приликама и по њима да се прилагоljавају. На пр. кад букне 
пожар, трчи гаси, а не отклањај узроке који производе пожар; кад 
отпочне запаљење велико, дај медицпне; кад најури поплава, дај спа
савај ИТД., итд. Они се о планинама 11 шумама тек онда забрину кад 

оголе, о поплаВalYЈа онда кад отпочну с године на годину плавити и да

вити, о народном здрављу тек онда кад овај почне у велике кржавати, о 
привреди и производњи онда кад је понестало трошка у државној бла
гајници, о занатлијама онда, онда кад су всn постали обични најамници. 

Боље и доцкан него нигда, вели француска пословица, - такви су 
они. А они, који су та питања живо постица.пи; они који су њих расправ
љали и расправом питања одсудно захтевали разумније друштвено 

уреljење у Србији; они, који су тражили самоуправу место биро
кратског ћефа, благостање и привреду место државничког газдовања 
са непаметним трошењем а доцније још 11 лакоумним задуживањем, -
то су била "деца", "дечурлпја", "уображени и успјани мозгови", који су 
избацивали само преране мисли, незреле само за то, што су исказане 

пре 16 или 18 година, јер то није ИШЛО у главу ни уреднику "Јединства" 
ни његовом сураднику др. Владану Ђорljевићу, који се онда бавио са 
спасавањем сиротиње уредбом СИРОТИН.[СКИХ] кућа. А сада? Не !lюжеш 
да се браниш од масе рефорама исписаних у његовоме привредном 
програму, - дошли људи "својом сопственом памећу" до свију спа
соносних мисли препороljаја наше земаљске привреде, па сад не мо
жеш добити речи од њих, и ако су мисли пореljане у привредном про
граму, маса идеја радикалних које су изнашане у повременим списима, 
радикалним новинама и часописима. 

[ ... ] 

Ђока Анljелковић, Мисли о извршењу привредног програма Ра
дикалне странке, Београд, 1891. 

Део четврти 

У ИСТОРИЈСКОМ ПАМЋЕЊУ 

САВРЕМЕНИКА, ИСТОМИШЉЕНИКА 

И СЛЕДБЕНИКА 
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SVETOSAH ~IARKO'VITCH 

ЕТ LE SOCIALlSME SERB.E 

---~>=<- ----

Ceux qui, s'inspirnntd'un materinlismtJ hislorique oulrё, 80utien· 
nelll encoгe, nu тоmевl ой des queslions de гnсе et de polilique 
puгe menacenl de mеtlгоЈ le (еи а I'Europe,que le developpement dei 
nations еl des societes ез! exc\usiyement determine, oxclusivement 
domine рег des facteurs economiques, аигnјеп! quelque рејпе il 
(nјге concorder а ргороз de la SerbitJ leur theorie nуес les (uits. 

Раг ses tradiLions de collectivisme communa\, perpeluees duns 
les Zаdrug<!s-аdшiгаblеs organisalions communautniгes,qu'a cele
brёt>,; ЕтНе de LU"eleye -- раг son равве rёyolutionnaire(1) , рnг 80П 
sentimen! tres уН de lu solidnrill\,de la justice,le peuple зегЬе parnis
мј! deyoir t!lre l'un des pl'emiers il entгer dnns les grandes rёalisn
lions socialisles. 11 n'en а rien ele серепdапt, тајэ раг des сопsidе
rations puгement politiques. ainsi que nous le verrons dans la suHe 
de сеНе etude destinee а (ајге connnllгe nu public оссidепtal lu 
brillnnte epoque socialiste зегЬе qui в'ез! deroulee поtammепl de 
18i6 а 1883. 

Ayan! d'arriver а l'epoque du socia!isme зегЬе que nous n'he
silons раз а qualifier d'heroique, nous avons Ь. signaler 111 donnee 
theorique originale d'uп ecrivain Bocialiste вегЬе. C'est de toute 
jl4stice, саг раг Stephan Draguica, 1а Serbiedemocratique fi npport{) 

(1) l,1ue!'1uM datm; е! ,!ue!'!uea faits de се ре •• '; re,·olutiunnaire •• оп. rem',n· 
lе. IIU деl. d'l ХIХ' .i.",le. 

Io.urГC'·lion de KOMl-uеогgе. (18(1>-1813) соп!ге lе8 Tureo; 
In.ul'I'ection t.riomphanl.a de Mi1oscl, OI""IIP,,·icI. (1813) 
!ns1Jrrection. ујсtoгјсо"" епсоге, do IgЗЗ conLre lео ТОГС8 ; ројв lео insllrгcc

!јоno. toujours yictorieu"" •. contre 10. (угаns Milosch еl МјсЬеl ObгcnowictIi, 
еп 18Зi еl еп 184%. 
А '·ell.a i:po<lue, !е !Ю\I\'uiг !ut d"nnc 1. Лlехапдгс Karageorgie"·iI. ... I •• 1118 du 

liI.ellllt"ur; тај. il \·oulul. lui 8о •• ј, орргјтег ооп peuple, о! uno гб"ululi"п 
IUIJ>ulslre le reo"e/'118 еп \!!ј8. 

011 rrul. un те,теп!. au IiWraii.mo д'оп гејешп дев ObrOnO"'ictl,; le j>rint'e 
Mkl.el IОI j>r<w.lame. 11 еХј>ја IUI t)'l'!Innie, сп 1008, Ь Toptcbider, IЮU8 lе8 
cuupм де <:onjure8 p"pul.ire8. 

Насловна страна Малоновог написа 

Беноа Малон 

СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ И 
СОЦИЈАЛИЗАМ У СРБА2&6 

Они који, инспирисани крајњим историјским материјализмом када 
питања расе и чисте политике прсте да запале Европу, још увек сма

трају да је развој народа и друштва крајње детерминисан и у потпуно
сти зависан од економских фактора, тешко би у односу на Србију ус
кладили своју теорију са чињеницама. 

Својом традицијом комуналног колективизма која се одражава у 
Задругама - тим чудесним комуналним организацијама које је величао 
Емил Лавелеј2Ј!7 - својом револуционарном прошлошћу,* својим врло 
живим осећањем солидарности, правде, изгледало је да српски народ 
треба да буде један од првих који ће ући у велика социјалистичка ос
тварења. Од тога, међутим, није ништа било, али из чисто политичких 
разлога, као што ћемо видети у наставку ове студије, чија је намена да 
публику Запада упозна са сјајним периодом развоја социјалистичке 
мисли у Срба који је трајао од 1876. до 1883. године.2В8 

I. 

Пре него што стигнемо до времена развоја социјалистичке мисли 
код Срба, које без оклевања квалифнкујемо као херојско, треба да ука
жемо на оригинални теоријски допринос једног српског писца соција
листе. И то с пуним правом, јер је демократска Србија путем Драгише 
Станојевића289 дала свој допринос разради савремене социјалистичке 

* Неколико дaTY~Ja и неколико чињеница из те револуционарне прошло-
сти, ограничавајуlш се на XIX век. 

Кара!јор!јев устанак (1804-1813) против Турака; 
Победоносни устанак Милоша Обреновиhа (1813);290 
Устанак, опет победоносни, против Турака 1833, па устанци, увек побе

доносни, против тирана Милоша и Уlихаила Обреновиhа 1837. и 1842. 
Тада је вла(."Т дата Александру Кара!јор!јевиhу, сину ослободиоца, али и 

он је хтео да угњетава свој народ, па га је народна револуција 1858. збацила са 
власти. 

Једног тренутка се поверовало у либерализам једног Обреновиhа: усто
личен је кнез Михаило. Он је платио своју тиранију ПОД ударцима народних за
вереника 1868. у Топчидеруо 
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мисли, и на ту чињеницу треб<1 укаЗ<1ТИ, утолико пре што Индивидуал
ном комунизму Драгише СТ<1нојеВИћа, који је објављен на француском 
у Женеви 1870. не недостаје ни оригиналности, ни заслуге. 

Социјално питање се ту пре свега поставља врло широко. 

Наше друштвено уређеље, каже у суштини Стан?јеВИћ, налази се 
знатно ИСПОД наших друштвених могуhно~ти и ПОСТОЈИ велика несра
змера између садашњег политичког уређења друштва и захтева наше 
цивилизације. Упадљив је, на пример, несклад између науке и државе. 

Мада човек управља електрицитетом, паром, његовом свеШћУ још 
увек управља црквено право, његовш,~ СЈlO?ОДОМ цезарско Пl?аво, њего
вим радом римски закони, ИНСТИТУЦИЈе КОЈе су преузете из Једног дру

штва које је мртво већ две хиљаде година. 

Ми желимо да подигнемо друштвени организам на ниво савре

мене науке, желимо да доведеыо у склад друштвени жи~от и .постојећу 
цивилизацију, да у друштво уведеыо правни поредак КОЈИ му Је брутал
но насиље предуго ускраћивало. 

За то су потребна два фактора: потпуна слобода мишљења и по
друштвљавање власништва. 

Појединац треба да буде власник укупног резултата свог рада, али 
он то не може да буде а да не угрози другога да буде искључиви вла

сник дела земље. Према тоые, претежни део земље треба да се врати 
друштву, што може да се оствари укидањем наслеђивања. 

Савремени колективисти прихватају право наслеђивања за потро
шна добра, с тиы да се гарантује друштвено присвајање земље и фик
сних капитала; СТ<1нојеВИћ не прави ту разлику, он у целини прихвата 
теорију Сен-Симона о укидању наслеђивања. Он је развија до свих ње
них консенквенци и не прихвата да з60г укидања наслеђивања ПОРОДИ

ца мора да испашта. 

"РећИ ћете да укинути Н<1слеђивање з~ачи разорити породицу. 

Онда је код В<1С породица новац. Код нас НИЈе. За Ha~ Је пор~одица љу
бав, срећа, где супружанска љубав иде упоредо са деЧЈОМ љ~oaBЉY, где 
братство расте под окриљем очинства или ыатеринства. То Је наша по
родица. Она се заснива на дивној основи љуб~ви И симпатије, и ту нема 
рачуна! Како би И било! Није ли сиромах, КОЈИ нема ништа да остави у 
наследство својим најмилијим, и који неыа наде да ће га икад имати, 
отац породице, З<1р он не воли своју поро,тџlЦУ'? Не воли ли његово дете 
још више свога родитеља, јер НИј~,;аинтересовано за његову смрт, како 
то рече велики мислилац пре нас! 

Српски социјалиста затим одговара онима који тврде да је право 
наслеђивања велики подстицај на рад, показујуlш да постоје други, 
плеыенитији мотиви, после чега аргументује како следи: 

"Подлежући монархијским законима који данас регулишу еко
номију, лако је разумети што отац чини све што може да својој деци ос
тави иметак, јер онај који данас не наслеђује скоро је сигуран д~ ће ум
рети од глади на плочнику. Међутим, у. нашем .друштву то НИЈе тако. 
Код нас је детету обезбеђена егзистенциJ'l. Оно Је доби~о добро и ком
плетно образовање, оно добија средства да започне СВОЈ посао и са ма
ло здравог СМIIСЛ<1 и поштења, оно ће наћИ свој пут." 
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"А отац који је свој иметак стекао радом, који зна да би без тог 
рада млацсст провео у лењствовању, из којег се рађају сви пороци, па 
би био изгубљен, да ли тај отац може да буде толико безуман, толико 
непријатељ свом детету да му пожели и омогући нерад, будућу нема
штину, а себи коначно проклетство. Он то неће учинити од оног тре
нутка кад буде знао да је будућност његовог детета осигурана и да за 
њу јамчи снага богатија од њега - друштво,- па ће учинити да његова 
деца раде, како би могла да живе као људи. 

А отац, сироти старац, уместо да себи ускраћује због среће мангу
па, који скоро увек олако распродају све оно што је он с муком стицао, 
под старост ће у миру уживати плодове свог рада." 

СтанојеВИћ у остварењу новог поретка у великој мери рачуна на 
образовање; и он је уверен да се ту истовремено ради о моралном и 
друштвеном, а не саыо о политичком и еконоыском проблему. 

"Путем заједничког обрюовања које ће сви добити грађани соци
јалистичког друштва ће бити зближени у својим обичајима и својим 
осећањима, ово образовање пружиће им здраво схватање њихових 
интереса, што ће их упућивати на сарадњу у њиховим великим и при
јатним раДИОНlщама, па кад је удруживање стварност, оно ће се све ви
ше и више укорењивати и обухватати целокупно постојање човеково." 

"Удружени заједничким интересом у свом раду, људи ће се на 
основу интереса удруживати у својим домаћинствима, а на основу љу
бави и пријатељства у својим задовољствима. Уместо да се као данас 
тужно изолују, они ће заједно настањивати велике блокове, дивне и 
огромне зграде окружене бујним баштама, одакле ће се чути песма, 
музика, весеље, и где ће се осећати повезаност, љубав и срећа. Со
цијаЛ!IЗам ће бити у пуном процвату, а целовит социјализам јесте кому
низам." Овде се, наравно, не ради о апсолутном КОМУНИЗМУ који више 
нема присталица, већ о индивидуалном комунизму аутора о "оном у ко
ме се човек не повезује с човеком да би био прогутан и уништен ако 
није експлоатисан од стране колектива, већ да буде слободнији, И за
хваљујући слободи, јачи и среtlнији и да допринесе снази и срећи свих, а 
да ништа не изгуби од своје личности", 

На основу овог сажетог ИЗЛ<1гања вид!! се да је Драгиша Станоје
ВИћ био један од добрих теоретичара колективизма у доба када ова 
доктрина још није била изграђена. 

II. 

Међутим, изгледа да ДР<1ГШlЈа Станојевић није у већој мери ути
цао на демократски покрет своје земље. И док је овај усамљени мис
лилац настојао да открије услове који ће осигурати бољу БУДУћНОСТ 
друштва, један младић велике снаге и потпуно предан ствари, латио се 
да у Србији оснује борбену социјалистичку партију, ево у каквим окол
ностима: 

Један студент који се презивао ЖујОВНћ291 и још неколико младих 
Срба управо су завршили своје студије у Петрограду. 
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Првих година свога боравка у руској престоници они су слушали, 
или читали, сјајне претходнике социјалиста, који су тада из свог ума и 
свог срца створили душу младе Русије, а чија су имена Чернишевски, 
Доброљубов, Њекрасов, Михаилов, Пllсарево Ови млади Срби су о њи
ма сачували неизбрисиву успомену. 

По повратку у отаџбину они су себи ставили у задатак да упознају 
своје сународнике са непоштедном руском критиком и са социјали
стичким теоријама које из ње ПрОИСТliЧУ. 

"Они су С тим циљем основали мале кружоке, стварне студијске 
групе, у којима су се изучава.ЈIa дела руских социјалистичких писаца." 

"Поред дела руских социјалиста треба додати и дела Луиса, Бе
кла, Лила, Дарвина, Бихнера, Молешота, Лангеа и других, и тако је у 
Београду под компетентним руководством Жујовиh.а и Којиh.а осно
вана социјалистичка група, која је била и обдарена и пожртвована. 
Богато обдарена, ова социјалистичка омладина је продрла у штампу, 
нарочито Жујовиh., који је сарађивао у "Србији", "Летопису Матице 
српске" и у "Гласнику Српског ученог друштва".292 Ускоро је српска 
књижевност осетила утицај критичких реалистичких и социјалисти
чких идеја, које су млади пропагатори бшш донели из Петрограда."* 

Говорник колико и писац, Жујовнh. је позивао на дискусију пред
ставнике званичне науке своје земље н побеђивао их у чувеним над

метањима. 

Али смрт је вребала овог благородног човека: умро је готово из

ненада у Београду 1870. године напунивши тек тридесету годину живо
та.293 Овај би губитак био пресудан за рађање српске соцнјалистичке 
партије да претечу, који је пао усред битке под заставом коју је носио, 
није одмах заменио Светозар Марковнћ, један од оних покретача идеја, 
који, као Фердинанд Ласал, бацају око себе муњевите светле зраке но
вс МИС.ЈIИ И нестају преображени трагичном смрћу, која чини да живе 

још снажније у свести свога народа и да још јаче шире светли видик ко
ји су отворили према будуh.ности, раз6нјајуhи наслаге предрасуда које 
су прекривале хоризонт. 

Такав је заиста 6ио Светозар Марковиh., који је пао, као н Ласал, 

пошто је нешто мање од три године стајао на челу социјалистичког 
покрета, оставивши као и он, на једном мањем подручју, трајан утицај 

и бесмртну успомену. 

Захваљујуh.и њему и његовом брату Јеврем у, захваљујући њихо
вим храбрим пријатељима Тодоровиhу, Милићевиhу, Глишићу, Тајси
ћу, Миловановићу, Анђелковиhу, Велимировићу, Паји Михаиловићу, 
Милошевиh.у, Таушановиhу и СТОТlIНи других социјалиста, српска со
цијалистичка партија развила се у прогонима, у раду и патњама, да 
кроз хапшења и жртве необичним пожртвовањем овлада народном 

свешhу и да освоји парламентарну већину у складу са програмом савре
мених радничких партија.294 

* L'llisloire du socializme, tomc IY, р. 1546. 
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Али, погледајмо како је почела ова социјалистичка епопеја. Када 
је нешто после ЖујОВIlh.еве смрти окупно под социјалистичку заставу 
најборбенији део Омладинс,* Марковнћ није био непознат у Србији. 

Млади и сјајни апостол социјализма про чуо се од 1867. године ве
ома запаженим крИТIIЧКlIМ радовима које је писао у ЦИРИХУ, где се на
лазио на студијама. Најважнији радови НОСИЛИ су наслове "Како су нас 
васпитавали", "Ослобођење женскиња", "Наше обмане" и тако даље. 

Либерални српски ЛИСТОВИ "Застава", "Панчевац" и други прихва
тили су их с пажњом и дали им велики публицитет. Одјек ових радова 
био је толики да је српска влада, да би обезоружала младог новатора, 
укинула државну стипендију коју је Марковић био добио да би наста
вио техничке студије у Цириху. 

На ову бедну освету Марковић је одговорио тако што је пренео 
битку у саму Србију; придобио је за социјализам напредни део Омла
дине и покренуо "Радник", први српски социјалистички лист. 

Одмах је започела жестока борба на бојном пољу захваћеном пла
меном страсти. 

"Радник", који су уређивалн пре свега Светозар Марковић и Ђура 
Љочиh, створио је одмах ватрену п многобројну читалачку публику 
живошћу својих чланака и снагом својих полемичких иступа. Влада је 
упутила социјалистичком листу прво упозорење. Но, оно је остало без 
икакавог дејства, и "Радник" је постао толико утицајан да га је влада 
критиковала у Скупштини речима пуним претње. Посланик свештеник 
Ника295 узвикнуо је том приликом: "Можете уништити Радник, али не и 
идеје које он заступа, јер су оне од сада ван домашаја прогањања." 

И заиста, под одлучним вођством Светозара Марковиh.а српски 
социјализам се био необично брзо развио: студентски кружоци, стале-, 
шка удружења и задруге Н!IКЛИ су тако реhи из земље на све стране у 
Србији, 

До реакције власти морюlO је убрзо доћи. Она је била сурова и пу
на мржње. "Радник" је угушен новчаним казнама, а Марковић је осу
ђен на четири ГOДllНe затвора.2% 

Ипак, млади агитатор је успео да умакне: најпре се склонио у Но
ви Сад, у аустроугарској Србији, а затим као апостол Словенства и со
цијализма пропутовао Босну, Херцеговину, Црну Гору, Бугарску.297 

Марковиh је говорио народу о његовој револуционарној традицији и 
славним ратовима против Турака, о преиыућству његових задруга које 
су представљале стварне зачстке будуhег социјалистичког преобража-

* Омладина означава ~!Ладе људе код Срба, То је И~lе напредног удруже
ња, фОР~l1!ран()г 1865. ГОДl!не,295 које је изврuшло велики утицај на политички 
развој Србије. Она је еа РIIСТl!ће~1 основала Националну либералну странку. 
Све до 1871. године она је била лево оријентисана. Али у ово време долази до 
расцепа поводом једног социјаЛI!СТНЧКОГ програ~\а који већина није могла да 
прихвати,299 а такође I! поводом Париеке KO~IYHe, коју су Марковић и његови 
пријатељи прослављали као славну победу француског пролетаријата, аван
гарде револуционарне борбе за човеково ослобођење. 
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ја, које није требало заборавити, већ напротив, развијати и усаврша
вати све до пуне једнакости. Његове убедљиве речи свуда су одушевља
вале народ спремајУћИ га за БУДУће побуне. 

Крајем 1873. године полнтнчку атмосферу испуњавао је све већи 
број претњи: сви су предвиђали скори рат с Турцима. Видевши од ко
Шlке користи може бити у тој ситуацији патриотска и револуционарна 
проповед МаРКОВИћева, и колико може бити ефикасна сарадња соци
јалистичке партије, либерал!! су учинили озбиљне уступке социјалисти
ма. Први корак била је општа амнестија. Не обавезујУћИ се ни на шта, 
МаРКОВИћ се вратио у Србију, где је са ласаловским жаром и речито
ШћУ наставио да неуморно ради на за кратко време прекинутом орга
низовању једне снажне социјалистичке партије. 

Овога пута центар покрета није више био·Београд, званична пре
стоница, помало неприступачна социјалистичким идејама, већ Крагу
јевац, историјска преСТОНlща, средишње место у Србији, седиште Пар
ламента и Учитељске школе. Ту је на непосредни МаРКОВИћев под
стицај створена главна пропагаН1\на секција, ту је покренут нови партиј
ски орган "Јавност", који је био 1\остојан наследник "Радника". 

Све до тог тренутка социјалисти су се ограничавали на пропаган
ду идеја, али било је дошло време да се пређе на организовање партије; 
централни ИНllЦијативни 01\ООр !lЗрадио је практнчан програм чије су 
главне тачке биле: 

,,1. Уништити сасвим данашњу управну систему скупштинским ре
шењем. 

2. Привремени одбор, изабран !IЗ средине скупштине, заузима ис
прва централну управу; 1\оцније овај се одбор замењује другим, који са
стављају изабрани 1\елегати из сваког округа. 

3. У окрузима бирају се, сличнц по организацији, окружни одбори. 
4. Главни одбор врши закључке народне скупштине, а окружни за

кључке окружне скупштине. 

5. Полицијска управа предаје се сасвим у руке појединим општи
нама. 

6. Данашња судска система укида се сасвим; на мес.:то ње суде само 
изборни (поротни) СУ1\ОВИ. 

7. 'Финансијска система добија особито самостално уређење: на 
челу стоји централна банка, која управља државним приходима и рас
ходима; у окрузима и срезовима устројавају се банке окружне и среске, 
које управљају свим окружним и среским финансијским пословима. 

8. Уништити сав дуг који лежи на земљи земљорадничке класе. Да 
се ово достигне, могу бити разни путови: 

а) Опростити дуг целог народа Управи фондова и дуг приватним 
повериоцима просто збрисати. Обавезу државе према пупилима и си
рочадима и другим повериоцима узимље цео народ и исплаћује их из 
општих народних прихода. 

б) Дуг Управе (фондова) поклонити народу, а дуг појединих пове
риоца узимљу општине на себе. 
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9. Само онај може имати земљу који ради сам. Сва земља која не 
припада земљорадницима, припада општинама у којима се налази. 

10. Да се српски народ осигура од пролетаријата, нужно је да се 
сва земља из приватне својине преобрази у општинску."300 

Пошто је овај програм био намењен једном сељачком народу, који 
је модерни развој индустрије и капитализма био једва дотакао, он није 
могао да садржи сва уопштавања западног колективизма; међутим, ње
гова је предност била у томе ШТО је одговарао непосредним потребама 
и стремљењима оних којиыа је био упућен, те је стога доживео огроман 
успех. Око овог програма из 1873. године и око "Јавности" настала је 
МОћна социјалистичка партија, чији је теоретичар и вођа био Марко
ВИћ, човек чија је популарност непрестано расла. 

Нова партија је мудро регрутовала своје припаднике у свим ста
лежиыа; на пример, веЛI!Кl! број ОфИЦl!ра - а међу њима и Сава ГрујИћ, 
директор фабрике оружја у Крагујевцу - био је међу најватренијим 
социј ал истима. 

Међутим, такво стање није могло дуже да потраје. РИСТИћ, пред
седН!!к либералск(; владе, оценио је да је хитно побринути се за "нацио
нални спас" у оном сыислу у коме га конзервативци схватају. 

ГрујИћ је смењен са свог положаја, а официрима је забрањено под 
претњом строгих казни да приступају социјалистичк!!м кружоцима. Ве

лике новчане казне угушиле су "Јавност", а МаРКОВИћ је овога пута 
ухапшен и осуђен на ГО1\ИНУ дана затвора, коју је морао издржати у 
мрачним пожаревачкиы каЗНI!ОНlщама.ЗО1 

ВладајУћИ кругови су ~II!СЛI!ЛI! да ће на тај начин унети растројство 
у младу партију, али су јој, у ствари, дали нови подстрек и довели ДО 
заоштравања сукоба. 

Док је "Јавност" пропадала у Крагујевцу, млади социјалиста То
ДОРОВИћ, пун знања, талента и пожртвовања, чије ће име постати сла
вно неколико година касније, основао је у Београду једно ново соција
листичко гласило часопис "Рад".ЗОl у самом Крагујевцу МаРКОВИћеви 

пријатељи покреНУЛII су "Глас Јавности". 

Заједничка акција двају нових социјалистичк!!х гласила била је 
тако успешна, а, с друге стране, пропаганда тако активна, упркос суро

вим прогонима и непрестаНI!М хапшењима, 1\а су на изборима за Скуп

штину 1874. године изабрана четири српска социјалиста: Адам Бого
сављеВИћ, Мшюш ГЛИШИћ, Ранко Тајсић и Милија Миловановић. Осим 
тога, социјалисти су славили деЛI!ЫИЧНУ победу и у томе што је изабра
но петнаест демократа који су били прихватили њихов практични про
граы. Тако је српски социјалистички покрет, још неискусан, неумољиво 
сузбијан, први пут ушао развијене заставе у Скупштину. 

Али радост победе убрзо ће помутити ненадокнадиви губитак, ко
ји ће добити размере катастрофе за партију и изазвати националну жа
лост. ЖујОВИћева судбина сустигла је његовог племенитог наследника. 

Скоро увек, каже антички песник, грабљиве руке смрти посежу за 
оним што је најбоље на зеыљи; а оно што је најгоре постоји све до свог 
природног краја. 
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Марковиli. излази из затвора исто онако непоколебљив и по
жртвован као што је у њега и отишао. Међутим, ако је свест и била ос
тала на висини свесно прихваli.ене дужности, херојског и несебичног 
пожртвовања, тело је било ослабило. Четири године пропагирања 

Словенства и три године пропагирања социјализма, укупно седам годи
на огромне активности у сталној оскудици, којима треба додати дуге 
месеце чамовања у страшном затвору, савладали су његово снажно 

тело. Млади народни вођа изшшlO је из затвора веli. намучен неумо
љивом болешli.у - туберкулозом. Саветовали су му да се одмори и да 
оде на југ. - "Зар имам времена за то!" - одговорио је он. Вратио се у 
Крагујевац, где је уместо "Гласа Јавности", који је суд забранио, 
покренуо свој треlш ШК'Т, "Ослобођење". 

Огорчена због наглог успеха социјалистичке пропаганде, влада је 
све теже кажњавала нови лист убитачним новчаним казнама. Марко
виli. је одолевао свему, али оно што нису могла постиli.и полицијска 
кињења, учинила је болест. Племенити бунтовник морао је признати 
да је побеђен. Пристао је да Iще на југ на лечења, али било је прекасно. 
Млади и неустрашиви апостол нове партије умро је на путу, у болници 
У Трсту, горко жалеli.и што није дочекао смрт у својој вољеној српској 
отаџбини. 

III. 

Иако је тужна вест била очекивана, она је бацила српску соција
листичку партију у највеli.У жалост, било је јавних излива бола, а све
опште поштовање према Марковиli.у било је толико да је тужна вест о 
његовој смрти добила у читавој Србији размере националне жалости. 

Штампа свих политичких праваца, прекинувши привремено кука
вве страначке распре, истицала је његово пожртвовање, моралну вели
чину, таленат мислиоца и борца, кога је смрт сустигла у цвету мла
дости (није имао ни тридесет годнна),у седмогодишњој бици за велику 
словенску домовину, за српски народ и за ослобођење човечанства. 

Марковиli.ева жеља била је да његово тело бар почива на радној 
груди. Уз велике почасти његови посмртни остаци пренесени су у отаџ
бину и сахрањени на гробљу у Ј аГОДIIНИ, Марковиli.евом завичају. 

"Дуж читавог пута којим се кретала тужна поворка, огромна маса 

људи из свих крајева Кнежевине била се окупила да последњи пут ода 
пошту посмртним остацима храброг браниоца народа. Откако је Ласа
лово тело пронето кроз рајнске градове, ништа се слично није видело. 

Овај млади Србин заслужио је, свакако, исто такву славу као и 
ЛасаЈI. 

Светозар Марковиli. је заиста био један од људи који служе на част 
човечанству. Жучна КРИТIIЧНОСТ, коју је преузео од револуционарне ру
ске књижевности - књижевности испуњене очајањем и тако суровом 
негацијом, које ипак ублажава велика људска јадиковка прожета хума
ним и дубоким песимизмом - била је ублажена код њега великом до
бротом, безграничним пожртвовањем и трпељивошli.у, која је круни-
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сала његов беспрекорни живот. Уз све ове одлике поседовао је истин
ску ученост, прави списатељски, говорнички о организаторски дар. 

Био је то Дощ.'Та вођа какав је потребан партијама које желе да 
изврше друштвени препород у младим нацијама, у којима превртљи

вост политичара и безбројна наличја и интрнге теКУli.е политике нису 
још уништили сваки ентузијазам и - самопоуздање.* 

Нека ми буде дозвољено да овде уврстим једну љубавну страницу 
у ову опору причу о трагичној борби социјалиста у нашим смуli.еним 
цивилизацијама на издисају. 

Путујуli.и због пропаганде по угарској Србији, Марковиli. је упо
знао једну њега достојну младу девојку, која је тада имала једва петна
ест година. 

Милица Нинковиli. је била витка и млада црнка бујне косе и сјај
них интелнгентних очију, из којих је зрачнла доброта. Као студент
киња меднцнне бнла је прва у својој групи, говорила је и писала на 
седам језнка, а уз то, што јој није нн мало сметало, имала је дечје срце и 
ону лепу једноставност, пожртвовање нанвне, поверљиве и благе девој
ке, због чега су је волели свп они који су с њом долазили у додир. 

Ова два млада биli.а заволела су се при првом сусрету, и, како су 
веровали да је будуli.ност пред њпма, заклели су се једно другом на вер
ност, а после тога, потпуно предани својој дужности, свако је отишло 

да ради за соцнјализам, очекујуli.н час када li.е моli.и да браком осве
штају своју љубав. 

А бнло им је пнсано да се никада више поново не виде! ... 
у међувремену, док су бпли далеко једно од другог, писали су је

дно другом писма препуна вере у будуli.ност и љубави према чове

чанству. После Марковиli.еве смрти она су објављена да би послужила 
као sursum corda једној борбеној младости, позваној да поведе бој на 
живот и смрт против старог света. Блага Милица жнвела је усред те 
младости у помрачен ом сјају својих осамнаест година, дубоко пошто
вана као каква свети ца. По наређењу партнје и да би је ослободио 
полицијских узнемиравања, којима је као страна држављанка била из
ложена, Тодоровиli. се венчао с њом. Одмах после овог привидног вен
чања, које јој је донело српско држављанство, двоје младих су се ра
зишли. Милнца је отишла да наставн студије у Цириху и Паризу. Туга 
ју је очигледно нагрнзала, те је отпутовала из Парша. Смртно болесна, 
вратила се у Србпју и умрла 1881. годнне у 22. години. Њено тело је с 
поштовањем положено поред посмртних остатака сјајног народног 

вође, кога је у раној младости угледала засењена љубављу и његовом 
славом и који је био изнад идеала који је као девојчица била замислила 
о "принцу из бајке" који li.е јој обасјати живот. 

Тај идеал који се претворио у човека заволео ју је. И она га је за
волела свом снагом и свим заносом своје младалачке нежвости. Али, 
једна зла вила прекинула је златну нит њихове љубави. Милица је 
могла да воли само одсутног Светозара ронеli.и сузе, са њим li.е је, после 

* L'//isloif'e du socialisme, t. IV. 
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многих удараца које ће им живот нанети, тек смрт саставити. 

Ако их је кратки траГИЧНlI живот раздвојио, о~и су бар сједињени 
у срцима, пуним поштовања и нежностн, ою~х КОЈИ су ИХ. познавали, 

волели и дубоко поштовали, и који се њима ЈОШ надаХЊУЈУ. Ова пл~
менита деца, којнма је осећање дужности прогутало љубав, .заСЛУЖУЈУ 
да нађу место међу узвишеним И чистим љубавницима, ЧИЈИ спомен 
чува историја. Њихов гроб ће постати место поштовањем испуњеног 

ходочашћа које ће векови украсити својим златним легендама. 

Марковнћева смрт није за~уго прекинула прого.не СОЦI:Јалиста, и 
ОНИ су ускоро опет почели, ито ЈОШ жеШ!lе него ,раНИЈе; ."Рад и "Осло
бођење" су забрањени, а "Старо Ослооођење , КОЈе Је одмах затим 
покренуо ТоДоровић, кога је партија при~ватила као свога .BO~y, дожи
вело је исту судбину. ХаПlllења су постщала све многоБРС)јНИР· Соци
јалисти су ОДГОВОРШlll у СКУПIllТШ!lI захтевом да се остваре све поли

тичке слободе, судска реформа, да се уведе образовање за све, да се 
укине државна полиција, да се ограниче велике плате и да се организу

је помагање устанка у Босни и Хсрцеговини. 

Јавно мњење се одлучно изјаснило за социјалисте, и влада је мора
ла да учини либералне уступке. 

На ОПШТИНСКIIМ шборима 1876. године социјалисти су победили у 
300 општина. Овога пута влада је предузела друге мере: поред тога што 
је неумољиво прогонила социј аЛlIсте, она је уз .то преместила Скуп
lllТИНУ из Крагујевца, који је постао баСТIIОН СОЦIIЈаЈ1IIста, у Београд. 

Али, док је влада СМIIIlIљала нове мере за уништење слободе, из
био је рат 1877. ГОДlIне. СОЦllјаЛIIСТИII сви словеНСКlI родољу~и ступили 
су у војску као добровољци. Ме!)у ЊИЫ~ ~e истиче JeBpe~!, Светозаров 
брат, који је добио ПУКОВН!I'!ки чин на ООЈНОМ ~пољу. ОваЈ храбри соци
јалист однео је једину победу против Турака у ОIЩII код Ак-Паланке. 

Да би му се одужио за то, краљ Милан је, кажу, наредио да га 

уморе.Заз 

Изванредно држање ССЩlIјалиста у д~a p~Ta није ~IOГЛО учинити 
ПОМИРЉИВlIјом обновљену српску реаКЩIЈУ. Сви СОЦ!lJалистички ли
стови још једноы су забрањени а во!)е осу!)ене на различите временске 
казне, од две до пет година затвора; све слободе су биле погажене: све 
то довело је до веЛlIке побсде ссщнјаЛ!Iста H~ изборима 1883. године.304 

Пошто су имали већину у СКУПIllТI!I!I!, ссщирлисти~ су затра~или но

ве услове који би бшш У складу са жељаыа и потреоама СОЦlIjалне де

мократије. 

Изгледало је да је мали српски тираНIIН почео да попушта; он је 
увео владу прогресивних снага и понудио уступке Пери Тодоровићу, 
признатом вођи партије. Он је то у'.шнио само д.а би добио у времену и 
да би се обезбедио од интервеНЦИЈе царске ВОЈске .Берлина и Беча у 
случају пораза. Таква сарадња Беча !I Берлина НИЈе могла изостати; 
мали назадни краљ организовао је државни удар проТl~В народног пред
ставништва. Скупштина је била распуштена а у цеЛОЈ земљи заведен о 

опсадно стање. Социјалисти се нису могли борити против читаве ору
жане снаге земље. Ан!)елковић, Сретеновић, Паја Михаиловић, Тауша-
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новић, Поповић, Велимировић и многи борци, поштовани и храбри, 
осуђени су на различите казне од три до двадесет година у ланцима. 
Други, као Дидић, Глишић и Маринко Зековић, били су стрељани.ЗО5 

Тодоровиh, који је био затворен у београдској тврђави, пуштен је из ње 
јер је био на самрти и, што је представљало велико изненађење, ожи
вео је после једне тешке операције која је над њим извршена у ино
странству. Тако је српски социјалистички покрет сачувао свог нај
истакнутијег садашњег представника.ЗО6 

Дванаест година Пера Тодоровић је ВОД1l0 непреК!lДНУ борбу; он је 
у њу ушао заједно с Марковићем 1872. године и оном сјајном генераци
јом која је наставила Жујовиhево дело. В1IдеЛII смо да је његов утицај 
од 1874. до 1878. године био одлучујући. Приморан да бежи у то време, 
он се склонио у Нови Сад, завичај Милице Нинковић, где је покренуо 
социјалпстички и КЊ1lжеВНlI чаСОП1lС који је наставио дело великих со
ција:шста Чернишевског, Њекрасова, Херцена, Огарјова, Доброљубо
ва, Михаилова, Писарева и Бакуњина.ЗО7 

Али, аустријска влада почела је да зазире од овог часописа. То

Доровић је протеран из Новог Сада 1879. године. Он одлази у Париз, 
где је слободно превео, дајући јој соцпјалистички смисао, "Историју 
једног сељака" Еркмана 11 Шатријана.ЗО8 У исто време он сарађује у 
"Jallrbuch Шг sociuI \Vissепsсhu[t uпd sociuI Politik", пуБЛ1lкщијама соци
јалистичке партије Немачке, 11 у "Revu sociuliste" од 1880. ГОД1lне. У 
овим двама часоппсима он је први упознао Запад са српским социјали
стичким покретом н са еКОНОЫСКIIМ условима који су влада.пи у његовој 
земљи. 

Поред ових разЛ1lЧИТIIХ написа, он је заслужан и због још врло 

цењеног превода романа "Шта да се ради" Чернишевског, као и због 
сређивања и објављивања недовршених дела Светозара Марковића. 

Превео је тако!)е 1883. године роман "Новину" Тургењева, за који је 
написао изванредан и зналачки предговор о Тургењеву да није дово
љно разумео своје јунаке, дао је врло тачан приказ нихилистичке пар

тије.З09 За то време уре!)ивао је "Самоуправу", званичне новине српске 
социјалистичке партије.ЗlO Али са његовог борбеног места УКЛОН!lЛИ су 
га пuндури у време државног удара. Остало се зна. 

Подсетимо овде само на то да су Тодоровиhеву способност сви у 

тој мери признавали да у августу 1882. године, у тренутку када се краљ 
Милан питао да ли требu да вnада у складу са жељама српског народа, 
помишљао је да за МlIIшстра финансија у влаДII П1lроћанац-Гарашанин 

доведе Тодоровића. Позван у двор, уредник "Самоуправе" као соција

листа И републиканац ОДГОВОРIIО је поштено ОбреНОВ1Iћу да никада не

ће прихваТIIТИ да у!)е у један монархистички кабинет. Такви су људи 
које рађа српски ССЩlIјаЛ1lСТIIЧКII покрет. Колико је трагична била њи
хова судб1lна! 

Скоро са свим теШКIIМ затвореницима и изгнаницима поступало 
се са окрутношћу равној репресивној окрутности руске владе. 

Крајем 1883. дао сам у листу "L'IпtrusigеUПL" и у КЊIШI "LOНistoire 
du socialisrne" ову листу мучеНlIка: 
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"Жујовнћ је умро у двадесет седмој години од исцрпљености и 
превеликог рада на ширењу социјалистнчких идеја.Ш 

Светозар Марковић је умро у двадесет осмој години од туберку
лозе коју је добио у затвору.Ш 

Јеврем Марковић је мучкн убијен у Аранђеловцу, јер га је победа 
коју је однео над Турцима код Ак-Паланке учинила опасним, одређују
ћи га за команданта војске соција.ГI!IСТИЧКОГ покрета у Србији.Ш 

Адам Богосављевић је отрован у затвору.Зl4 

Милица Нинковић је умрла у двадесет другој години од болести 
коју је добила у немаштини. 

Којић је умро од туберкулозе коју је добио у тамници. 

Јелена Марковић* иЛ. Книћанин задављене су у затвору. 

Дидић, Глишић, Маринко Зековић и Пауновић су стрељани." 

Колико ИХ је пало од 1883. до данас? 
СОI~ијалистички покрет је тако за кратко време победила једна 

злочиначка и кобна политика чији су резултати били за Србију ужасни 
и смртоносни. Грађански рат ПУСТОШИ младо краљевство, реакционар
на политика превршила је сваку меру, краљ Милан би био већ свргнут 
да га аустро-талијанско-неl\lачка коалиција не одржава на престолу. 
Српски краљ ипак осећа непостојаност ове подршке И, после бучног 
развода, поново се одлучио да сарађује с реформаторима.Ш Хоће ли са
да бити искренијн него 1882'1 Ми то желимо. Чекајући да се то оствари, 
нико не сумња у то да би Србија, каТ\ би имала сщрешене руке у својим 
пословима, и не би је угњетавали врло снажни суседи, могла прва у 
Европи да увеТ\е социјалистичку републику. 

О, каТ\а би у међувремену она смогла снаге Т\а оствари већу поли
тичку слободу и економску праВ;lУ! 

La Rсvш: socialistc, Paris, toтс УIII, 1888, рр. 582-595. 

Превела Лидија Димитријсв. 

* ]елена-Илка Gajllh, лlЛ,ща девојка lIЗ Оћlеног високог српског друштва 
у Аустрији, прихватила је СОЩIјалшалl и ~!аљубила се у једног од најбриљантни
јих његових прсдстаВНl!ка, Јеврс?\ш :'vlаРКОВИћа, храброг и достојног брата слав
ног Светозара МаРКОВl!ћа. Пошто се удала за Јсвре?\ш, Јелена :VlаРКОВИћ је по
стала усрдан и интелигентан пропагандист и организатор. Она је обожавала 
свога супруга и заклела се да ће осветити ЈсврелlOВО убиство у Аранl)еловцу. 
Она јс покушала да убије Милана. Ухапшена због тога, она је отворено и хра
бро признала своја социјалистичка убеђења. (Јву тако лепу и тако узвишену ју
накињу нове реЛl!гнје нису ?\югmf извести на губилиште да при том не изазову 
против себе јавно ?\lњење. УдавшlН су је у затвору, у KO~fe је била затворена, да 
би јавност убедили да је If]ВРlllllЛа са~юубиство. Меl)уТlШ, јавно },!њење није на
село овој об:-,шни, II за овај најновији злочин оптужило је Милана. Јелени Мар
КОВlIћ било је 29 година кад је окончан њен пле?\fенит живот испуњен радом и 
борбо~! за ствар ослобоl)ења човека. 
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Раша МнлошеВlIћ (1851-1937) 



Раша Милошевић 

ИЛКИН АТЕНТАТ НА КРАЉА МИЛАНА 
1. СЕПТЕМБРА 1882. ГОДИНР16 

Са Светозаром Марковиhем упознао сам се 1870. године, тек што 
се био вратио из Цириха. Био сам тада у другој години Техничког 
факултета наше Велике шкоnе. Преко Свет. Марковиhа упознао сам 
се био и с његовим братом Јевремом Марковиhем и ЈелеНО~f, женом 
Јевремовом а снахом Светозаревом. Свет. М~рковиh звао Је Jc~eHY 
снајком, па су је тако звали и поштоваоци, Пр!IJатељи п другови Свет. 
Марковиhа. . 

Јеврем Марковиh је за времс убиства кнеза Михаила (29. маЈа 
1868. г.) командовао Бугарском легнјом к.оју су састављали ђаци Буг~
ри у Страначкој богословији И на ВеЛИКОЈ школи. Ова Бугарска леГИЈа 
ишла је при спроводу за мртвим TeJ](~M Кнеза ~ихаl!ла, а испред ње, 
одмах за мртвачким сандуком ишао Је МИЛИВОЈ Бла;шавац, тада.шњи 
министар војни, а потоњи намесник кнежевог ДОСТ?Јанства. Од Je~He 
речи Јеврема Марковиhа зависио је живот l~ МИЛИВОj<l Блаз~авца и ЈОШ 
многих великодостојника. Али се ништа НИЈе десило. ДОЦНlIЈС СС и~пре
дало свашта, и Јеврем је због тих интрига био поднео оставку, КОЈа му 

је била уважена. 

Као грађанин Јеврем се упозна и ожени с Илком, која јс била 
удова.Ш 

По изласку пз војске, Јеврем сс ода трговини са дрвеном ~aђOM, 
поглавито са дугама, коју је секао у Ј астрепцу. Трговина му НИЈС ишла 

од руке. 

У то време Јеврем је често писао чланке за лист "Панчевац", који 
је излазио у Панчеву под редакцијом Јове ПаВ.'lОвиhа, доцнијег мини
стра просвете на Цетињу; у њима је осуђивао либе~аЛНII намсснички 
рсжим. Уживао сам велико поверење Јевремово, Јер сам му све те 
члан ка преписивао под диктантом његовом. Године 1871. одем у Пе
троград, 11 кад сам се после четири године вратио у Србију, Светозар јс 
већ био умро, али сам ја сматрао за своју дужност да продужи м преки
нуто пријатељство и познанство са Светозаровим братом и његовом 
снајком. Тада, 1875. и 1876. године, Јеврем је био и народни .посланик за 
варош Јагодину, која је била рођено место његово, где му Је становала 
његова маћеха; отац му је одавно уыро и сахрањен у Јагодини. У Ја-
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години је сахрањен и Светозар Марковиh; у Јагодини је породица Мар
ковиh имала своју вечну кућу. 

Кад је започет рат против Турака 1876. год. Јеврем је био народни 
посланик. Не знам зашто је Јеврем и за време рата остао ван војске: да 

ли стога што је био посланик, или стога што му нису даЈIИ положај у 
војсци. 

Познато је да смо у првом рату с Турцима 1876. године рђаво 
прошли, скоро цела 1877. година прошла је у једној неизвесности; кад је 
Русима у Бугарској добро ишло против Турака, онда се није наваљива
ло на Србију да и она узме учешhа у руско-турском рату за ослобођење 
Бугарске; али доцније, кад Турци почну побеђивати Русе, кад постаде 
сумњив успех руске војске на Балкану, онда руска влада навали да и 
Србија што пре уђе у рат. Под јесен 1877. год. Србија мобилише; Је
врем Марковиh се врати у војску с ЧIIНОМ ПОТПУКОВНlIка и добије ко
манду над књажевачком војскоы, с којоы је имао успеха: заузме Белу 
Паланку и Пирот, те Тllые олакша и заузеhе Ниша. Пред полазак Је
времов на границу био сам у ЈаГОДШIII као маШШlИста на војном млину. 
Ту сам га последњи пут Вllдео. Био је задовољан својим новим положа
јем, нарочито што је добllО коыанду над књажевачком војском. Снајка 
је такође сретна била, јер њен ыуж полази на границу, да са својим 
књажевачким ДРУГОВlIма пређе граНIIЦУ и ослободи крајеве, у којима је 
српски ЖlIваљ чаЫIIО у турском ропству. Посnе одnаска Јевремовог на 
границу, Илка је отишnа у Београд сестри својој, која је била удата за 
професора Витковића, а ја се с ЫnllНОМ пресеnим у Соко Бању, одакnе 
ме протерају 3. децембра. Дођем у Београд на св. НIIКОnУ, и одмах се 
јавим МИНIIСТРУ војном, СаВII Грујllћу. Како сам са Савом био ВlIше 
него обичан познаник, то га запитах: зашто сам укnоњен са млина из 
Соко Бање. 

- ПОЛИЦllја те ОПТУЖllла глав. интенданту да си непоуздан, да си 
чак и опасан, да можеш с УМllшљајем учинити какав квар на машини и 
тако оставити војску без брашна. 

Већ сам бllО навикао на овакве Лllбераnне дубаре и ово са опште
ње није ме ни УКОЛIIКО НЈненаДllnО. Останем у Београду. 

МеђУТIIМ Н'llIlа војска је ускоро за ТIIМ биnа заузеnа Беnу Паланку 

и ПIlРОТ. 

Иnку сам чешhе Вllђао у куhи ВIIТКОВllћа, у којој се скупљаnа ве

села омnадина да уз СВlIрКУ г-ђе ВIIТКОВllћке на кnавиру чује и лепе пс
сме и српске и руске. Успеси ЈсвреМОВII на бојном пољу са његовим 
КњажевчаНlIма веДРИnll су распоnожење снајке и свега дома Витко
виhева, а поштоваоци Светозара и Јеврема Марковиhа проводиnи су 

пријатно дане у разговору, пеС~1II и СВIlРЦИ у овоме честитоме дому 
мога старог професора. 

Одмах по осnобођењу Пирота пуштани су биnи по Београду гла

сови: како је Јеврем почиНlIO у Пироту масу злоупотреба, како је многу 
стоку отерао у Јагодину његов зет Мата Аранђеловић, трговац, како је 
колима слао пиротске ћИЛШ.lOве својој кућll у ЈаГОДIIНИ, како је уцењи
вао неке Јевреје у Пироту. 
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Долазио сам с многима у додир и могао сам чути све. што се про

тив Јеврема говорило; све што сам чуо саопштавао сам снаЈКИ. 

Ружни гласови о Јеврему почну се много ширити; ~eгa почну све 

више прљати; употребљавано је све само да се његово Јунаштв? дис
кредитује. Јавност се све више припремала ~a могућност нечег наЈгорег 
по Јеврема, она је навикавана и на нешто наЈгоре што би се могло деси
ти с Јевремом, а то је, сам затвор због прљавих дела. Али су надлежни 
фактори осећаЛII да би се слабо веровало оптужбама Јеврема због .пр
љавих дела. И добро им је дошла тополска побуна. J~BpeMa умешаЈУ у 
ову побуну, доведу га у Аранђеловац из Ниша, где ~e био узиман на 
одговор у Врховној ко~шнди И предаду га на суђење ВОЈНОЫ суду у Аран
ђеловцу.З18 

Време је пролазило, сваког дана се понешто ч~ло о Јеврем у; пре
ста.по се говорити о прљавим стварима Јеврем овим, Јер су се меродавни 
чиН!IOЦИ уверили, да нико у те бајке не верује. Од многих окривљавања 
остало је само то, да га Врховна команда оптужује за учешће у топол
ској побуни, што доноси осуду на смрт. 

Кнезу Милану дошао је згодан тренутак да се отресе Јеврема, који 
је после својих ратних успеха постао и чувен и .популаран, и према томе 

постао опасан по њега. Своју паК,'1ену намеру Је вешто изводио уз оби
лату потпору начелника Главног генералштаба, Косте Протића, до
цнијег ђенерала I! Ч,'1ана другог намеСНlIштва.З19 

Прошли су МУТНII априлски 11 настали лепи.мајски дани. Једног та
квог дана, око летњег светог Николе, дозна~1 да Је Јеврем стрељан. Чув
ши такав глас, одем још пре 9 часова кући Саве Грујића и кажем му 
шта сам чуо I! да га упитам у колико је истинит овај глас. 

Био сам јуче пре подне код Кнеза, молио сам га да помилује 
Јеврема, кога је суд већ осудио на смрт. Ангажовао сам и председника 
Мшшстарског савета, г. Стевчу МI~ХШlЛовића,Ј20 па и сам 'руски ђенерал 
Бобриков био је код њега, молио Је за Јеврема, и Кнез Је и њему обе
ћао, да Јеврему неће ништа бити. Сад баш идем председнику да га мо
лим да се заузме за Јеврема, да не пропусти моменат, да не буде доцкан. 

Оставим Саву Грујнћа и поЬем Илкнној кући, која беше становала 
у Ломиној улшщ. Успут, на раскршћу УЛlще Балканске и Краљице На
талије, сретнем !'v!lIхаила, сина Стевче Михаиловића, председника 
кабинета и кажем му да сам чуо да је Јеврем Марковић стрељан. 

_ То је лаж. Јуче је Министарски савет имао седницу, п НП jeд~a 
реч није папа о стрељању Јеврема, рече Михаило одлучно, а он Је 
могао знати, јер је био секретар Министарског савета, и водио запи

сн!!к о његовим седн!!цама. 

Ја не одох до Илке, вратим се кући, јер је већ и подне било. После 
подне, око два часа одем Илкиној куhи. Још из дворишта чујем сви
рање, весели жагор деце Витковпћа; судећи по томе располо~ењу ~e 
бих рекао да је !lстиН!па вест о стрељању Јеврема Марковића, Јер да Је 
то истина, не би у кући Вптковића било тога расположења. 

Ybe~1 у собу. Ништа неоБЈ[ЧНО. ВИТКОВЈ[ћка престаде свирати, снај
ка ме предусрете речима: шта Iша новога. 
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Видим да нс знају. Израз мога лица сигурно је показивао да има 
нечега. 

- Казујте шта знате, рече ми Илка. 

После кратког колебања испричам им све шта сам чуо. Причао 

сам им мој јутрошњи разговор са Савом Грујиli.ем и са Стевчиним 
сином, и дошао сам да чујем да ли снајка што зна. 

Можда је та вест и неистинита, измишљена. 

Нисам довршио свој говор, а Иnка се обуче на брзу руку и оде 
одмах Стевчиној кући. Ја пак одем Сави Грујићу да видим да ли он што 
зна. Саву сам затекао код куће, рече ми да је моја вест истинита. 

- А још јуче у подне ми је Кнез рекао да се не бринем, да се Је
врему неће ништа непријатно деСИТII. 

Преко обllчаја свога, рече једну ружну реч о Кнезу. 

Одох од Саве 11 упутиы се поново Иnкиној куhи. Затечем сасвим 
другу слику. 

Г-Ьа Внтковићка н деца плачу; Илкино лице грчевитим борама 

избраздано; од грчева јој се м(њ!ентано и саыо лице унаказн; очи јој као 
у разјарене Тllгрице, усне исказују осветничку решеност. 

Са свим ми мирно рече да сутра рано путује у Аранђеловац на 
гроб Јеврсмов; госп. Стевча МII је рекао да могу иlш, он ће већ рећи 
Радивоју Миnојковићу, ЫIШИСТРУ унутрашњих дела, да ми се не чине 

сметње успут и у АранЬеnовцу. 

- Вас молим да ми Hal)eTe кола 11 сигурног човека, који ће са мном 
поћи. 

Рекох јој да ћу копа наћи, да ће IIХ мој брат сутра довести п прати
ти је до АранЬеловца и обратно. 

Споразумесыо се да поnазак буде сутра рано како би се истог дана 
могла вратити. 

Погопим јспног поузданог кочпјаша, и мој брат био је с колима 
код Илкине куће всћ у 4 часа сутра дан. 

Иnка је истог дана биnа на Јевреыовом гробу, 11 скренула је пажњу 
моме брату на место где је Јеврем сахрањен; д(щкан у вече истог дана 

вратиnи су се у Београд. 

Све је то било у другој дссеТЈ[НII ыесеца маја 1878. год. Од тога 
поба Илка је живела cal>lO да освеТII свога мужа; на остварењу ове ми
сли она је ЖИВО рапила. 

ПоглаВЈ[ТО је ЖЈ[вела у ЈаГОј"Џ[!lИ, али је чешће поnаЗllла у Београд 
где је одседала код своје сестре; посеlшвала је и своју пријатељицу 
Лснку Кннћанку, коп које се всџбала у руковању револвером. 

По паду J]I[бераnног, РИСТllћевог, кабинета, брllнула се, да што 

пре пренесе кости Јевремове у ЈаГОДIIНУ, јер није хтела па изврши осве
ту пре него што смести Ј евремове кости у породнчну гробницу. Мо

лила ме је да јој помогнем да удеСЈ[МО тај пренос што пре. Тога ради по

зовем из Јагодине у Београд доброг, поузпаног нашег пријатеља, кочи
јаша Милана Алабаку 11 пошаЉСl>!О га с ыојим братом у Аранђеловац, 
па ископају КрllШОl>1 тсло пок. Јеврема. Овај покушај није IIспао за 
руком, н они се врате у Београп. 
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После овог неуспеха Илки није ништа друго остало него да моли 
Милутина ГарашаНlIна, министра унутрашњих дела у кабинету Милана 
Пироћанца, да јој допусти да насупрот забрани санитетског закона 
ископа тело Јевремово пре законом допуштеног рока ради преноса у 

Јагодину. Гарашанин то допусти под условом да се све то сврши у миру 

без икакве галаме. Илка му то обећа, тело би ископано и пренесено у 

ЈагоДину у пролеће 1882. године. 
Тако је Илка свршила свој главни посао. Мужа је свога пренела у 

Јагодину и сахранила у ПОРОДИ'lној гробници, У којој су већ лежале ко
сп! Светозара Марковића. Сад је све своје време употребила да при
преми и изврши атентат на Кнеза Милана. Тога ради најми у Беогр.аду 
један собичак баш у кући БадеМЛllћа, управника града Београ~а, у Јед
ној стаРlIнској двоспратној ку!ш, одмах до садање МИТрОПОЛИЈе преко 
пута од Саборне цркве.* Соба је била мала, ниска, старинска, при зем

љи, прозор је гледао на улицу, био скоро на висшш калдрме. Сав на
меIIlтај у тој соби био је сто, проста слаына столица и кревет од дасака 

на ногариыа. ПраВИIIСПОСНИЧКJI намештај. 
Ја саы се приыио суплентуре у пнротској трговачко-занатлијској 

школи под јесен 1878. год. Илка је тада живела у Јагодини. Кад год сам 
путовао за Пирот и враћао се из њега у Београд, нисам прошао кроз 
Јагодину, а да не свратиы до снајке. Ако случајно није била у Јагодини, 
налазио сам је у Београду код њене сестре, а доцније у њеној собици 
преко пута Саборне цркве. 

Она није крила од ыене своју наыеру. "Само сырт Миланова може 
бит!! мелем рани мојој. У611ла бих се, кад би му неко пре мене угасио 
његов погани живот; а била би сва несретна кад би умро природном 

смрћу." 

Износио сам богат арсена.'] доказа против њене намере; доказивао 

сам да ће она тиме напраВIIТИ Милана још и ыученикоы; да земља неће 
од тога имати никакве користн; да она треба да ЖИВИ, да прикупља око 
себе млаЬи нараштај који ће пригрлити Светозареве идеје, па ће то 
бити утеха за њу. 

_ Идеје Светозареве наћи ће себи следбенике а пре а после; у ово
ме ја не I\IOГY много помоtllI. А Ј..:ад бих знала да би се и цео свет претво
рио у пристаmще Светозаревих идеја, па кад би и саы Милан постао 
њихов ватрени поБОРНIIК, ја бнх га ипак заклала као пиле: он треба да 
oceTII казну за HllТKOB.'lYK KOjll је УЧIIН!!О преыа мом мужу; он треба да 
погине од моје руке; у611ћу га, и од тога ме не могу одвратити никакви 

разлози. УЧl!llllћу све, Д<l НlIкога од вас Нl! глава не заболи; убиство ће 
бити ыоје дело, и о његовом извршељу решићу ја сама." 

ИЈ Пllрота пошљем Илк!! сигурном приликом једно опширно 
писмо, у коме сам и писмено изложио своје гледиште, да је њена наме
ра опасна не толико по њу, јер је OH<l одавно решила судбину свога жи
вена, колико по све пријатеље њеног дeBep<l,J21 њену и њихову родбину. 
Кад сам се после тога виЬао с њом J..:<l0 посланик, уверио сам се да је 

* На ~!eCTO те КУће ПОПl!гнута је нова КУћа 1922. гоп. 
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њена намера да убије Милана била још чвршћа. Сва су моја разлагања 
и убеЬивања била излишна; OH<l је само чекала згодан тренутак па да 
изврши своју замисао. 

Полицијска пиротска власт беше ме позвала августа месеца 1882. г. 
ради издржавања неког затвора. Пред полазак видео сам се с Илком у 

њеном стану у Београду. Решила се била, да се из собице преко пута 
Саборне цркве протури у цркву кад Милан буде улазио у њу. Она је 
међу тим свакога дана долазила на вечерње у цркву, била је редован 
посетилац њен; познавали су је сви, и свештеници, и црквењаци и ту
тори. Чим би ушла у цркву, запалила би воштаницу, пољубнла икону, 
заузела би своје изабрано место и одстојала би вечерње. За све служ
бенике у цркви она је била једна ожалошћена жена, у црно обучена, 
црном марамом за6раЬена, Koj<l се моли Богу за душу неког. Мењали 
су се свештеНlЩИ, па и Ц]жве!ыщи, али је Илка постала нрквсна утвар. 

Једанаестог октобра пре подне око 11 Ч<lсова, враћајући се из Ру
муније, Краљ Милан сврати у Саборну цркву да Богу З<lхвал!! за срећан 
повратак у земљу. Илка је ЗН<lла каЈ\ ће се Краљ Милан вратити, и кад 
је видела да су се врата ЦРЈ..:вена ОТВОРИЛ<l, OH<l је ушла у цркву пре све
штеника, пре него што су поЛ!!цијски ЧI!НОВНlЩИ И жандарми изашли 

"на поредак". Илка је неопажено ушла у цркву, заузела своје обично 
место и чеК<lла улазак Ј..:раљев. И каЈ\ је Краљ ушао, кад је већ био бли
зу да цеЛ!IВ<l икону, Илка је пуцала, али у место у Краља, метак је по
годно у икону. 

Даље и да не описујем шта се десило. 

Поводом овог атентата H<l КраЉ<l Милана Главн!! одбор Народне 
раJ\lIкалне странке обзнани у "Самоуправи" 12. септембра ову своју 
одлуку.321 

"Кад се јуче пре ПО)lне Његово Величанство Краљ враћао с пута и 
кад је по обичају свратио у Сабор!!у цркву на молитву, тада је у цркви 
удовица Јеврема Марковића пуцала из револвера на Краља. Метак је 
срећом промашио Краља!! Краљ је, хвала Богу, остао жив и непо
вреЬен. М!! стојимо сада још под непосредним утиском тог несрећног 
догаЬаја, и у овоме тренутку ыожемо само дати пзраз своме најдубљем 
сажаљењу и најжешћој ОСУЈ\И над овим несреТН!lМ делом и захвални 
смо судбини што је сачувала живот Краљу Милану. Историја у опште, 
наша посебице, Ј\ОВОЉНО нам јасно сведочи, како су мучка убиства 
владалаца увек урађала недог.'lСДНИМ злим ПЛОЈ\овима по напредак и 

слободу народа. Убилачка рука јеЈ\не несретнице једним је ударом 
могла бацити земљу у вртлог теlllКИХ потреса и заплета, прекннути жи

цу правилног уставног развића, пореметити мнр и спокојство земље на 
непредвиЬено време. Цео уставни покрет, који се већ у толикој мери 
развио, био би обустављен у неЈ\оглед; ми, као пријатељи слободе и 
напретка и заступници правилног уставног развића, само се можемо од 

срца раЈ\овати, што је тај грешни покушај остао без успеха. Главни 
одбор Народне раДИЈ..:алне странке". 

Попут Главног одбора упутили су изјаве саучешћа и поједине 
ОПlIlтине и поједини граЬани. ИзмеЬу многих изјава о томе мојих 
начелних пријатеља, штаыпаних у "Српским новинама", пала ми је у 
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очи нарочито ова телеграфска изјава, коју сам и прибележио: "Нож у 
подгрлац свакоме за такав мрзак покушај, а проклетство народно биhе 
му пратилац и с оне стране гроба. Гавра АНИЧИћ, ВесеЛИНОВИћ, Алекса 
стаНојевић ... " који су годину дана ДОЦllије, због Тпмочке буне били 
осуђени на смрт. 

Илка је била затворена у жандармеријској касарни, на Великој 
пијаци; КНИћанка, њена пријатељица, ВИТКОВИћ и његова госпођа и 
друга сестра Илкина, супруга Петра Мохачанина, трговца, (она је по
лудела у затвору) били су затворени у горњем граду. 

Једног дана марта месеца 1883. год., иследник по атентату Илије 
МојСИЛОВИћа, позове мене и Перу ТОДОРОВИћа у београдску тврдињу, у 
канцеларију управника казненога завода ради неког саслушања. Перу 

пусте иследнику; дуго су га испитивали. Око подне изађе из иследни
кове собе а мене одмах пусте. Нисам имао згодног тренутка ни времена 
ни да га погледам, а камо ли да од њега дознам о чему су га испитивали. 

у канцеларији, сем И. МојСИЛОВИћа, судије првостепеног суда, 
који је ислеђивао по делу атентата, доцније иследник и при преком суду 
у Зајечарској буни,32З био је и Ђорђе ПантеЛИћ, касациони судија, до
цније, под јесен, за време Зајечарске буне министар правде у кабинету 
Николе Христића. 

МојСИЛОВИћ ми прочита једно писмо, УПУћено Илки, тврдеЈш да 
сам га ја писао. Разуме се, да сам ја одлучно одбијао тврђење Мојси
ловића. Ђорђе ПантеЛИћ се умеша и рече како он познаје мој рукопис, 
и како сам ја П!IСМО П!Iсао и ПОТП!Iсао. О томе ћу се и сам уверити, кад 
ми се писмо покаже. Да сам ја П!Iсац тога писма, вели ПантеЛИћ, нема 
спора, јер сам га ја ПОТП!Iсао; аЛ!I њих интересује да знају: од кад ја по
знајем Јеврема МаРКОВНћа и његову супругу Јелену, и шта ме је по
будило да напишем ЈелеН!I МаРКОВИћКИ прочитано писмо. Испричам 
на његов захтев, укратко нсторнју мога познанства с породицом Све
тозара 1I Јеврема МаРКОВllћа, аЛII поново изјавим, да НlIкакво писмо ни
сам П!Iсао н!! пок. Јеврему МаРКОВНћУ, ни његовој супрузи. 

Писмо је међу тим одиста бllЛО моје; П!Iсао сам га из Пирота; и ако 

се из садржине писма МОГЛО СУДIIТИ да га је писао неко од нас, који смо 
знали за намеру ИЛКIIНУ, ја сам ипак категорички порицао да сам писао 

прочитано ми писмо. Кад су ми писмо ПРОЧ!Iтали, приметио сам, да није 
споменуто ни место где је писмо писано ни датум кад је писано. Та 
околност ми је дала куражи да категорички поричем да сам ја писмо 
писао. Али сам при том знао и то, да Илка није остављала оригинална 
писма, него их је преписивала, изостављајУћИ при том све, што би 
могло компромитовати њнхове писце, те сам био уверен, да је и ово 
моје писмо преписано - њеном руком, и да се из њега није могло про
кљувити ни име писца, ни место где је писмо писано. Око два часа са
општи ислеДНlIК и мени и Пери ТОДОРОВИћу да можемо ИћИ кући. 

Оженио сам се био јануара месеца те, 1883-ће године, стекао сам 
своје огњиште, те позовем Перу на ручак. 

Моји су се забринулн што нас тако дуго нема, али је радост у куhи 
била у толико већа, кад су нас видели, и кад се није збила њихова слу
тња да ће нас затворити. 
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Никола ПаШllh)е знао да су мене и Перу позва.ни у град, и био се 
доста З~бринуо кад Је B~ћ 11 три часа било, а Пере, који је с њим ста
Ho~ao, ЈОШ нема. То га Је поБУДIIJIO да дође мојој кућИ, да пита: да ли 
МОЈа супруга зна Ш'г? о мени. Уша~ је у трпсзарнју, јер смо још за ру_ 
ЧКО~I БИЛ~!, отворио Је врата, и кад Је видео да смо ту, не рече ништа, и 
у наЈвећОЈ брзини и ЉУТЊИ врати се и залупи врата за собом. Никад не
ћУ заборав~!ти то љутито лице ПаШИћево; бивали смо у тешким момен
тима, али Је свагда умео да се савлада. Могла се је код њега приме

ТИТ~I брижност, веселост, алп СРДПТОСТ и љутњу умео је вешто да при
КрИЈе. Истог дана нашли смо ПаШИћа И испричали смо му због чега су 
нас звали. 

- То нека вам је наук да не треба писати таква писма, а још мање 
чувати их, па ни у препису. 

Илка је била осуђена на смрт и помилована на двадесет година 
робије; затвор је издржавала у пожаревачком казненом заводу. Дваде
сет деве.тог маја чусмо "да се Илка удавила јастучетом": разуме се, да 
нико НИЈе B~pOBao у истинитост ове вести, веровало се да су је удавили, 

али да се НИЈе ~aMa ~давила. Један лекар, који је био у комисији, тврди у 
CB~Me извештаЈУ да Је Илка "насилном СМрћУ уморена од другог, а да се 
НИЈе са,на уморила ". 

Пре смрти Ј:1лкин~, ускоро ПОШТО су ПРИТВОРИЛИ њу И Пену Кни
ћанку, пуче глас Једног Јутра по Београду да се Пена КНИћанка обесила 
у апсани у горњем граду, али се при том тврдило, како је случајно оки

нула пушка оном војнику, који је КНПћанку чувао, те је и сам погинуо. 

Доцније, кад су се Краљ Милан и Мил.[утин] Гарашанин јавно у 
штампи почеЛII оптуживати, краљ Милан је бедпо Гарашанина да је по 
његовом наређењу Псна Книhанка обеlI1ена; а Јелена МаРКОВИћка удав
љена. Мил. Гарашанин пак тврдио је да је Пена КНИћанка осванула 
обешена у београдској ТВРДIIЊИ, а Јелена МаРКОВПћка удављена у по
жареваЧКО~1 жеНСКО~1 казнено:-,! заводу. Ни обешена КНИћанка, ни удав

љeH~ Јелена МаРКОВИћка нису биле у подручју његовог Министарства. 
Тек Је сигурно да се ове две жене нпсу саме уморпле: прву је неко обе-. 
сио, а другу удавио и то по наредби Краља Милана. 

Интересантно је за морал наших држаВН!lка и морал Краља Ми
лана навести, да су после овог узајамног окривљавања о дављењу Је
лене МаРКОВИћке и вешању Пене КНИћанке - ова два човека ипак 
оп~т.или. Овоме сам лично био сведок за време једног ручка у двору, 
КОЈИ Је за време другог министровања Ђоке Симиhа даван бпо у част 

бугарског посланика Самарџнјсва, на коме су Краљ Милан и Милутин 
Гарашанин били и пријатно разговарали. 

Тпмочка буна 1883. годинс. Успомене Раше Милошсвиhа, Бео
град, 1923, стр. 52-61. 



208 СВЕТОЗЛР МЛРКОВИЋ: ЦЕЛОКУПНА ЈЈ,ЕЛА, ХУI 

Владимир ]овановић (1833-1922) 

Владимир Ј овановић 

"НОВИ БОРЦИ - СОЦИЈАЛИСГИ"З24 

Кад сам у току пролећа 1870. г. на мом путу у Швајцарску и Фран
цуску бllО задржао се један дан у Цириху, походили су ме (у хотелу 
"Belle Vue" на Циришком језеру) млади Срби, који су се на Циришком 
универзитету учили. Студенти ти одушевљавали су се раније за либе

ралне идеје и начела, те су се радо увршћивали у редове либералне 
народне странке. Ну, сад су почели истицати се као прерушени у "со
цијалисте", те као љути ренегати нападати либералне патриоте у Бео
граду, дојучерашње им другове, као да би ови били преврнули IIОЛИ
тичну веру, а нс они! У разговору са мном они су пришивали тим 

патриоти ма смер да, у споразуму са М. Блазнавцем, као књ. намесни
ком, својом популарношћу протуре стари систем владе као либерални, 
и стара начела тог система као спасоносна. Ма да ја нисам лично имао 

никакова удела у споразуму београдских либерала са М. Блазнавцем, 

јер сам био у мађарском притворУЗ25 кад је тај споразум уговаран, ипак 
нисам могао допустити, да се без обзира на политичну ситуацију у 
Србији, створену топчидерском катастрофом,З2б и без оправданих ра

злога напада на људе, који су у прошлости толико страдали, и толике 

жртве поднели у борби за либералне идеје II народне идеале. Говорио 
сам да би требало почекаТII да догађаји II дела расветле прави смер 
споразума либералних патриота у Београду са М. Блазнавцем, па онда 
изрицати суд о том споразуму, и о смеру његових трговаца. Али, нагла

шујући факт да је "Велика Народна Скупштина" утврдила народну 
династију у Србији,327 студенти "социјалисти", међу којима се особито 
истицао Светозар Марковић, техничар, нису могли да се надоказују, 
како не може бити никакове солидарности између интереса народа и 

интереса династије, те како су према томе и београдски либерали тре
бали и требају борити се против саме установе династије, па и "против 
глупости II воље народа, који подржава и утврђује династију". Иначе је, 

говораху они, понашање либералних патриота у Београду "шепртља
нија и шарлатанство". На моје питање да ли би Светозар Марковић и 
његови другови "социјалисти" сами ЧИНlIЛИ оно, што доказују да би 
београдски шtберали требали чшшти, Светозар Марковић и другови 

изговараЛII су се: да ЈШ услови српске штампе не би им то допуштали; 

па онда, да ни српски народ шrје спреман да их разуме; и, најзад, да не 
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би било ни мудро, да они изазивају мржњу владе против себе, јер мисле 
доli.и у Србију да раде за своја начела.328 Ја сам им рекао: ако би такви 
разлози и обзири вредили у борби за "социјапистична" начела, они би 
морали вредити и у борби за либерална начела, и онда је збиља непој
мљиво и загонетно, одкуда да Светозар Марковиli. и "социјалистични 
другови му осуђују београдске либерале, што они у данима царовања 
цензуре и преког суда у Србији нису истакли заставу против установе 

династије и "против глупости и воље народа", који династију подржава 
и утврђује, кад и сами признају да он!! такову заставу не би смели ни у 
редовном и мирном времену истаli.и, просто из бојазни, да им коже не 
оду на пазар! Укори в их за неискреност и неправичност у њиховом 

критиковању либералне тактике у борби за идеје и начела, ја сам гово
рио, како би било патриотичније, да они придруже своје снаге снагама 
либералних патриота у борби за слободу и правду, као и за опште 
услове народног опстанка и напредног културног развитка, него да 

војују против старих другова својих. Ја сам им напомињао, како у та
дашњим приликама није било разлога за истицање "социјалистичке" 
заставе, јер однос!! између капитала и рада у сточарско-ратарској Ср
бији нису ни издалека онаков!!, какови у развитим индустријским држа
вама стварају социјалистичне проблеме. Па онда, ја сам им доказивао, 
како за један народ, растргнут на тако разноврсне политичне делове, 

као што је српски народ, не може бити важнијег, пречег и светијег за
датка, него да концентрује своје снаге и енергије у радњи и борби за 
своје ослобођење и уједињење, те како не треба истицати испред тога 
задатка питања, која би водила атомском мрвљењу интелектуалних 
снага српских, па их стављаГЈа изван могуli.ности да раде са успехом за 
народно добро. Подсећао сам их и на опасност, која је веli. тада наго
вештавана Србији и СРПL'ТВУ отворен!!м дипломатским питањем о усту
пању Босне и Херцеговине Аустрији, У накнаду за уступање Мљетака 
Италији; па и на нужност, да пред таковом опасности синови српски 

буду сви виђени под својом националном заставом. 

Светозар Марковиli. и другови му беху тада присталице "Интер
национале". 

"Интернационализам" беше једна од најзначајнијих црта соција
листичког покрета. У "Комунистичком Манифесту" Карла Маркса и 
Ф. Енгелса наглашена је нужност, да се пролетарци свих земаља ује
дине. Манифест тај био је написан за "Комунистичну Лигу", основану 
1847. у Лондону, која је поздравила Маркса као вођу. Револуционарни 
покрет од 1848. г. био је бацио у засенак и "Комунистичну Лигу", И 
"Комунистични Манифест". Ну, социјализам је надживио ту револуци
ју те су оживотворени социјалистични покрети у разним земљама. О 
Интернациона.пној изложби У Лондону 1862. г. дана је прилика за орга
низовање међународног радничког покрета. Споразумом радника раз
них земаља, особито инглеских II француских, састављена је 28. септем
бра 1864. г. једна међународна скупштина у Лондону, која је изабра.па 
један одбор ради оснивања "Ј1нтернационалног Радничког Удружења". 
Мацини је био замољен да састави статуте за то удружење. Ну, одбор 
није нашао да мисли и радње Мацинија одговара духу удружења, те је 
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поверио Карлу Марксу израду статута за Удружење. Маркс је израдио 
статуте у социјалистичном духу, са позивом: "радници свих земаља у је
дините се". Смер Интернационалном удружењу радника био би: да се 
уједине сви покрети националних радничких класа, у тежњи да се изве
ду политичне и економне реформе, које би спасле народ од тешког си

ромаштва. На скуповима Интернационале у Лозани, у Брислу, у Базелу 
и у Хагу "Интернационално Удружење Радника" дало је јаснијег 
израза своме социјализму одлукама: о национапизовању земље; о уки
дању приватне својине и наслеђа; о потирању разлике, којом се народ
ности деле једна од друге; о уништењу целе данашње државне орга
низације; о смеру организовања друштва на комунистичкој основи; о 
јавној контроли транспорта, о ко-оперативној својини средстава про
изВ"Одње, о општој обустави рада (генералном штрајку) у случају рата. 
Између социјалиста, који су били пристаГlИце Маркса, и анархиста, који 
су исповедали начела Прудонова, заподела се у "Интернационали" 
свађа, која се на сваком новом скупу све оштрије развијала, докле нај

зад комунисти анархисти нису морали иступити из "Интернациона
ле".329 Ускоро је "Интернационала" морала сасвим престати. Последњи 
пут била се она састала у Женеви 1873. 1'.330 

Задахнути духом "Интернационале", Светозар Марковиli. и дру
гови му ИСТlщаху, супрот начела народности, као свој идеал: "Савез 
слободних општина", па биле оне састављене из најразноврснијих на
родности и раса, те понављале историју вавилонске куле.Ш У свом за

носу за идеале "Интернационале" они су, дакле, друкчије гледали на 
национални позив Србије и њене међународне односе, него либерални 
патриоти, те су доказивали да треба пре свега и више свега у Србији 

борити се против династије, додајући, да за српски народ нема ника
кове опасности споља, пред којом би социјалистичке проблеме треба
ло запоставити начелу народности. По њиховом уверењу, Аустрија не 
би смела ни покушати, да заузме српске земље, јер би тиме изазваЈIа 

покрет Словена у својој земљи, па дала маха утицајима "Интерна
ционале", који би по њу били још опаснији, него словенски покрет. 

Нека би, најзад, говораху они, и десило се, да Аустрија заузме српске 
земље, па шта би било, ПlIтаху они, и онда сами одговараху: туђинска 

династија юбавила би нас од наше народне династије, а туђинску ди
настију народ би мање трпио него своју, па би устао против ње, те би 

Аустрија тим брже пропала. Ја сам их упуli.ивао на историју "Дунавске 
Монархије", која учи да "Dr:шg nach Osten" има дубљи значај него што 
га они замишљају, кад говоре о замењивању наше народне династије 

туђинском. Из природе духа, којим су тада Светозар Марковиli. и "со
цијалистичнп" другови му дисали и из тактике којом су они оговара.пи 
старе либералне другове своје, излазило је на видело, да се они осеli.ају 
у положају "генерала без војске", па немоћни да путем еволуције идеја 
и начела одгајају борце за своју нову заставу, они напрежу своје мо

згове, да би просипањем погрда на либералне патриоте поколебали 

веру. у либералне идеје и начела, па онда заводили младе духове у 
СОЦИЈалистично-утопистични лавиринт, коме се не знају "стазе и бо
газе", те у коме би их они могли водити кудгод би хтели. - Кад сам им 
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ја у очи казао ту истину, они, далеко од тога да порекну, у ствари су је 
констатовали. Уписујући либералној партији у заслугу "васпитање но
вих бораца", који хоће да иду још даље, него што су либерални борци 
ишли, они су додавали: да је либерална партија завршила своју "про
гресивну улогу", те да би требала да се повуче, уступајући вођство "но
вим борцима", "социјалистима" - који су излетели из старе либералне 
кошнице као неки нови "социјалистични" рој. Ја сам напоменуо раз
лике, које деле соцнјалнстичне мете и путове од либералних, па сам им 
доказао, да су недоследни, и онда сам их оставио, надајући се, да ће их 
логика догађаја и дела уразумити. 

Светозар Марковнћ после четири месеца осетио је потребу да је
дним писмом (писаним мени 28. септембра 1870. г.) образложи свој не
разложан говор на циришком састанку (у мају 1870. г.).ЗЛ Над[о]везују
ћи своје писмо на мене, само њему познато, неоверено приватно саоп

штење из Београда, он се домишља, да се његове мисли "лажно" тума
чеt и да се он "ниско клевета", као и да би хтео да забашури факат, да 
су баш "нови борци социјалисти" они, који лажно тумаче мисли својих 
старих другова, либерала, и ниско их клеветају. У главноме он у C~OM 
писму само поставља оно што је говорио на циришком састанку, па се 
упиње, да мисли, које је исказао на том састанку, нешто друкчије и 
логичније изложи. Он не престаје доказивати, да је династично питање 
нај важније и најпрече за Србе. "Српска Омладина" - пише он - "треба 
да развија отворено барјак против основног начела, против династије ... 
Ви [либерали] нападали сте владу и династију што није либерална, а ја 
[Светозар Марковић] не тражим од владе и династије либерализма, ја 
нећу ни владу ни династију. Моја је цељ да народ зна шта је оп шта по
треба, шта је општа задруга (држава), и да место владе бира пове
ренике, који ће да врше народне послове, како народ сам нађе за до
бро. Ви сте државник, а ја сам социјалиста, човек који одриче саму 
основу државе. Ми се разликујемо у основним појмовима о народу, 
држави и слободи.ЗЗ3 

Жудан вођства, он сам себе хвали, причајући да га "млађи при
јатељи разумеју", те га "воле и поштују". 

Као што је напред поменуто, он је у октобру 1865. г. као техничар 
са школским друговима из Београда писао мени, те ми одао хвалу на 

"заступању српских интереса", и уједно изјавио - да се "потпуно сла
же" са мном.З:>< Ну, прерушен у "социјалисту", он пориче своју либерал
ну прошлост. Под изговором, да сам ја с ЊIIМ I! млађим пријатељима 
његовим на циришком састанку "обраћао се као са непослушном де
цом", он каже: "Пред вама су стајали људи, који су вас некада држали 
за свога вођу, и који сад не признају, да сте ви (као државник и либе
рал) способни да им (као социјалистима, који одричу "саму основу 
државе") будете вођ, не признају начела, која вас руководе (тј. либе
рална начела, која символизују слободу и правду) и цељ коју ви хоћете 
да постигнете (тј. народно ослобођење и уједињење)".ЗЗ5 

Ја сам учио српску омладину, да на основи истине и помоhу науке 
ради за напредак народа и остварење народног идеала, и "Уједињена 
Омладина Српска" предузела је на просветном пољу радити за народну 
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будућност. Супр?т тога, "нови борац социјалиста", Светозар Марко
вић, проповедао Је, да српска омладина, место развијене заставе истине 
и науке, треба отворено да истакне "барјак против династије", као про
тив "основног начела"! Ја остајем стално у мом убеђењу: да су слобода 
и правда услови и основе напредног културног развитка народног и чо

вечанског, те да и Србија не може имати важнијег задатка, него да ради 
за наI?ОДНО ослобо!Јсње lf ујсдињсње, и да синови српски не могу имати 
свеТИЈе дужности, него да оставе потомству отаџбину још већу и слав
нију, него што су је наследили од јуначких предака. Ну, Светозар 
Марковић, "социјалиста", буни се против начела, у којима је он до јуче 
"потпуно слагао c~" са мном, и не "признаје више цељ", коју ја тежим 
постићи, ма да ми Је и сам одавао хвалу на "заступање српских интере
c~, и признавао да радим "з~ општност", за остварење народног идеала, 
Т.Ј. народно ос.побођење и УЈеДllњење. 

. Колико су здраВ!1 појМОВII Светозара МаРКОВИћа о држави, то се 
Јасно огледа и у ОВОЈ неЛОГIlЧНОСТII, са којом он прво "одриче саму 
основу државе", па ~Hдa IIпак ~oћe "општу задругу", што у ствари и 
држава знаЧIl, и са КОЈОМ одбаЦУЈе установу владе, па IIпак тражи пове
ренике" за вршење народних послова, као да такови повереЮЩI;'не би 
у ствари :шаЧIIJIII оно исто, ШТО !I влада значи! Поврх свега тога он го
вори, да Је "СРПСКII народ нерювит", 11 да су "закони 11 установе које 
народ уводи" огледало његове "глупости"; па ипак хоће, да се "народни 
послови врше онако, како сам народ нађе за добро". 

Пошто су "нове идеје" Светозара Марковића, као "СОЦllјалисте", 
саме побијале себе, ја нисам хтео одговорити му на писмо, којим он 

"образложава" те идеје. 
. Светозар Mal?KOBlIh и "млађи прнјатеЉIl" му покушавали су на пе

ТОЈ скупштини "УЈеднњене ОмлаДlIне Српске", држаној у Новом Саду 
1870 .. г. да лажним тумачењем мисли и смерова либералних патриота 
одБИЈУ ОмлаДIlНУ од тих паТРllота, па да се приграбе вођства над њом, и 
потуре јој своје, "нове" "СОЦllјалистичке" IIдеје. З36 Али је "Уједињена 
Омладина Српска" листом и одлучно одбила те покушаје њихове. 

" Кад нису ~!О.гли успети, д~ одстране "Уједињену Омладину Срп
ску од правог ЈОЈ ПОЗllва, и да Је приведу у службе "Интернационале", 
"нови борци социјаЈIИСТИ" предузели су трубити, да "Уједињена Омла
дина Српска" није. одговорила свом задатку, ни оправдала наде, које су 
на њу полагане, Т.Ј. наде да IIстакне "барјак против династије"; да место 
мирног 'рЩiа на пољу науке 11 народне просвете, огрезне у ПОЛИТИЧНУ 

аГИТ'ЩИЈУ против "државе, владе и династије"! 

Главни смер "Уједињеној ОмлаДИЮI Српској" био је (као што све
доче одлуке о њеној органнзацији, донесене на другој њеној скупштини 
у Београду) да, унаточ ПОПllТичном расулу Српства, уједини духове у 
патриотском одушевљењу за велике народне идеале, и она је постигла 
тај смер. Идеје, које је она раЗВlIјала, и начела која је она исповедала, 
ухватили СУ корена у дубљи ни народне душе, те је свест о слободи и 
правди, о националној солидарности, о словенској узајамности, и о пр а
~има и дуж~остима човека планула у духу народа светлошћу, која, кад 
Једном заСIlЈа, никад се више не гаСIl, те која и никада не престаје за
гревати и одушевљавати срца наРОДНIIХ синова. 
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Идејама "Уједиљене Омладине Српске" не престају се причешlш
вати духови српски. Тек снагом тих идеја могу да се освајају српска и 
словенска срца. 

Према светлости идеја слободе и правде, које се обележавају и 
као демократијско-националистичне идеје, па које је култовала и "Ује
диљена Омладина Српска", изведен је херцеговаЧКО-босански устанак 
1875. Г., који је водио Србију и Црну Гору рату за ослобођеље и незави
сност у 1876-1878. г. Па у развоју тих идеја јесте и тајна оног патриот
ског одушевљеља, са којима су Србија и Црна Гора у току 1912. и 
1913. г. онако славно осветиле Косово, и ослободиле своју браhу у Ста
рој Србији и Македонији од турског јарма. 

Задахнуте духом "Уједиљене Омладине Српске", и наша кљижев
ност и уметност узеле су виши полет, те постале моhнијим чиљеница
ма у развоју духовне културе народне. 

У потољем времену удружеља младих духова у свима гранама на
шег народног живота I13воде се и развијају у духу "Уједиљене Омла
дине Српске" и са угледом на патриотско одушевљеље, којим се она 

одликовала. 

Тријумф идеја "Уједиљене Омладине Српске" над идејама "нових 
бораца социјалиста" најочитије је осведочен фактом, да су ти борци, 

који су од некадашљих либерала били претворили се у "социјалисте", и 
сами увидшш своју '3аблуду, те су се од "социјалиста" прерушили у "ра
дикале", који су у свој ПОЛIIТIIЧНII програм уписали демокраТllјско-на

ционалистична начела, каКОВII су и либерални патриоти у средини 
"Уједиљене Омладине Српске" приповедали, и какови сам ја у "Сло
боди" и "Српској Слободи" У Женеви развијао.131 

Ј а сам се у јавним ЛИСТОВlIма и часописима српским борио против 

заблуда у које су огрезива.ГIl! "нови борци социјалисте"; па сам и у "гла
снику Српског Ученог Друштва" (в. напис: "Социјализам" у 34. кљиги 
тог "Гласника" стр. 1-116) предао јавности моје мисли о социјализму. 
А моје либералне 11 демократијско-национаЛИСТИЧf!С идеје и тежље ја 
сам изложио у мом спису "Политични Речник" ,З38 у другим мојим спи
сима, који се на Kp<ljy ових успомеН<l поименце помиљу. 

Заслуга је либералних паТРIIOТ<l, што је Србија у савезу са Русијом 
и Црном Гором, предузела 1876-1878. г. акцију за народно ослобођеље 
и уједиљеље. АКlщјом том Србија и Црна Гора извојеВ<lле су државну 
независност, и прошириле се териториј<lЛНО; па припомогле и ослобо
ђељу Бугарске. 

Пред тим историјским фактима падају сва она ниска клеветаља 
којима су "нови борци, социјалисти" систематски оцрљивали либерал

не П<lтриоте. 

Жалити је што је Светозар Марковић био Kp<lTKOI' века. Да је он 
био доживео рат за ослобођеље и неЗ<lВИСНОСТ Србије и Црне Горе, и 
ослобођеље Бугарске, он би MOP<lO 11 сам, б<lр у души својој, признати 
неразложност и грешност свог потвораЉ<l, да "либерални патриоти 
жртвују слободу и напредак нарОД<l интересима, који нису народни". У 
току p<lTa за ослобођеље 11 независност беше искрсла једна анти-ди
настична З<lвеР<l, обелодаљена покушајем у војсци, да се распали гра-
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ђански рат у Србији у часу, кад су синови српски били позвани, да ује
диљеним снагама стану на браник народне слободе и независности 
против спољашљег непријатеља. Да је Светозар Марковиh био дожи
вио тај догађај, он би ВllДио У колу, војним судом суђених и осуђених, 
завереника и понеког од Н<lјближих му једномисленика.3З9 Како ли би 
тада он, који је проповедао да треб<l истаhи "барјак против династије", 
и сасвим укинути установу династије, обрюложио ф<lКТ, да љегови јед
номисленици јесу истина истакли "барј<lК против династије" али не у 
намери да укину установу династије, него да једну династију замене 
другомР40 А да је Светозар Марковић био ДОЖИВИО и анексију Босне и 
Херцеговине AYCTPO-УГ<lРСКОМ,З4! он би морао одати правду либерал
ним патриотима, који су већ 1870. г. свртали пажљу на опасност те 
анексије, те саветовали да се не цепају народне снаге, кад треба да оне 
сложно под општом заставом, заставом слободе и правде, бране инте
ресе и Пр<lВО народа. НајЗ<lД, да је Светозар МаРКОВllћ доживио да сво
јим очима гледа кроз K<lKOBe се све политичке метш.юрфозе промеhу 
они "млађи пријатељи" који f<l, као што ми он писаше, "разумеју, воле 
и поштују", он би се уверио, да то не беху CT<lplI либерални другови му, 
него баш "нови борци СОI(l!ј<lЛИСТII", са Н. ПаШНћСМ на челу, који огре

заваху у "шепртљаНJlју" и "шаРЛ<lтанство", па и у саму "корупцију" 
која је, као што он причаше, и у самој "Аустрији преСТ<lла". 

Историјски је ф<lкат, да је наше Н<lРОДНО ослобођеље и уједиљеље 
извојевано помоhу здраве деыокраТJlјско-националистичке свести на
родне, коју је "УједиљеН<l O:-'IЛ<lДlIна Српска" систематски култивовала. 

ЗАБРАНА САСТАНАКА "УЈЕДИЊЕНЕ 

СРПСКЕ ОМЛАДИНЕ" 

У АУСТРО-УГАРСКОЈ 

Мађарска влада глеД<lла је ВЮД<l са неповерељем на "Уједиљену 
ОМЛ<lДIIНУ Српску", K<lO на интелектуални центар акције за буђеље и 
развиј<lље народне свеСТII у јУЖНJlХ Словена, П<l је налазила да је у инте
ресу љене превласти над Hebl<lJjapCKIIM Н<lродима Yf<lpCKe да сузбија 
наш ОМЛ<lДИНСКJl покрет. Она је с почеТК<l уздржаваЛ<l се од отвореног 
наступаља против саме "Уједиљене Оыладине Српске", па се ограни
чавала само на гољеље појеДIIНIIХ личности, које је она сматрала као 

вође омладинске, рачунећи да обеЗГЈ1<lвљиваљем омладине угуши у љој 
и националну идеју. Ну, кад је беОГРЩlска влада у августу 1867. г. рас
терала Омладинску скупштину, KOj<l се била С<lстала у престоници 
Србије,342 и К<lД је после топчидерске К<lтастрофе наСТ<lла у Србији по

литична ситуација, која је онемогућавала слободу омладинског покре
та, мађарска ВЛ<lд<l предузела је одлучније ограничавати састанке "Ује
диљене ОМЛ<lДllНе Српске" у Yr<lPCKoj. Министар унутрашљих дела у 
Пешти издао је у 1871. г. Н<lредбу, да у скупштшш "Уједиљене Омла
дине Српске" у Yf<lPCKoj могу узимати <lктивна удеЛ<l само Срби, који 
живе у Аустро-Угарској, као подашщи те монархије. Са том наредбом 
био је изаСЈ1<lН један владин комесар из Пеште у Вршац, где је у другој 
половини августа 1871. г. БИЛ<l сазвана омлаДIIНСК<l скупштина, шеста 
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по броју. Пре него што би та скупштина приступила раду, влаД.ин коме
сар хтео је, да се из њене средине удаље сви они чланови "УЈедињене 
Омладине Српске", који нису поданици аустроугарски". По жељ.и 
"Главног Одбора" омла)l,!IНСКОГ, председник тог одбора, А. ~аЏИћ и Ја 
обавештавали смо владиног комесара, да је "Уједињена Омладина 
Српска" књижевно удружење, .па и да своју активност OH~ изводи на 
просветном пољу, а да не раЗВIIJ<I никакову политичну аКЦИЈУ ПРОТИВНУ 
законима Аустро-Угарске, која би давала повода онаковој наредби, 
како ву је он био донео. Владин комесар је, на наш захтев да се повуче 
натраг та наредба, телеграфом известио владу У Пешти о.обавештењу, 
које смо му дали, па тражио нова упутства. Из Пеште му Је одговорено 
да остаје у важности наредба, која му је дана ради саопштења омла
динској скупштини. Ми смо тражили да се поново телеграфише влади 
да покрет идеја, који Омладина на књ!!жевном и просветном пољу 
ИЗВОЈ\И, не засеца у плитичне проблеме Аустро-Угарске, те да не може 
бити ни законског разлога за IIЗвршење наредбе, коју је владин коме
сар донео; или, ако би се ипак при тој наредби остало, онда да се не 
забрањује Србима који не живе у Угарској, да као гости долазе на 
омладинске скупштине, па узимају удела само у већању, а не и у гла
сању о одлукама скупштине. ВлаЈ\ИН комесар телеграфисао је И по дру
ГИ пут у Пешту, и саопштио наше захтеве. Из Пеште је одговорен? му: 
да влада остаје при својој наредби, апи са том изменом: да Срби КОЈИ не 
живе у Угарској могу као гости допазити на омладинске скупштине, 

онако како смо ми захтевали. Према тој уступки пештанске владе, и 
пошто нас је владин комесар уверавао да ће се ускоро донети закон о 
удруживању С,)10боднији од наредбе. коју он има, Главни ~дбор омла
дински и ја сложили смо се на ОВЩ предпог омлаДИНСКОЈ ску~штини: 
"Пошто је у поузданом IIЗглеЈ\У да ће угарско министарство ЈОШ. ове 
године донети закон о удруживању, који ће јаыачно бити слободнИЈИ од 
ове наредбе угарског министарства, предла~емо: да се још ~оследњи 
пут покуша ИЗЛОЖIIТII и раЗЛОЖIIТИ угарСКОЈ влади, како "УЈедињена 
Омладина Српска" тежи братској узајамности и сугласности свих на
рода и људи на пољу науке и општег напретка, и како би у интере.су и 
части самог маЬарског народа бlIЛО противно одупирати се таКВОЈ те
жњи "Уједињене ОмлаЈ\ине Српске" не дајући јој, да у овој земљи буде 
целокупно представљена. - Да се у исто време СрПСКОЈ влади представи, 
како" Уједињена ОмпаДl!на Српска" сыатра Србију као природно 
огњиште за радњу своју, те је рада, Ј\а ту ради свом умном снагом за 

напредак и будућност свега Српства, на што сваки Србин има право И 
дужност." 

ВлаЈ\ИН комесар l13јавио нам је Ј\а нема ништа приметити против 
тога предлога, да неће сметати, да се о њему већа на омладинској СКУП
ШТIIНI!, која се састала у Вршцу, па ако би га та скупштина усвојила, да 
ће о томе поднети извештај влади, са предлогом Ј\а се одобри да на 
омлаЈ\ИНСКИМ СКУПШТlIнама у Угарској буде представљена целокупна 
Омладина српска, или бар да се не забрањује Србима који не живе у 
Угарској долазити као гости на те СКУПШТlIне. 

На омлаДI!НСКУ скупштину у Вршцу био је дошао и Светозар Мар
ковић са својим друговима "ссщнјалистима". Они су поднели СКУП-
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штини овај предлог: "Одбацујући сваку солидарност са владама, омла
дина српска не може се са никаквом владом договарати нити њихове 

отписе примати, одлучује, да се отпис угар. министарства одбаци ћута
њем; а годишњем одбору оставља се право, да сазове другу скупштину 

на месту куда буде мог.ућно." 

Члан "Уједињене Омладине Српске" Гига ГСРШИћ, који је дотле 
увршћивао се у ред либералних патриота, па, као члан "Главног Одбо
ра Уједињене Омладине Српске", одупирао се анти-либералној аги
тацији нових бораца "социјалиста", сад је обрнуо лист, те, да би се до
пао тим борцима и он је предложио, као и они, али нешто друкчије, да 
се одбаци наредба угарске владе. Његов предлог гласио је: "Омладин
ска Скупштина изјављује, да она неће више претставком да се обраћа 
ником ради одобрења устава, него препоручује годишњем одбору, да 
он ако види, да се не може састати овако Уједињена омладина по доса
дашњем свом програму и на досаДШlJЊИМ основама, да позове поједине 
месне омладине на оснивање месних друштава, и да их у течају године 
сазове на збор онде где је слобода збора ујамчена." 

Здравом разуму бшЈО је сасвим јасно, да не хтети ВОДИТИ рачуна о 
факту, да се противу владине нареЈ\бе не могу нигде држати омладин

ске скупштине, те да предлагање, ЈЩ се просто одбаци наредба владе, и 
да се више не обраћа НИКОЈ\I ради одобрења омла.динских састанака, 

значи у ствари преЈ\лага.ти, да се онеыогућн Ј\ржање омладинских СКУП
штина у свакој држави, која има реЈ\ОВНУ влаЈ\У. КаЈ\ се то изложило у 
скупштини, Гига Гсршиh, Ј\екламовао је: "нека нам се забра.не јавни са
станци, ми ћемо се састаја.ти по Ј\убравама и пећинама". Лични начин 
живота Гершићева био је саыа противност његовом говору о састајању 
"по Ј\убравама и пећинаыа" те и јасно свеЈ\очанство о неискрености 
његовој у скупштини. 

На жа.пост, скупштина је, без Ј\убљег суЬења о условиыа за састан
ке "УјеЈ\ињене Оыла)l,!IНе Српске", повела се за преЈ\ЛОГОМ, "да се не 
обраћа ником раю! ОЈ\обрења устава", те је извесне услове и прилике за 
омлаЈ\инске састанке жртвовала неизвесним лутањима по "дубравама и 
пећинама", па одлучила, Ј\а поступи по Гершићевом савету, пошто је 
одбила преЈ\ЛОГ, на који СЈ\IO се бшш сагласшш ГлаВНI! Омладински 
одбор и ја, и (није прихватила) преЈ\ЛОГ нових бораца "социјалиста". 

На тако ву одлуку омлаЈ\инске скупштине влаЈ\I!Н коыесар појавио 
r;e у скупштини, па изјавио: "У име власти, и по гласу министарског 
от:-,иса, ја распуштам ове скупштину, не Ј\опуштајући Ј\а Омладина и 
даље држи јавне састанке". 

Тако је "УјеЈ\ињена Оыладина Српска" стављена изван законске 
могућности, да држи своје скупштине у Ј\ржаваыа које иыају организо-
вану јавну влаг:т са влаЈ\ОМ на челу. ~ 

О састаНЦlI!lа омладинским ван Ј\омашаја Ј\ржавне власти није мо
гло бити ни раЈгов()ра, а још мање о омлаЈ\ИНСКIIМ састанцима по "гуду
рама и пећинаыа" у држаВaI,1a које 1l!\lajy владе. 

Са таковиы стањ-;ы ствари /;lOгли су бити заЈ\ОВОЉНИ само "нови 

борци социјалисти", којч су рачунали да ће сад моћи неспречно llШрИТИ 
своју агитацију у Српств:r, пошто је било забрањено јавно ширење де-
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мократијско-националистичких идеја под заставом "Уједињене Омла
дине Српске". Са таковим рачуном они су и предлагали, да се "одбаци 
свака солидарно(..'т са владама, да се не договара ни са каквом владом, и 

да се одбаци и наредба министарства"; па кад је тај њихов предлог 
омладинска скупштина одбацила, они су СВИ сложно усвојили Герши
ћев предлог и за њ гласали. Кад је доцније Светозар МаРКОВИћ затра
жио да га Јован РИСТИћ, као намесник, прими, он је РИСТИћУ, као што 
ми је овај сам причао, говорио, да су он и његови другови учинили бео
градској влади услугу, пршюмагањем да се забране састанци "Уједи
њеној Омладини Српској". РИСТИћ му је одговорио да он нити је тра
жио, нити очекивао ту услугу, те да за њу нема никакове обавезе према 

њеним творцима. 

У вече оног дана, кад је комесар мађарске владе забранио Омла
дини Српској јавне састанке, "нови борци, социјалисте" били су се 
састали у башти једне ГОСТI:ОНlще вршачке, па у својим "здравицама" 
отворено исказивали своје наде у нове lIзгледе за успешну "социјали
стичну" акцију после забране јавних састанака омладинских. Кад су 
том приликом одазвали се здраВlI1Щ Светозара Марковиhа, који се био 
успео на један сто, да би га сви другови боље видели, он се није могао 
уздржати од смеха, којим је обелодањена његова жудња да се својом 
здравицом допадне својим друговима, па ма она и била израз злура

дости што је "Уједшьеној Омладини Српској" украћено састајање у 
смсру радње за народну просвету. 

Уз "социјаЛИСТlIчне борце" могао је и Гига Гершиh бити задово

љан успехом у предлогу, који му је задобио симпатије тих бораца; те 
кад су се OНl! доцније преРУlllШШ у "радикалну партију", и он је заузео 
угледан положај у тој партији. 

Обест ПОЛllТичних власника могла је укратити сазивање скупшти
на "Уједињене ОМЛЩЏIНе Српске"; али духовно јединство, које је изве
дено под заставом "Уједињене Омлщџ!не Српске", остало је на висини 
недостижној оружју ПОЛI!ТИЧННХ силеџнја, као и интригама "нових бо
раца социјалиста". Јединство то огледа се у мисли, у речи, и у делу свих 

патриотијскнх бораца за слободу и правду и свих апостола демократиј
еко-националне идеје 11 начела. 

У осећању своје неМОћlI да у СОЦlIјалистичком смислу потру раз
лике које деле народноеТI! једну од друге, ]ј да националну државну 

оргаНlIзацију замене "савезом ОПllJтина" скупљених из разноврсних 
раса, "нови борци - соцнјШ1l!ети" наПУСТIIЛИ су своју aHTII-државну и 
анти-динаСТIIЧНУ аГlIтацију, па су се организовали као политична стран
ка, На3вана "радикална", те су експлоатовањем државне организације, 
задобијањем династичног "благоволења" и демаГОllJКИМ програмима 
прометаЛII се од ОПОЗlщионара у власнике, од гоњених у гоююце, од 

бранилаца часне сиротиње у гра6Љl!вце без скрупула, од радника у ка

питаЛlIсте, од "бескуlшнка" у ()огаташе 11 мшшонаре!34З 

Успомснс, приредио I! преТ\говор написао проф. др Василије Кре
стиh, Београд, 19Юi. 
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Карл Кауцкн (1854-1938) 
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lвa 3ugaf(Clroieng ~J\lfftieg unb :5netaaar 9J!nrforoitfdJ. 

ја! Ьех Dо!!d}eroiiЩcfjеп s:j5artei нпЬ Ьп )}tеtЈО!utiоп ооrgеаеicfjпе! roar, bas [јсђ 
~er~l . 

Wlartoro ђа! un[ere s:j5artei аи оеrЬапrеп, Ьаи [је. r:idjt Ьп ®етађ,; oe~, 
тјеС еiп ЪеЬеutuпg§!оfеs ru:пђiiпgfr[ Ьеё ~o!icfjerol!'! 311 ~~tbe~:. lDle 
bies тј! Ьеп !iпfеп G30аiа[rсоо[utiощirеп оЬн Ьеп Ьоп Eojorolft geruqrten 
,,[iпrеп .;5пtеrпаtiОllаЩtен" Ье! ј}аа roar, uпЬ јјсђ апЬеtјеit!5 оо! Ье,; nidit 
minberen ®етађх епеttеп fonnte, in ~оаШiопsаЪепtеuеr тН оеrјdjiеьепеп 
"ЬеmоfrаЩdjеп" Ыitgеr!idjеп ®ruррiеruпgеп ocrroicfe!t аи roetben, roic. Ыe~ 
Ьех einjtmiiIige recfjte Wleнjcfjeroijl tшЬ je~jae ещаgiеrtе ~оттипјЈ! WI а I ј r I 
gеiап ђаНе. 

Wlartoro ђаЬеп luir е!5 зи оеtЬапrеп, Ьаи uпјеrе s:j5artei unter Ьеп 
јcfjroеrјtеп \.ј5rЩuпgеп ШIЬ ®етађхен iђr mачiiЩdjе5 ~аппех unbeHecft 
f)inubergercttet qat, Ьајј јје bie ч3 а r t е i Ь е t :з н f u п f t Тй,; bas rujjiicfje 
\lSro!etariat gешоrЬen uпЬ gеЪfiе!Јеп Щ. 

I.illепп аи5 Ьет gigапЩcfjеп Ј8ханЬтеие! Ьех ruiiifdjen Эtеоо[utiоп ba:i5 
tujjiidje Ч3rо!еtаriаt roie ein Ч3ђопi;Ј; пеи еrјtеђеп roirb, roепп пасђ Ыејех flеiп, 
оutgcrlidjеп )}teoo!ution, Ые geficgt ђаНе aIs 9 е f dj е i t е r t е р r о [ е, 
t <1 r i i dj е Эl е о о! tt t i о п. eine iозiа!ЬеmоrrаЩdjе WlаiiеЩJQrtеi in Жијј, 
!апЬ luieber mogIidj roerbea }uirb - јо roirb е§ пu! еiпе "Wlartoro[cije" \lSartei 
[еiп, Ые uпtеr Wlartoros ~аппеrп fiimРfеп ипЬ jiegen roirb. 

:Darin оејtсђt WlаrtОП15 uпьеrgеi3!icijеs, uпјtсrЫicijеs gjеrЫепН ООх Ьет 
шјјiidjеп \lSro!etariat. ~Љex аиф \.Јос Ьес ~lItепtatiопа!е, Ые ап Ьеп I.tr, 
fabrungell ffittјј[апЬs оје[ ди !crнCII ђаЬеп lUlrb .. 

StarI Stautskq (~еrПп): ~ugоПа1tliеn$ ~ufftieg unb 
61'еtОЗUi ~atkowitf сђ. 

1. 
\В )uirb hJeni1le \}аftоrсп gеЬеп, Ы~ јl1l 52сЬеп ое! :I36(fer еiпс [о lJеrђiiпgпi§

ьоПе !ЛоПе ge[\Jielt ђаЬеп roie Ые ll:1!1Jifienf)~it. ~ir Ыiфп ireiIicђ пiсђt [о l!?eii 
gеђеп тје Ые :1Лiiппеr Ье! lliuЩаruпg bes 18 .. Z5afyrQttnberts,. Ые .аПе <?Је~~Пlа~е 
iп ber @ејеПјсђат± аит Ьеп @eger;ia~ !ЈОП ~tјlеп uпD НПП1I11епђеtt ашucfrцђr!еп 
1IПЬ mеiпtеп, Ые CiJсiеЩа)аit mйјје сiп f)аrmопi[сђеs SJ3araiJics iеiп, [ooalo јеЬе! 
еiпзе!r;е [еiп .;5пtеrеijе ПЈО!Ј[ ImiteIle. ~ir WЩеп ieit, Wlщ;, Оа.В Ые 9јеgепi~.~: 
ber Яlајјеп 11110 \!пtеr Ьеirttпmtеп )8еЬtl1gнпgеп l1Ш!) ос! ~1lаttопеп оrОl10mt1щ 
(јег begrunbet iiпЬ. ::Die Ь!ојЈе ~еrоrеitllпg 110П ~iiiеп iii пicђt imjtапое, јје aur
зuhеnеп. @оь[ aber je~! Не јеЬс ~!ajje 1IпiJ јеЬе 9Саtiоп beiier iп Ьеп 6tапЬ, tQre 
hJirfIiсђеп :;Sпtеrејјсп 311 erfenпсп нпо 311 ruаf)rеп; Не ђа!! јје ао !ЈОН Zоrђеitеп 
unb Z5!Iцјiопеп ИI1Ь fOl13entriert iђrе flrart а1lТ bas inotige uп!Ј :1ЛОiJ[idjс. 

Ш:нсђ Ыс нпgеђсurсп 52еiЬеп Ьс§ ~еШriеgе§ нп;:' јеiпсr јјо!gеп roiirеп НП5 
ьје[[ејсђ! erjpart geb!ieben, )!Јепп оје mаiigсЬепоеп Sfreiie 5Dен!iф[апЬ5 осјјс! 
IIп!еrridjiеt gehJejel1 П1iirеп ii('cr Ыс 52еЬеПiJiађigfеit tJiterrcicђs нпо Ые 52соепs
fraft OC~ ш;iftеigеI1Ьеп~iiЬi!аhJепtt.!1t15. G5chJiii, Ые @cgeniii\ie 3hJiiсђеп оеп 
еurОРаiјdjеп @rо&mааЈ!СП еrjtапоеп ан!; OfОl10miiсђш Z5пtеrсјјепfопf!iftсп нпо 
оеп iђпеп епtј\ЈriпgепЬеп !Лiiјtнпgсп. :З:;осђ I)Clt!rп Ыеје јфоп meQrfacђ tJorfjer 
gebroђt, зцrп Striegc оН fii[щп. UltO јсiJсsrпа[ hJor er Ьосђ lJermieben ТDoro.en, hJei! 
аПё ~еtеi!igtеп апвејјсћЕ~ ос\' s~иit oes Щrоktоritlti! !Jor Ос! j)ttrdjt6arfett iеiпсr 
.itопјеЦttспзеп ашiicfiа)\'еcftС!1. 2!l1сђ ir:t ;)оfJп 1914 hiittеп Ые :1Лафtђаоеr ЬС5 
::De1lticђen !Леiсђсs es јјщ !:ЈОЫ iicerlegt. 6iterreici) 011 iеiпеm lШt1l1аtU1I1 ан 
eerOieH, bas tot[iid)ltlf) Ьеп .\1rieg епtf~iiс[tе, ;;11 еп;tl!!inе;t, шепп Не Ые Scђ1l1Qd)e 
bcs '.'3еrЫiпЬсtсп g.:fа!1пt Ultb ЦCHНt&! !Iut!сп, Ьав fЈ!пtеr јЈСЫ јiiЬј[аhJijсђсп Ш:uf
jticg сјnе UПl1JiЬе=itсђliа,с Яrаft (ЊХс I1нј) н:фt ь!он Ыс ~5пtrigне eines ruifiiсђсп 
3аrсп, ће[lеп ~фтаФе ntuП fйпtt±с НI1Ь иО11 b~тn Jr.l\П crr.),"\'teie, н hJurbe Па) 
је mcH !'inldliicf;tera I:1Г,:;1. t1l1~ ~5 fi:!7 '~>ft';!1'eitii mОt,11ilЋ је:, .:;t>r5icn оћпе h~eitere 
StfJШDti{\lti(ii1еп ;)и 'Ue':1P,t~C!i, ma~ т\.н! bT~ ,j.!.Of(\[TEetlIng ће!5 яr.сqеS" nanl1te 
- ~i!~~ Cfr!~lt1C±!:nlJ, bi~ )Ј !'1!.'н \lr;)~!l!rj ~·llt!\ml)·.;it~'Н ~·t·: ?m~ltJt'~'.~td)te gC(1i.irt. 

Прва страншщ написа Карла Кауцког 

Карл Кауцки 

УСПОН ЈУГОСЛАВИЈЕ И 

СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ344 

1. 

Мало је чинилаца који су у животу народа играли тако пресудну 
улогу као што је то било незнање. Наравно, не смемо само да идемо 
тако далеко као просветитељи 18. столећа који су све супротности 
друштва сводили на супротност знања и незнања, сматрајући да би 

друштво требало да постане хармонични рај, чим би сваки појединац 
добро схватио своје интересе. Од Маркса на овамо знамо да се супрот
ности класа, а под извесним условима и народа, темеље на економици. 

Само ширење знања није у могућности да их отклони. Међутим, оно 
сваку класу и народ боље оспособљава да схвате и очувају сопствене 

интересе, оно их чува од непромишљености и илузија, а њихову снагу 

концентрише на оно што је потребно и могуће. 

Можда бисмо бшш поштеђени и бескрајних патњи Светског рата 
и његових последица, да су меродавни кругови Немачке били боље 

обавештени' о виталности Аустрије и о животној снази југословенства 
у успону. Наравно, супротности међу европским велесилама су настале 
због конфликата економских интереса и наоружавања до којег је због 
њих дошло. Међутим, они су већ раније више пута претили да ће дове
сти до рата, а да је овај ипак сваки пут избегнут, јер су сви учесници 
устукнули пред снагом пролетаријата и ужасом последица рата. Тако 
би и 1914. године властодршци немачког Рајха добро размислили о то
ме да ли да подстичу Аустрију на ултиматум према Србији, који је и 
био непосредни повод за рат, да су знали и да су познавали слабост са
везника, да се иза јужнословенског успона крије неодољива снага, а не 
прос.:то интрига руског цара, чија је слабост била позната и од кога се 
очекиваЈIO да ће у тој мери бити заплашен, да ће за Аустрију бити мо
гуће да Србију прогута без даљих компликација, што се назива "лока
лизацијом рата" - очекивање које спада у највеће глупости светске 
историје. 

За Немачку и за свет је представљало велику несрећу то што је 
код нас у време српске кризе било само мало људи који су познавали 
јужнословенске прилике. 
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Од партијских другова у Неыачкој Херман Вендел још од пре рата 
најревносније се бавио јужнословенским приликаыа. Он је тај посао 
наставио и после рата, па је захваљујУћИ његовом ыарксистичком ме
тоду, најпродубљеније изучио јужне Словене и најбоље их схватио. Он 
је резултате својих радова изложио у низу написа, који заслужују да им 
се ПОКЈIOНИ највећа пажња. 

Можда је од њих најинтересантнија књига која се појавила пре 
годину дана "Из југословенског Risorgimenla (Gotha, Fr. АпШ. Perthes)".345 

Познато је да се као Risorgimento, васкрс или препород назива по
крет који је у Италији започео после Наполеонових ратова пре једног 
столећа, и који је себи као крајњи циљ поставио ослобађање тали
јанске нације од туђинске власти и уједињење Италије, што је он нај
ПОСЈIе и остварио. 

Реч не одговара у потпуности ситуацији, јер пре садашње, никада 
није постојала талијuнска држава која поново треба да оживи. А исто 
тако раније у историји није постојала јужнословенска национална 
држава, коју је бшю потребно обновити. Хрватска је током протеклих 
векова увек била одвојена од српске националне државе, која је посто
јала до продора Турака у Европу. Чак ни Босна и Херцеговина нису јој 
припадале. Хрватска и Босна су у средњем веку биле самосталне држа
ве које су повреыено постајале делови Угарске. Територије на којима 
су живели Словенци врло су рано, већ почев од 13. века све више пот
падале под власт Хабзбурговацu, којима су почев од средине 14. века 
биле потчињене све словеначке територије. Оне су припадале нема
чком Рајху. 

Никада није било једне јужнословенске националне државе, ју
жнословенски покрет има сасвим скорuшње порекло. Он не тежи за 
тим да обнови нешто CTUPO, већ да створи нешто сасвим ново. Али не

што ново, што се чврсто заснива на датим приликаыа. Отуд његова жи
вотна снага. Јако се варају они који у југословенској држави виде једно
дневну муку и рачунају са њеним поновним распадом. Њене данашње 
границе можда нису свугде у складу са принципима самоопредељења 

народа и могу да захтевају ревизију. Али сама држава заснива се на 
чврстим темељима. Могуће је да се она још и прошири, уколико се ује
дини са Бугарском, коју од јужнословенске државе деле углавном 
интереси династије и последице рата. Овим уједињењем бугарски на
род не би добио ништа мање него јужнословенска заједница. 

Вендел у својој КЊlIЗи прнкuзује клнјuње, раст п,.најпосле, победо
носни продор идеје о јужнословенском јединству п о свргавању тро
струке туђинске власти, Турака, Мађара и Немаца - управо, може се 
говорити о четворострукој туђинској власти, пошто је северна обала 
Јадранског ыора почев од 12. века до прага 19. века била потчињена 
Млечанима. До данас је владајућа буржоазија била талијанска, а вели

ки део је од 1918. политички опет потпаО под талијанску власт. 
Вендел нам не пружа повезану политичку историју, већ историју 

идеје јУГОСЈlОвенства са њеним разноликим променама и облицима. Он 
је износи у форми биографија петорице њених најистакнутијих засту
пника. Али, они нам се представљају у вези са укупним развојем наро-
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да, којима припадају, а овај се рuзвој опет своди на основе узрока на 
економске промене света уопште, а посебно код јужних Словена. Тако 
се читалац доводи до пуног разумевања јужнословенског националног 
покрета, као и до разумсвања особености различитих извора, који су се 
у њему слили у јединствен ток. 

Ко ХОће да разуме југословенску заједницу, мора да схвати особе
ности српске, хрватске и словеначке националности. Претерује се када 
се сматра да ће ове особености разрушити младу државу. То се исто 

тако мало може очекивати као и то да ће словачка опозиција раскину
ти чехословачку заједницу. Но, провинцијски партикуларизам у некој 
држави са тако неразвијеним унутрашњим саобраћајем може још дуго 
времена да ствара велике неугодности, које, међутим, тешко да могу 
бити гори од оних које су баварску самобитност потчињавале нема
чком Рајху. При томе би се неукроћени партикуларизам могао појави
ти чак и унутар саме српске национuлности побуном Црногораца про
тив централистичке државне целине. 

Врло је могуће да се са централизованим државним уређењем су
више пожурило и да би ыuло више федерuлизма по швајцарском узору 
више одговарало тренутном стању саобраћаја и снази појединих делова 
државе са тако различитим историјским традицијама. У сваком слу
чају, партикуларизам је фuктор који своју снагу црпи из прошлости, 
док се насупрот томе национално јединство налази на линији неоп
ходног развоја. Овај фактор ће стално јачати, а онај слабити, ако се ра
ди о деловима народа који припuдају истом језичком стаблу, а не о Ма
ђарима, или Албuнциыа, или Неыцима. 

Пошто су анектиране веће хомогене масе других националности, 

свакако да прети опасност њихове опозиције. Али ово може раније или 
касније да доведе само до потребе кориговања граница, а не и да угро

зи постојање државе. 

Вендел је врло добро схватио разлику између српства и хрватства, 
и изложио ју је у својим различитим списима. Она се заснива на разли
ци историјског развоја обају племена. Српску државу су Турци у 15. 
веку потпуно уништили И Л!IlШIЛИ свих владајУћИХ и култивисаних еле
мената. Од српског народа преостало је само сељаштво. Његова цркве
на организација је било оно што га је донекле одржавало на окупу. 
Али њој су Турци одузели сваку власт, а она није имала свој културни 

центар, као католичка црква у Риму, већ као део грчке цркве у Цари
граду, који је у исто вреые када и Србија подлегао турском освајању. 
Од онда је даљи развој знатно теже допирао до различитих национал
них организација грчке цркве, него до римских. Оне су утонуле у вар
варство њихових турских господара а њихово свештенство је било неу
ко и мало поштовано. 

Када су се распадом војне ыоћи Турске и као одјек европских бор
би за ослобођење после Француске револуције у српском народу про
будиле свест и снага да крену у борбу за ОСЈIOбођење од стране власти, 
у борбама кроз 19. век опет је настала независна Србија, која није 
налазила никакву историјску традицију на коју би се ослонила. Сачу
ване јуначке песме нису пружаr:е никакав политички или социјални 
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програм. Све се морало из темеља наново изградити. За то су узети 
најновији узори који су се могли наli.и у слободним нацијама Европе. 
Срби нису имали ни аристократију, ни јаку цркву које би их у томе 
спречавале. Тако су у Србији из варварства израсле одмах најмодерни
је идеје. 

У Хрватској је сасвим друкчије. Њу су Турци само пролазно осво
јили и потчинили. Она је ускоро опет могла да збаци турско иго уз 
помоli. победоносних армија Хабзбурговаца. Хрватска аристократија је 
била јака, а поред ње и црква, која је била римокатоличка. За разлику 
од грчке, ова је, макар и врло нерадо, остала изложена узлету европске 
културе. Покрет реформације ју је принудио да се мало регенерише. 
Ако је грчка црква у Србији посредством турске државне власти била 
осуђена на немоli. н сиромаштво, то је католичка црква у Хрватској уз 
државну власт Хабзбурговаца нашла снажан ослонац, који је према 
могуli.ностима повеli.авао њену В.'1аст и богатство. 

Хабзбуршка држава је саЧУВ<L'1а Хрвате да не потону у турско вар
варство. Међутим, та иста држава је плашљиво настојала да последице 
просвеli.ености и револуција Западне Европе у 18. и 19. веку држи што 
даље од њeНllx жнтеља. То јој је најмање успевало на њеним западним, 
а највише на њeНl}M југоисточним територијама које су се граничиле са 
Турском. Тако су се традиције средњевековног феудализма и сред
љевековне цркве у Хрватској снажно сачувале, док су се у Србији пот
пуно юбрисале. Модерна струјања, које је Србија лако прихватила, у 
Хрватској су наилаЗИЛа на снажан отпор. Модерна струјања су подсти
цала револуционарно, а отпор њима конзервативно размишљаље и де

ловаље. Национални покрет у Хрватској је повремено постајао и поја
чано клеРИК<L'1но-феудалан. 

Посебан тип представљају Словенци. Они су били поштеђени 
турске власти. Али зато су постојали други страни властодршци, који
ма су се врло рано потчинили. Феудални господари и становници гра
дова на љиховој територији бllЛИ су делом Немци а делом Талијани. 
Они сами су сачињавали само широку, неуку сељачку масу. Једину мо
ГУIi.НОСТ за развој ЊИХОВIIХ потомака пружала је црква, која је код Сло
венаца, као и код Хрвата, била римокатоличка. Модерни саобраli.ај и 
модерне политичке борбе најпосле су запљуснули својим таласима и 
словеначку територију, па је и тамо настао национални покрет. Али је 
овај своје најистакнутије вође налазио међу словеначким свештен
ством. Још више него у Хрватској католички клер је у Словенији био 
претеча НaIЏIOН<L'1НОГ покрета. ТII:-'Је је он, и овде и та:-.ю, добијао конзер
вативни карактер. Али за разлику од хрватског национализма, слове

начки национаЛl!Зам није садржавао аристократски елеменат. Он је 
био изразито демократски. 

Вендел се у својој књизи не осврli.е на прилике које су настале 
растом кшшталистичке индустрије у разним деловима садашље југо
словенске теРИТОРllје, који су створили услове за један социјалдемо
кратски покрет. Овај покрет, строго узев, више не спада у национални 

"Risогgimепto". Он највеli.у важност придаје демократији уопште, а 
посебно националној независности. Али обе не представљају циљ за 
себе, веli. средство у борби за национално ослобођеље. Он је интерна-
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ционалан и захтева најтешњу сарадљу еа социјалистичким партијама 
других нација. 

И управо због љеговог интернационалног карактера, најмање су 
га погађале супротности различитих племена унутар јужнословенске 
језичке заједнице и он најодлучније заступа идеју повезиваља ових 
племена. Он је пре Светског рата заступао идеју б<L'1канске федерације, 
а данас се одлучно супротставља регионалном партикулар!IЗМУ унутар 

Југославије. 

П. 

Особеност трију племена југословенске државе у Вендловој кљи
зи се врло добро одражава у трима биографијама највиђенијих пред
ставника које је идеја ослобођења и ујеДllњења у 19. веку имала. Хрват 
Јосип Јурај Штросмајер (1815. до 19(5) и Словенац Јанез Крек (1865. до 
1917) били су lU.1ТОЛЈI'IКИ СRСlIIтсmЩlI. ШТрОС1>шјер, који се уздигао до 
бискупског чина, играо је Вlщну улогу у католичкој цркви II ван своје 
ДОМОВlIне. Насупрот њима Србин Светозар Марковиli. (1846. до 1875) 
био је социјалиста, снажан МИСЛИЛaI( и борац. 

У приказивању Светозара Марковиli.а Вендел постиже свој нај ве
li.и успех. То поглавље је за нас у CK1KOM погледу најдрагоценије, уто
лико више, јер је то, КОЛIIКО знам, прва исцрпнија биографија на нема
чком језику нашег српског нешто стаРllјег саборца. 

Марковиli. није био ыарксист, нити је то могао бити. У његово вре
ме се о Марксу није могло говорити чак ни у Немачкој. Тек нам је 
Енгелсов "Антидиринг" !IЗ 1877. указао на особености марксизма, па су 
чак биле потребне године да прођу док се један маЛII круг људи пробио 
до пуног разумевања ових особености. Али, сем тога, у Србији је недо

стајала било каква основа за онај самоникли, праКТИЧНII марксизам, 
који су чартисти у Енглеској упражњаваЛ!l још пре 1848. године у про
летерској класној борби. 

Социјализам Светозара МаРКОВllћа и његових пријатеља прои
зилазио је отуда што они, као најенергичније претече ПОЛИТIIЧКОГ 
ослобођења и духовног препорода српског народа, нису код љега на
лазили НII најмање полазиште духовног развоја. Морали су да га узму 
са развијенијег Запада. Они су одатле, наравно, узели најмодерније 
идеје. И као побуњеющи против :затечене турске власти и од ље зави
сног државног уређења, кога су се ослободили тек после руско-тур·· 
ског рата 1878, они су са Запада са наклоношli.у преузели и љегове ре
волуционарне идеје. Но, после 1848. године то више нису биле либерал
не, веli. само ССЩllј<L'1l1стичке идеје. 

Међутим, Марковиli. и његов круг ове идеје нису уносили непо
средно са Запада, веli. преко Русије. Уска повезаност са Русијом такође 
спада у особености које су Србију делиле од Хрватске и Словеније, које 
су опет у Хаб:збуршкој монархији виделе свог најбољег заштитника. 

Срби нису били блиски Русима само по језику, веli. и по писму и ве
ри. Томе треба додати и политику царева, који су од Петра Великог те-
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жили да на рачун Турака продру ка Средоземном мору, Константи
нопољу, који су У 18. веку повремено!! били савезници Хабзбурговаца, 
а у 19. веку скоро увек у сукобу с њима. Али од великих ратова после 
Француске револуције наовамо, .који су пр?будили све народе Евро.пе 
(као и шпанску Америку), РУСИЈа више НИЈе могла директним осваја
љем да продире у европску Турску, већ само индиректно путем подржа
вања, често чак и подбуњивања хришћанских народа под турском вла
шhу, који су У баhушки на Неви Вllдели свог природног заштитника. . 

Стога већ дуже од једног века налазимо тесне везе између СрБИЈе 
и Русије. Али није руски цар ПРlIвлачио српске револуционаре. Они су 
се борили за ослобођење сељака од турског ига, али нису били вољ~и 
да трпе да се по узору турских паша и царских протектора раЗВИЈе 
национална кнежевина са апсолутном влашhу. Они су се _,ист~ тако 
борили против апсолутистичких наклоности .кнежева нове СрБИЈе, као 
и против Турака, а ТИЈ\lе И против цара. СВОЈе савезнике тражИЛИ су у 
руској интелигеlЩlIји која је била тада у револуционарном полету и 
која се, из ИСТИХ разлога, као и српска, одушевљавала западноевроп
ским ссщиј аЈlIIЗI\\СЊI , lIако јој је недостајала било каква основа за про
летерску класну борбу. 

Међутим, РУСКII револуционари су У Марковићево, Bpe~le били. B~I
ше узнапредовали у односу на српске. За разлику од СрБИЈе, РУСИЈа Је 
имала бројну аристократију која је (~д 18. столеhа :еЖ\IJ~а ка западно
европском образовању, снажну apI\IJIJY и бlIрократи~, ЧИЈ.е су стареши
не морале да имају IIзвесно обра:ювање, 11 жив саоораћаЈ са Запа~ном 
Европом, све бројнију, обесправљену, незадовољну интелигеНЦИЈУ, и 

захваљујуhи свему томе 11 снажни духовни живот. 

СРПСКII револущ!Онари у Марковиhево Bpe~l~ много ~иш.е су УЧИ
ли од те Русије него од Западне Европ~. ?' СВ;}.ЈОЈ ИСТОрИЈСКОЈ скици .. 0 

српском ССЩllјаЛИСТIIЧКОМ покрету, КОЈа Је ООЈављена у "Jah~?uch Сш 
SоziаlwissепsсhuГt und Sozialpolitik" у !IЗдању др. л. Рихтера (Hochbcrg), 

340 1880, ТОДОРОВlIћ то шражава врло дpaCТlPIНo: 
"Студенти руске школе су се веома разЛ.lIковали од других J\~'1aДI~X 

Срба, који су студирали на Западу. ПUр!IЗ ЈС испоручивао за СрБИЈУ 
празне фразере и псеудолиберале; Беч - ПОЛИТlIчке пре~аранте; Бер
лин - неку врсту опскурних људи; 11 - ко би то веровао! - само Пе
троград и Москва неКОЛIIКО бистрих YI\~OBa, људс ?д aКIЏIJc, карактера 
са озбиљним, научним образовањем КОЈИ су.за СВОЈ узор!'знмали муче
нике који су, на жалост, прерано умрли и.'1!! Ј 0111 живе у Сибиру, Ч е рни
шевског, Доброљубова, МlIхаl!лова" (1,2, стр. 337). 

ЧеРНI!IIIевскн је у оно време био најзначајннји социјалистички 
мислилац руски. Он је најјаче УТlщао, како на интелектуалну омладину 

Русије, тако и Србије све до појаве маРКСll3ма. 
Социјалюам који развија !'Ларковић најсличнији ~e. ономе Чер~и

шевског. То и Вендел на одговарајуhи начин IIстиче и СЈаЈНО прикаЗУЈе. 

Али, Марковиh није учио само од Чернишевског ~ојll је.већ 1862. 
ГОЈ\ине ухапшен а 1864. прогнан у Сибир на начи~ KO~H му Је онемо
гућавао сваку Ј\аљу духовну активност. Маркови~ Је 1866. г?дине с~и
гао у Петроград и тамо је успоставио везе са наЈраЗЛИЧИТИЈИМ СтрУЈа-
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њима. Године 1869. отишао је у Цирих, где је остао годину дана, али 
није био само у вези са руском емиграцијом, већ и са немачким соција
листима и са Интернационалом. Он јс тамо видео почетке борбе из
међу Маркса и Бакуњина. Марксов "Капитал" му је импоновао, али 
није знао да се користи њиме, као што то није знао нико од нас, пре не
го што нас је Енгелс у то упутио. Међутим, Бакуњин није на њега имао 
никакав утицај. Нико није могао Ј\а потисне Чернишевског у њему. 

Па и прилике у Србији су биле сасвим друкчије него у Русији, које 
су и ОЈ\неговале баКУЊlIlшзам. И ОВЈ\е као и тамо предмарксистички 
социјализам се заснивао на сељаштву; сматрали су га средством којим 
ће се оно И3)Џlhи на виши ниво. Ни државни апарат у Србији ни издале
ка није био тако снажан као у Русији, сем тога српско сељаштво је, 
захваљујуhи успешннм борбама против Турака, било знатно смелије и 
свесније. Тако су изглеЈ\!! за победу демократије у Србији били врло 
блиски. Насупрот томе, у руској царевин!! су изгледи за победу демо
кратије пре пола века 6или никаКВII. Није онда ни ЧУЈ\О што су руски 
револуционари rЮЈ\О невољу преТВ:1Р:1ЛIf у врлину и што су потцењи

вали демокраПfј)'. Они су тежили Ј\а је превази!)у помоhу анархије, 
поделом државе у мале, суверене зајеЈ\Нlще; юа тога се увек крила зад

ња мисао о ДlIктату шефа анархиста, дакле превођење царизма у ре

волуционарност. 

Ма колико MapKOBilh био под утицајем Русије, он је своју земљу 
одбранио од бакуњинизыа. И то ~!y је омогућило да постане њен реге
нератор. Иако су се његова С(ЩlIјаЈIIIстичка очекивања заснивала на 
илузијаыа, његова аПlТaI(ија је ослободила големе снаге. Управо зато 
што се ослањала на сељака, она НlIкада није губила тле под ногама. За
хваљујуhи њеној социјалистичкој усмереност!!, она је сељачком покре
ту могла да ПРУЖII ВШШI културни садржај и да га лакше приближи 
култури Запада, него што би иначе био случај. Али у пракси је пре 
свега деловала у смислу демократије. 

Не напунивши 29 година, Марковиh је умро 1875. Али непосредно 
после његове преране сырти показапо се какву је богату жетву дала 
сетва коју је наш вепики претеча посејао за мапо година. Свугде су се 

по сеоским општинаl\!а Србllје ОЈ~ржавали парастос!! покојнику, И сеља
ЧКII покрет се брзо IIIIIpl!O. Он је повреыено добијао за српску владу 
мање опасни правац због избlIјања рата против Турака (1876). Али ка
да се овај 1878. завршно успостављањем суверенитета Србије, сељачки 
покрет и ра)ЏIкална странка коју су 1881. године основали и водили 
МарковиhеВII следбеНlЩИ знатно су ојачuли. Већ 1883. године радикали 
су на СКУПШТIIНСКЈIМ изборима добипи веlшну и после многих заплета 
њима је 1888. године најпосле успело да извојују земљи изразито демо
кратски устав. До данашњег дана радикали су најјача партија у Србији, 
а вођа им је непрекидно 6110 Пашиh, који је рођен исте ГОЈ\ине кад и 
Марковиh,Ј41 и који је бllО његов најзначајнијll друг II слеЈ\беник. 

Наравно, у овиы великим ПРОl\!ена~!а није се мењала само српска 
држава, већ и радикална странка_ У истој мери у којој је држава доби
јала н::шредни карактер, партија га је губила; социјалистички идејни 
садржај је потиснут у мери у којој је странка престајала да буде савез 
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интелектуалаца ентузијаста, па је сељачка маса у њој добила превагу. 
Социјалистички идејни садржај је сасвим ишчезао кад је странка дошла 
на власт и тиме стекла утицај не само на државни апарат, на чиновнике 
и официре, већ је државни апарат утицао и на њу. Овај утицај постаје 
нарочито јак у земљи у којој се демократија ослања скоро искључиво 
на сељаштво, које се ретко разуме у питања владавине. 

Владајућа радикална странка постала је непосредно непријатељ
ски расположена према СОl(ијалlIЗМУ од момента када су се у Србији 

појавили почеци развијеније индустрије и тиме пролетерска класна 

борба. 

Међутим, из животног дела Светозара Марковића није настала 

само радикална странка Србије. Његово дело је у њој и у сељачком 
покрету пре свега нашло свој најснажнији практични израз. И поред 
краткоће његовог живота, његово дело је било тако обухватно, да му 

ни једна област савременог живота није остала нетакнута, па је оно 
најдубље утицало но. Мlllllљење свих напредних слојева друштва. 

"У ство.ри, ко.же Вендел о томе, утицај великог сејача мисли је и 
после његове смрти продиро.о у ширину и у дубину. Још деценијама је 
његов народ користио наслеђе оного. који је далековидо, као ни један 
јужни Словен пре њега и ПОС'1е њега, обухватио свет и новим поко

леЊШ.!а указао пут и постаrшо нове циљеве; његов утицај у 19. веку 
одговара (код Cp6o.) саыо оном ДОСl!тсјо. Обро.ДОВИћа у 18. веку. Ко год 
да се од Срба ДОТlщао неког питuња које треба да добије одговор од 
људи нашег вреыена, као што су судбино. ро.дника или ро.вноправност 
жена, со.l>юуправљање И.'1И екон(њшка општине, прича о настанку света 

или друштвсне науке, књижевна критика или васпитање младих, репу

блика или ба.'1кански савез, увек ће у истражнвању наићи на Светозара 
Марковића, који је све ове за Србију дотле мртве појыове оживео ду
хом свог бића, па је чак оставио трагове и у књижевности у комадима 

Милована ГЛИlllића О сељо.l(IЉШ и у приповеткама Милована ГШllIшћа 

из сеоског живото.о" (стр. 162) 

О!\во.јо.ње ро.дикалне странке ОД идеја човека чији дух ју је прожи
мао приликоы њеног оснивањо., није ыогло да прође без енергичних 
протеста. у појСД!l!IIlЫ ЛИЧНОСТИI>!а је ово социјалистичко гледање које 
је Мо.рковић посејао остало живо, све док ыодерна индустрија није 
почела до. продире у Ср6ију, па да се тиме у једном ыодерном проле
таријату створн чврста осново. за радничку партију, чији социјализам 
више није био илузнја, већ ЖIIВОТI!а потреба која се из дана у дан све 

дубље укорењивала у граДСКIIМ blo.caMa. 
СИНДlIкати 11 раДНllчка ПОЛIIТlIчка удружења која су стварана по

слеДЊIIХ ГОДllна прошлог века, 1I најпосле cOЦlljaГlДeMoKpaTcKa партија 

Србнје, којо. је основана 1903. ГОДllне, заСНlIвали су се као и њихове брат
ске партије на aycTplljcKOI\! попручју у Хрватској, Словенији, Босни, на 
марксизыу. Она је прерасло. МаРКОВllћа. АЛII модерни интернационал
ни С(Щllја.'lизам, којн стоји на П.'lећш!а Карла Маркса, био би немогућ 

без npeTXOAl!IlX рапњи које су обави.'lИ један ()вен, Сен Симон, Фурпје, 
Прудон, Вејт.'l!ШГ и ДРУГII. Тако и у српском социјализму клија сетва 
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коју су посејали Ју!аркс I! Енгелс. Алн тле за то су припремили Черни
шевски и Марковнћ. 

На дан 26. фебруара 1925. године навршиће се 50 година како је 
Светозар МаРКОВllћ отргнут од нас. Очекујемо да ће јужнословенска 
социјална демократија ову ГОДlШIЊIЩУ у пуној мери обележити, пошто 
се опоравила од теlllКИХ рана које јој је нанео Светскп рат, а после њe~ 
га комунистичке Донкпхотерије. 

Она ће моћним победоносним напредовањем најдостојније про
славити успомену на свог веЛIlКОГ родоно.чеЛНllка. Али он је и поред 

свег нацноналног одушевљења, које га је УЧИНIlЛО најјаЧIIМ фактором 
јужнословенског "Ризор!јиыента", ипак био скроз на скроз интерна
ционална природа, која Нllје бllла задојена само руском, већ и нема
чком и француском културоы. Педесетогодишњицу Марковићеве смр
ти неће обележаваТII саl\Ю јУЖl10С.'lовенска, већ целокупна међународна 
соцнјалдемокраТllја. 

Достојну Прllпрему за то представља поглавље о њему у Венде
ловој књl!зи која је овде разматрана. 

Der КаmрЈ, \Ујеп, Jahr XVI, Nr. 6,1923,188-193. 
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Драгиша Лапчевић (1~64-1939) 

Драгиша Лапчевиn' 

ИСТОРИЈА СОЦИЈАЛИЗМА У СРБИЈИ348 

Глава треn.а 

ПЕРИОД СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 

Док је Жујовић био само теоретичар, дотле је Светозар Марковић 
пропагатор, агитатор, организатор, човек акцнје, борац. У првом ње
говом раду што га је као перовођа Српске општи не у Петрограду 1868. 
писао и објавио у Срuији ВIIДите човека који не само критикује оно 
што му се не допада, већ и прсдлажс на мссто тога оно што он сматра 
за добро, одлучно се залажс за својс гледиште и не допушта вам ника

ква оклевања, већ вас нсодољиво подстичс да се за ствар ангажујете, да 

ступите у акцију. 

И, какав је у тој својој првој пу6Ј1ИКШ(lIји, такав је и у свима оста
лима, по. је такав и у ПИСЫlша, и у практиt!Ној делатности својој. Он 
мења извесне погледе, он сс прилагођава ситуацији коју је раније пред
виђао, али нспрекидно стаnан остаје у јсдноые: све што проповеда, он 

би хтео да се претвори и у дсnо, да се оживотвори. Зато је он изразити 
представник оних људи, којиыа није много стало до кабинетског теоре
Тllсања, већ до стварања. 

И зато, докле је Жујовић 11 сувремеlllщима својим, оссм најужем 
кругу школованих и учсних људи, био непознат, и докле НlIкога за со

цијаписту није задобио, Н!IТи иначе каквог утицаја оставио, дотле је 
МаРКОВllћ задобијао људе за СОЦlIјалисте, IIмао врло широк и дуг ути

цај, стварао себи УЧСНIIКС и био ОП ОIШХ рстких енергија и духова, које
га и послс смрти нараштаји УЗlшају за ПРИI\IСР, и два супротна покрета 
- радикални и ССЩllјаЛIIСТIIЧКII - сматрају га не само за свог претечу, 

већ и за непосрсдног ОСНlIвача. 

А Марковић у свомс ПОПlIТIIЧКОМ развијању има три јасно оделита 
схватања, да у ЊlIма три раЗЈ1ИЧlIта покрета могу гледати свога прете

чу: по првом периоду га I\IОГУ својатати бољшевици, по другоме он је 
сјајан ОСНlIВач социјаЛlIЗl\lа у Србији, по трећему периоду његова схва
тања ПРИЛlIК1 у Србијll II практичнс делаТНОСТII - радикали га могу 

сматрати ако нс својим оснивачем, ако нс својим УЧlIтељем и идеоло
гом, а оно, свакој ако, и, у остаЈ10Ы, с правоы као најдаровитијег кри-
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тичара политичке реакције и привредне !I културне заосталости, у којој 
је улози радикалној партији утро пут и отворио очи за даљи њезин са
мостапан рад и борбу. 

Први је период код MUpKoBllha HujKpaher трајања, треhи најдужега. 
Први период обележuвu оно добu у коме је Марковиh био под не

посредним УТllцuјем руских народовољаца,з49 из којих су никли И Баку
њин, и марксистичка Руска социјална демократија, и партија социјал
револуционара са свеКОЛlIКИМ примесама пролетерским, ситнобуржо
аским, сељачким и интелектуалским. Тај први период је најизразитије 
истакнут у његовом рапорту који је у нас објављен под насловом Поли
тички И економски положај раденнчког сталежа у Србији.З5О Не само у 
духу ондашњих народовољаца, већ чак и у стилу Херцен овом, који, у 
том истом времену, говори како је готово сва Русија само рални народ 
и како је он зрео Д;.! уђе у ССЩlIја.'IlIЗа~(, Il Марковиh Србију "земљодел
ског сталежа", наРОЧIIТО још и ЗU то што Tuj "сталеж" осиромашава, 
сматра за материјал способан прш.шти и IIЗвести социјалну револуцију 
која би на западу започела. 

И ако сав под утицајем руских нароДовољаца, Марковиh ипак, и 
баш тада, показује 113весна запажања, која нас непосредно уверавају о 
недостатку објективних услова за револуцију у Србији, као што је, на 
пример, запажање о недостатку IIндустрије. Ето, то запажање је обја
шњење факту: да се он могао врло бр~о ослободити народовољске 
идеологије, чим је добио ПРlIлике да се ближе упозна с модерним, т.ј. 
научним социјализмом. 

За познавање тога првога и најкраћега периода у социјализму 
Марковиhеву, довољно је истаtш само неколико ставова из поменутога 

рапорта његова. 

Индустрије готово никако и нема у СрбlIји. 

На земљорадничкоы сталежу стоји свом тежином сталеж занаџија 
и трговаца, с поврх ових сталеж бlIрокрације. 

Сталеж трговаца и капитuлиста у Србији је сасвиы мало развијен, 
а сталеж бирокр,щије готово и једини саставља сталеж експлоататора. 

" ... Сав се народ, по његовоы умноы и политичком положају, дели 
на класу која владu - интелигеlщију, и класу над којом се влада - прост 
народ. Први су ваСПlIтани савршено у бирократском духу и занимају се 
увођењем разних француских, пруских, аустријских и других ујдурама, 
које су УГУIIIиле у народу свако слобсщно развијаље н деморалисале га; 
друга класа остаје без сваког образовања. Није мучно погодити како се 
је морало развијати економско СТ:1ње народа у оваквим приликама. 

Мали сопствен!щи - сеља!щ у првој фази развиhа српске грађан
ствености једва су могл!! ТОЛ!!КО да зараде колико да своју породицу 
изране. Што су се више развијале др;.кавне потребе, т.ј. владајуh.а класа 

и њено издржавање, ТlШ су се више повеhавали разни данци, а с тиме и 
сиромаштво радничке класе. Непродуктивна управљајуhа класа иза
звала је још !I другу непро!l3ВОДНУ. Образовани ЧИНОВНlщи - што није 
никакво чудо - имали су куд и камо више потреба за живот, него ма 
какав сељак; њима се прохтело да имају раскош ан "мебел", драгоцене 
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украсе - једном речи, све што усавршава "комотан" и раскошан живот. 
То је изазвало класу трговаца, који су ван зеыље куповали ове ствари 
за потребу чиновника или "господе", као што их у опште зове српски 
сељак. Ви бисте се заЧУДIIЛII кад би у ыа којој вароши у Србији видели 

дућан, у коме би свагда нашли ствари од најновије париске моде; а 
међутим у целој Србији ни у једној вароши не можете видети да се 
израђују најпотребније ствари за земљорадњу: косе, лопате, држаље, 
грабуље, и Т.д., све се то довлачн'lI3 Аустрије. У Србији се махом народ 
занима земљорадњом, а и до данас тамо нема ни једне земљоделске 
школе! Ја XOt1Y да вам у ИСТIIIIН покажем такав ужасан контраст с тога, 
да бих вам у један мах могао показати како је економско развиhе срп
ског народа ишло сасвим наопачке, у пркос свим захтевима науке и 

здравог разума. 

[ ... ] Слика размене ПРО!IЗвода у Србији: једини продуктивни зе
мљоделски сталеж прошводи сирове продукте, од којих продаје толи
ко, да може исплuт!!Ти порезу, а ако му остатак не стигне за издржа

вање породице, онда мора да Г.Сјадује нлн да се задужи, што је сасвим 
обичан појав. 

Један од тих продуката, који се прода, иде на само lI3државање 
земљорадннчког сталежа у самој Ср6нји, а други део иде преко тргова
ца на страну (ван земље) у размену за друге раскош не ствари, које су 
потребне ВИIIIој класи и која их купује од своје плате, коју јој сирома
шан народ даје. Трговац вршеhи овај тројаки процес: шиљање земљо
делских иродуката на страну, добављање еспапа са стране и размена 

ових еспапа са платом чиновннка, разуме се, вуче отуда добити толико 
колико не CUMO може да живи, него још да се уздигне у онај виши ста
леж, и тако тече капитал, докле ыеђу тим сељак с дана на дан у све ве

ћу п већУ беду пада. 

[ ... ] Сад је у Србији настао процес, у коые ће цео народ да стане у 
један сталеж пролетарнјата. 

[ ... ] Број људи који не 1'>!Огу да плаhају данак, с дана на дан све 
већма бива у сеЛШ!а и у ваРOlшша, а у околина~!а веhих вароши сва је 
земља прешлu у руке неколицине, и сељак рад!! на туђој земљи. 

[ ... ] И тако се у варс)\шша приметно образује сталеж трговаца, 
капиталиста, нарочито У Београду, који је постао магазин за стране 
фабрикате. 

[ ... ] Ко је пратио економски развитак у Србији за потоњих десет 
година, тај је могао да прнмети како се брзо врши процес поделе наро
да на класу пролетаријата-радника и класу капиталиста. Раденички 

сталеж брзо корача ономе стању, у коме пропада и противу кога устаје 
цео раднички свет на запuду. 

[ ... ] Раденицн на западу јасно су истакли на среду: да ли мора ра
деНl!ЧКII сталеж у народу да трпи експлоатацију мањине, и да ли он мо
же да измени своје становиште и да ли може да удеси своје Ж!lвовање 
на таюш начеЛ!ша, да бн свака експлоатацнја била немогућа. Најбољи 
је одговор на та истинска пнтања - ннтершщијонални савез раденика. 

у српском народу друштвена питања још нису тако рашчишhена, 
да би их могао раденнчкн народ разумети, али из средине српске омла-
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дине сад се већ образује партија која је одушевљена начелима, која су 
истоветна са начелима интернацијоналног савеза. 

[ ... ] Положај је раденика у Србији више или мање аналогичан са 
ОПШТИ М положајем Р<Щl!l!'IКОГ света у ЈеВРОПII. 

По томе и цељи ЊlIхове морају бlIТII једнаке и путови аналогични. 
Нека би само један пут била утврђена права цељ и прави пут, ~I ми смо 
убеђени, да ће српски но.род брзо поћи ~a томе путу к праВОЈ цељи и 
тим лакше, што је у њему сталеж, коме Је у интересу да одржи садањи 
ред ствари, веома малобројан и слаб. Надамо се тврдо, да H.~ћe ~yгo 
ПРОћИ а IIнтернацнјонална пропо.ганда брзо ће се развити у СрБИЈИ, и 
интернацијонална органюо.ција обухватиће и омладину, трговачке и 

. "351 
земљорадничке заЈеДНlIЦе народа. 

Ко би прочитао Херцена, нашао би lI(..'Те ~шсли и и~те закључк~; 
оно, што је 11 код ХеРI\еIШ н код Мо.рковићо. заЈеДНlIЧКО, Јесте: УТОПИЈа 
народовољаца. Цео је рапорт Марковићев у духу о~их цитата,. те кипти 
нетачностиыа факата, погрешнны тумачењима ПОЈава II краЈње наив

ниы заКЉУЧЦJlыа. 

Али и ако се свнх утопијо. није убрзо ослободио (а неких се није 
ни нештс; доцније сасвим отресао), Марковнћ је врло брзо корегирао 
тај рапорт: у Неколико речи ради објаl1lњења са читаоцима, КОЈе слу~е 
као предговор његовој књши Неколико члана~а он. напушта раНИЈе 
народовољачке мисли и У духу маРКСIIСТlIЧКОМ Il'3ЈаВЉУЈе: 

Код нас нема онакве поделе на капиталисте и раднике као што 

пост~ји на западу. Наш радник још није у маси про.г:етер, али у начелу 
наша је ПРllвреда на оном нетом темељу на коме је и т:а Западу и са 
раЗВIIТКОЫ прнврег\е !I образовањем капнтала о.в~,раЗДВОЈеност мора се 
раЗВIIТН ко.о 11 тамо и веП се сад приметно раЗВИЈа. 

Од тада настаје другн псриод У његову ПОЛ!lТИЧКОЫ развитку; тада 

Марковнћ пушта читав ннз чланака 11 расправ~ које би у оно доба 
ЧИНШlе част најизрюитнјем пролетерском и социрлистичк~м покрету. 
То су: ДРУl1lтвена и ПОЛlIТИ'lка 60р6а у ]европн, ПогиБИЈа Париске 
комуне, Комуна н l1нтеРНШ(lюнала, Бели терор и Т.Д., а нарочито Рад
ннчко питање, најгеШlјалннја прерада Марксовог и Енгелсов?г Кому
нистичког 'У[8ннфеста. И КО.'1нко се доднром с модерним СОЦИЈалистич
ким покретом 11 проучавањем Маркса 11 Jlасала, ослободио круга МИСЈ1И 
руских народовољаца, најбољс се ВIЩН по, томе, што су он, Никола Па
ШИћ, Пера ВСЛИМIlРОВJIћ, Влада Љотић, Срета АнђеЛКОВИћ, Пера ЂОР
ђеВИћ и сестре НIIНКОВllћеве, као ПР~IстаЛlще Марксо.ве Интернацио
нале, одБИЛ1l Програм II Српску СОЦllјЗЛНСТИЧКУ парТИЈУ основану 1872. 
у Цириху од српских баКУIIIIста 11 у БаКУНIIНОВУ присуству, па су њега, 

Светозара Марковића, којн је и пре JI после гоњен од власника, они, 
доцнији стубови реакцнје, некој!! од њих чак и шпијуни дворски l~ вла
дини, JIСКЉУЧJIЛИ Н'3 "паРТllје" као "нздајника" и "агента буржоаЗIlЈе"Р52 

УТlIцај маРКСlIстичке школе је Марковнћа не само ослободио на
родовољачке УТОПl!је, већ и оспособlIО да, служећИ се м~рксистичким, 
т.ј. матернјаЛJIСТlIЧКJIМ, днјаJIСКТИЧКИМ методом, lI:вrll~И Једну опширну 
и плодну критику СОЦJI<L'1НОГ И ПО.'1ИТJIЧКОГ стања СрОllJе, да готово бру-
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тално притисне болна места и изазове гласан јаук болесников, али да 
укаже и пут којим треба поћи у лечењу. 

МаРКОВНћ је у глаВНJIМ линијама имао права, ма да се многима чи
ни да је стварни развитак СрбlIје 11 практични живот показао како је он 
био ИЛУЗIIОНИСТ И утописта. Неыа сумње, да борац често пута и у изради 
слике стања употреби јаче боје н у излагања перспектива да више маха 
својнм жељаll-la. Овоме су се греху могли JIзмаћи Маркс и Енгелс у сво
јим теОРИСКIIМ анализама и у фlIлозофСЮIМ расправама; али, кад су се 
год као борци јављали, ннсу IIзбеГЛJI опасност да својим жељама пусте 
више маха позната су, на пример, њихова предвиђања о социјалној ре
волуцији, која су, на жалост, изневерила и њих, тако дубоке умове! Али 
као што ти погрешни детаљи, (у којима се борац лако може преварити 
просто за то што се налази у таквој улози која га I!Злаже опасности да 
и сам себе превари, докле је као мислилац и научар потпуно поуздан), 
ни у КОЛIIКО не слабе веЛIIЧIIНУ једнога научнога метода што су га 
Маркс и Енгелс ПРУЖIIЛII и којиt.ш се данас служе не само социјалисте, 
већ и многи други свет, тако Ј! претераности у детаЉlIма код Марко

ВИћа не могу се узети за претекст да се он у целини, чак и у главним 

ЛИНJIјама, оглаСJI за JIЛУЗИОНИСТУ 11 УТОПlIСТУ. 

Не губећИ из внда да је Марковић не СУВЈ! теоретичар, већ борац, 
ми се не I;южеыо чудити ако се, познаВIIJII боље стварне прилике Срби
је и усвојJIВШИ маРКСИСТИЧКII, l-!атеРl!јалистички метод, брзо ослободио 
народовољачке УТОПllје иако је, I-:ao праКТIIЧНИ борац, постављао 
захтеве за реформе које су према ПОЛНТИЧКОАI и економском стању 

ондашње Србије, а тим Cal>lIIM - и предуслов за јачање и напредовање 
правог социјалистичког покрета. 

Он горко осећа како је Србија неразвијена, јеДНОЛlIчна, да у њој 
није извршено јаче ССЩllјаЛI!О г\нфеРСНЦllрање, већ да још влада готово 
примитивна ПРlIвреда: 

"Човек, којll сам моро. до. буде све н сва, да сам буде и орач и дун
ђерин, II колар и ковач, до.БОГI-Iе да не ыоже бнтн НШIlТа као што треба. 
С тога кад подела рада ннје ра:звијеl!а у народу, троши се врло много 
снаге а ПРОJI3води се врло I-I<L'10, па JI то рђаво. СlIротиња је неизбежно 
свезана са првоБИТНJIМ газдннством."Ј5Ј 

3пто: а) што је привреда неразвијена, б) што је оскудица у квали
фикованој радној снази и в) што су кппнтали одеЛIIТIIХ занатлија за 
прерађиваЧКII и сељака за прошвођачки посао недовољни да би при

вреду брже кренули, Марковнћ је сыатрао да, под стварннм приликама 

у каквим је СрБIIјо. онда била и какве је он запазио, треба ону постојећУ 
квалификовану радну снагу II cIIТlle, незнатне капитале, удружити у 
задруге, које бlI, удруженим срепствима за ПРОflЗВОПЊУ и радном сна
гом, креНУЛII привреДНII ЖIIВОТ напреТ\ II створили предуслове и за бу јан 
каПJlтаЛIIСТII'IКII полет и за норыалан С(ЩllјаЛJlСТИЧКII покрет. Али, да 
би се способна радна снага уыножила - он тражи брзо завођење про

фесионалних и СТРУ'IНих IIIкола; до. 611 се привреда окрепила обртним 
капиталом, којега појеТ\JIlЩИ нису тада IIмаЛII у довољној мери - он 
захтева оснивање установа које ће у се ПРИКУПIIТН "народни капитал" и 
lIЗвршити своју МlIснју: 
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"Организацијом народних банака ~Byдa по окрузима, са цe~Tpa~
нам државном банком, које 6и све СТ<lJале у вези, створити у СрБИЈИ 
сасвим нову финансијску систему. Овим начином прикупити народни 
капитал у више центара, одакле би се подмиривале не само теКУће 
"државне" потре6е - односно окружне.' среске и општинске потребе, 
већ би се управо покретала ИНДУСТРИ]<l и трговина народним капи

тало~1. 

[ ... ] За ПРОИЈВОIЏЬУ треба двоје: рад и главнина. 
Рад - то је не саыо радничка снага, већ и вештина и знање. 

Главнина - то су алати, ыашине и материјал за прерађивање, згра-
де удешене за разне врсте ПРОl!3вода, путови и средства за пренос и са-

обраћај, а пре свега средства за I!3државање радника. . 
Кад ХОће да се увеЛlIча имућство једнога народа, онда се мора наЈ

пре п најпре гледати како ће да му се производња ојача. 
А ако се хоће ПрОl!3водња Дй ојача, онда се пре свега мора гледати 

из основа: да се радна снага умножи н усаврши и да се главнина умножи 

и усаврши. 

Ван овога двога, што је нерйЈдвојно СКОП'lано, нема другог начина 
. , . "354 

да се уништи неыање у JeДI!O~1 I!ЩЮДУ. 

Све то Марковић истиче не саыо као потребу да се Србија развиј~, 
већ и као лек противу Јла које се почело јављати у фор;ш Д~CTa 0'1:1]
ној: да се, као што он нарочито наглашава, "код нас оораЗУЈе проле-

таријат без капиталиста!" . 
Настојавање његово око оснивања произво!Јачких задруга, НИЈе, 

дакле, условљено његовим утопистичким назорима, већ фактичким 
стањем које је тада у Србији 6ило, У којој су тек биле OCH~BaHe па убр
зо банкроптрале неколике капитаЛIlстнчке установе, па Је пробао не 
би ли се што постигло бар у задружној форми! Недостатак слободних 
капитала и невоља целе нације која је долазила од привредне неразви
јености - ето то су елеыеНТII којll су упуlшвали једнога социјаЛIIС1)' да 
болно место притисне, да рану загребе и да на пут укаже, на пут КОЈИ се 

тада и под оним ОКОЛНОСТlIма могао једино наметати човеку. свесном 
неодољиве потребе за што БРЖIIМ привредним развитком, КОЈИ би це
лом HapoliY колико толико уштедио тешке БОЛОВ~ од сиромашења и 
недостатка модерне капиталистичке привреде и ~ОЈИ би, TaKolj.e, донео 
жеље не реЈултате 11 за један прапи и :здрав ССЩЈ!Јал!!стич~и покрет. У 
много и несразмерно тежим и несреТНlIЈИМ околностима Је МаРКОВИћ 
пружао овај рецепт (Н друге још!), него што су биле прилик~ у Не
мачкој кад је Пасйл нешто СЛIIЧНО препоручивйо. ~lаРКОВИћ Је овим 
задругама желео и~шзвати привредн!! живот, Пасал Је !lотрошачк~ (И 
ПРСН"'.шођачке) радничке задруге препоручивао као Један од наЈУС
пешнијих оБЈlIIка ослободилачке борбе. И ма колико да цени Пасала и 
његове намере, Марковић ипйк констатује да је Ласалово ограни
чавање рйдlШЧКОГ ПlПйЊй на једној доста уској бази "неумесно И не
практично", те даје то 

" ... очевндно принудшlО ра)\ничку партију у Не~шчкој, те је одсту
пила од програма Пйсаловог и усвојила далеко ОПlIlирнији програм за 

И "355 друштвено-економску реформу - прогрйм нтернасионале. 
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и док се у Немачком социјалистичком покрету и данас с пијете
том негује захвална успомена на Пасала, у нас се Марковић, који је 
јасно вид..:о стварно стање и којн је из њега трйЖl10 излаза путем раз
витка, без мало огласио за утопнсту! Међутим, прави утописта нити би 

водио рачуна о постојећим стварним прилнкама, нити би препору
чивао напредне и могуће мере за излйзйк из тога стања путем развит
ка, већ би, просто на просто, бйШ такво стање заосталости огласио за 

зрело да социјалисти узму ВЛйСТ у своје руке и да непосредно остваре -
социјализам! 

Неки би, опет, огласшш Марковића за опортун исту баш за то што 
тражи излаза из мучне ситуш\ије, што препоручује мере које би при
вредну заосталост замениле ра:звитко,у[ капитализма! 

Међутим, то, што је Марковић радио, није улога ни УТОПlIсте, НИ 
опортунисте: у једној крајње неразвијеној и заосталој земљи развитак 
капитализма је по својим последицама не сш,m колосалан напредак, већ 
несумњиво врло револуrџюнаран процес. 

Кад ми и данас тражимо изграђнвање саобраћаја, регулисање ре
ка, исушнвање бара, пошумљавање голети, отварање рудника, елек

трифнкацију, увођење савршенијих алата, справа и машина, под
стицање ПРОИ'3водње да постигне lшјвећ~ш могуће границе, потпуно 
национално уједшьење, СТВЩХlње најопсежније федсрације балканских 
И ПОду'НйВСКlIХ држйва, ј(Ј60рНУ управу и народну самоуправу, прогре

сивни порез н т<д., све реформе које су могуће у оквиру буржоаског 

реда ствари које дйју још већега подстицај~ зй буј.ан развитак капит.а
лизма, ми ни за тренутак не напуштамо СВОЈУ СОЦlIJалистичку ПОЗИЦИЈУ. 

На против, ми је само појйчавамо и Ч:IНlШО сигурнпјом; јер, у колико ~e 
брже капиталистичко друштво раЗВИj<l, у толико се оно брже ИЖИВЉУЈе 

и у толико С:-'IO ближи остварењу ссщијалш:-.ra. Ко би непрекидно понав
љао само: "Крйјњи циљ! СоцијаЈН!а Револуција!" а оставио да се људ

ско ДРУШТВО Дйвп У мшсрнјн, тйј би био врло лош сО!~ија.:нста, као што 
је, по Христовим реЧШlй, врло далеко од Бога онаЈ КОЈН непре~идно 
понавља: ,.Господи! ГОСПСЈ)\II!" а.ПII заповестн Госпо)\ње не ИСПУЊУЈе. Не 
одступајуt;н 0)\ свога основнога глеДIIШТй, не чннећи никакве концесије 
које би то основно гле)\нште КОЫПРОl>штовало и не заносећи се илузи
јама било бунтарским било КОШlрСЊlIIСНlШ, добар MapKCHc~a ће и добар 
СОЦllјюшста 11 сйм СйрйђиваТII у НСТОрIIСКШ! ра'3ВИТКУ на таЈ начин: што 
ће просвећнвати, узднзйти н оргаНJlЗовати радничк~ класу И т:.одити 

непомирљиву класну иориу, па њом гоннти буржоаЗIIJУ да што.орже и 
што потпуније ОДlIгра своју нсторијску мисију; тако ће он наЈбр~е и 
најпотпуније подспщаТII историјску припрему објективних и суБЈек
ТИВНИХ услова за остварење социјализма. 

Тако је МаРКОВllћ схвйтио свој задйтак 11 своју улогу У овом тре
ћем периоду свога социјйЛIIСТНЧКОГ развоја 11 рада. А то је схватање 
његово и ссщијйЛIIСТИЧКО и маРКС!lСТИЧКО. Само анархиста и буржоа се 
не могу с Њlше сагласити. 

Кад се бори против инрократског система, он није ни утопист ни 
демагог; он није у заБЛУ)\1I да ДРУШТВО људско може дезорганизовано 
бити, нити крешти: "нећемо II не дамо!" ()н увиђа само да бирократски 
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систем не само не ујемчава личну и имовинску безбедност, грађанску 
слободу и уставна права грађана, већ ни развитак привредни и кул

турни; он налази да је самоуправа народна не само јемство да се не 
зацари тиранија, већ и услов брже га привреднога и културнога напре

тка. Зато и вели: 

"Питаље о самоуправи - то је питаље о хлебу ... У сваком патри
јархалном народу, где је производља неразвијена, самоуправа је управо 
природна и неизбежна ... ПРО!I3вођач, који сад са целим својим радом 
једва толико зарщщ, да може да живи, добио би већу вољу за рад, кад 

би видео већу корист од свога рада. Осим тога, сваки појединце осећао 
би већма свој човечански понос, кад би се осетио као гра!Јанин у својој 
земљи, коме је предато у руке да се брине о себи, о општини, округу, 
држави - у правом смислу те рач!!, а не само по имену, као до сада, а 

ништа тако не дејствује, да се народ извуче из сиромаштине, као 

развитак човечаНСКIIХ осећања у љему и појмова о свом достојанству. 
Нагли развитак МIIСЛII, што је неопходни резултат слободе и само
управе, то би још већма потпомогао. На окр. скупштинама, народ би се 

саветовао о својој куГlll, својој ЊIIВИ, СТСЩII, У опште о поправци свога 
стаља. И то не би били само празНII звуци IIЛII празне речи на хартији; 
већ, како народ IIма у сваком округу законo,rџl.ВНУ снагу и финансијску 
власт, т.ј. ПРllкупљен капита.'l у својим рукама, он бll својим реIIIељима 
придавао новчану снагу. Подшање зеl\lљорадље и радиности ишло би у 
самој ствари народном псшоћу у огромном размеру. ДОК на против сада 

"држава" једва је у стању да п(шогне поједине предузимаче, већином 
себичне IlIпеКУ.'lанте, и то товарећи нове терете на народ ... Питаље о 
хлебу - то је ШlТање о самоуправи."356 

И ту он ни Ma.'lO не греши: не само да је тиранија обуздавана, већ и 
привредни развитак је и бујнијll 11 бржн бllО У оним земљама, У којима 
је већа самоуправа завођена, као, на пример, у Инглеској, и Америци; 
па и у самој Немачкој је привре)1,а бујнија него ли у Француској поред 
OCTa.'lOra !I са тога рuзлога, што је љојзи, поре)1, свеколиког прусизма и 

кајзеризма, ипак није би.'lО онога и онаквога челичнога центра..'Пlзма и 

цезаризма, од којега Француска паТII више од 100 година. 
Бирократски систем, чак и ка)1, би његови преставници имали и 

најбоље Hal\lepe и најлепше жеље, није у стаљу ни ПОУЗ)1,ано констато
вати стање поје)1,JI1!11Х грана наРО)1,1I0Г живота, ни одре)1,НТИ сигуран лек 

не)1,остаТЩlма. Само у самоуправи )1,О.'lазе )1,0 ИСТ!lНИТОГ изражаја бо
.'I0ВII наронни и само у саl\lOуправи је могуће наћи сигуран лек, на време 
и у доз!! која ће одговараТII и стању болести и снази болеснога орга

низма. Зато је МаРКОВИћ и данас у пуноме праву кад овако пледира за 

Окружнс СкупшТllНС: 

"На окружним скупштинама народ може да искаже све своје ме
стнс потребе. На великој СКУПШТIIНИ то није могуће. Ту се говори само 
о законима који се ТIIЧУ Iie.'le земље и по томе су општи, који додирују и 
утичу само на местне интересе и местне одношаје, али ти закони 

никако не одређују ыестне 0)1,1I0шаје и интересе. Ако се који посланик 
затрчи те I!Знесе своју местну ствар прен скупштину, њему одма кажу: 

"то не спа)1,а у круг СКУПШТlIнске ран ље" - па сврше на ствар. 
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Окружне скупштине би изнеле на јавност свестрано стаље 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 IIIколе, каку вајду има 
народ од љих и шта треба код љих да се поправи и каква средства може 
народ да дй за своје школе. Оне би нам показале имовно стаље народа, 
показале би шта наш народ у ком крају производи ... Оне би нам по
казале стаље здравља нарсщног, његову кућу, живљеље у кући, његову 
породицу и одношаје породичне, љегове моралне и правне појмове. 
Окружне скупштине показале би нам стаље појединих општина, љихо
во уређеље, одношаје и положај грађана у ОПШТИЮI, одношај грађана 
спрам власти, степен свести и ра:ЈВIIтка народног. Оне би нам показале 
утицај наШIIХ судова и закона на материјално и друштвено стаље наро
да. Једном речи: окружне СКУПlIlтине показале би нам све местне по
требе народа у оноы крају, а у исто време показале би нам начин 11 
средства, како да се све урени и нотера према наЈЮ)1,ЮIМ потребама. Ус
тројство нужних школа, уређеље наших шума, регулација река, орга
Н!Iзација кренита за земљонеЈще, занатлије и трговце, усавршава ље 
земљорадње, заната I! трговине, унруживање рада и каПl!тала - све би 

то нашло најјачу ПОf(ПОРУ у окружним скупштинаыа. Ми велимо само 
подпору зато, што окружна СКУПlIIтина још нема никаквих органа -
нема материјалних сренстава да изврши оно што нађе на треба из
ВРШИТII. Зато треба да она II1\la право на бира IIзвршиоце својих за
кљ учака. "357 

Како Марковић пленира за велике ОПlIIтине и всликс срезове, који 
би би.'lИ способни на себе ПрlШИТИ свеколике всликс за)1,атке привред
не, просветне, знравствеllе и Т.)1,., то би и окрузи, ПО његовим мислима, 

мора.'lИ бити велики, можда )1,анас и нешто већи, него што су У ставом 
предвиђене области. 

Марковнћ се није нуже занржавао на оргаНl!Зацији и задацима 
округа. Он је то учинио КО)1, ОПlIIТJlне и среза, те је сматрао, у осталом и 
с правом, на ће онај који његово глеНIIIIIТе изнесено кон среза и општи
не усвоји, лако схватити и јасно преставити себи и организацију и за
датке округа. 

Ко)1, ОПlIlтине он, у главном, ово истиче: потпуна сш,юуправа и 
савршсно НСКЉУ'lење ПОЛIll(нјског надзора; велика ОПIIIТIfна, ла би била 
у стању Оf(ГОВОјЈИТlf jJa3HOBjJCJlНM заf(Ш(IfМа ОПllfТННСIШМ. А кон Срсза: 

"Реформе економске 1\lOрају се започети од општина: прику
пљаљем распарчане земље у гоыи.'lУ, удружељеы рада и капитала и 

увођељем савршеније ПРОlIЗв(щње. Али ми немамо толико образованих 
и вештих љуни, који би могли на покрену и руководе ту ствар; нити 
општина има срестава у први мах, да таке љуне спреми и набави. Срез 

мора бити у томе главни покретач, јер је он у стаљу да подигне шко
ле за образовање земљорадничко, занатлијско, теХЮIчко-индустријско. 
Срез може, ПРlIкупљајућll срества свију ОПlIlтина, постати само сре
ДШIIТе за образоваље рщџшка сваке врсте; осиы тога може бити посре
дник и помоћник поје)1,ИНИХ ОПIIIТlIна и занруга за набавку савршенијих 
a.'laTa, семења 11 т.д. (у КО.'lико ТО не би узели на се разни заводи, на пр. 
појеНlIне стручне школе), па н потребног капитала н КРСf(ита. 
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Даље, подюање путова и ыостова, регулисање река, чување и по

дизање шуыа, старање о одржању здравља и неговању болесника у це
лом срезу - све ће то бити још за дуго главна брига среза. ГоворећИ о 
ОПШТИНИ, ыи сыо спuыенули, да се оне брину о свеыу томе у своме 

кругу, али, изузев поједине богатије uпштине, оне то нису у стању да 
врше. Мало је која општина у стању да сама плаћа инжињера, лекара, 
да подиже болницу, да I13држава средњу шкuлу и Т.д. У опште свуда где 
је потребан већИ издатак за какву потребу, морају се опш:ине обра
ћати срезу, т.ј. ыорају се старати удруженим силама да СВОЈе потребе 
намире, у колико се то ыоже достићи. 

Ми желиыо да створш!о органе, као: срсску СКУПШТIIНУ, СрССКИ 

одбор И срсску управу, којиыа би главни задатак био, да раде на свес
траноы културноы развитку нашег народа."ЗS8 

И сасвиы је разуыљиво да баш један СОI{нјалиста тражи свако
врсне политичке рефор~!е у зеыљи аПСОЛУТlI3ыа и мрака политичког, и 

еконоыске 11 социјалне рефорые у добу кад народ отпочиње сиромаши
ти, пауперизиратн се и пролетарюирати услед државних дажбина и 
акције зеленашког капитала - код потпуног осуства развијеног капи
тализыа и веЈшке капиталистичке индустрије У којој би нашао посла, 
код савршено неразвијених заната и код очајно приыитивне земљо

радње. 

Варош се, истина, отпочела псшало снаЖIIТИ на рачун села. 

[ ... ] 
Али, ыа да је то богаство веће у ваРОlшша него ли у селу, оно је, 

ипак, тако незнатно, управо јадно, да није било довољно дати иыпулса 
за развијање зеыљорадње, 'заната и ИНГ\УСТјJllје, није било ни толико да 
утиче на оснивање новчаIШХ завода; свега је било довољно да се поја
вљује у једној страшној зеленашкој улози, те да као ћезап разори село 
и нанесе тешкога бола, да би после, тако створениы срествиыа, присту

пило стваралачкој привредној улози својој. Каква је, пак, страшна зе
ленашка улога варОI!Ш тада била, МаРКОВИћ показује дваыа приыери
ыа: за пет bleCeI(H 1 Ю1. код суда у Смедереву је било 600 интабула
lLl!OНlIX нуыера, а 1Ю3. је у Наро!\ној Скупштини лично дошло 163 се
љака из Ј агодине да ыоле за обуставу одређене продаје њихових иыања 

за рачун зе"lенаша! 
МаРКОВИћ је бно савршено свестан тога, да су те појаве тако рећИ 

законита деца привредне неразвијености; он је саыо тежио да се тај 
процес скрати и да што ыање болова нанесе - бржиы развијањем при
вредног живота, ПОДСТ!lIщјем да се зеl\!Јьорадња унап~еди, занати поди

гну и индустрија појави. Тежља његова, у оста"'10Ы, НИЈе ника~ва НИ илу

зија ни утопија: било је земаља у којима се таквим подстицаЈима и СЈШ
чним мерама зеленашки период скратио, као што је ту скоро, у Гру
зији, једна СОЦllја:щемократска влада у томе погледу по.казивала извр

сне успехе. А AD. се развијањем привреде не само скраћУЈе период зеле
нашки, већ н већИ заыах даје кагшта:mзму, који условљава фо~!-.шрање 
раДНlIчке класе 11 њеЗ!IНО класно организовање - ван свакога Је ~пора: 

Органнзовање и борба pa,,\H!It!KC класе консеквентно воде СОЦlIjаЛНОЈ 
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револуцији, као што је МаРКОВИћ тако пластично и марксистички из
ложио у низу расправа својих.* 

" ... Шта је социјална револуција? Ја држим да је њена главна кара
ктерна црта ово: кад се економски одношаји - одношаји својине на
челно измене."З59 

А на наше прилике примењена та дефиниција социјалне револу
ције - даје МаРКОВИћУ прилику да дй овакве изјаве и објашњења: 

"На ПРИЛИКУ пре 1804. године у Србији је била турска феудално
-војничка система. Устанком је уништена са свим својина једног влада
јУћег сталежа, уништен је и цео тај сталеж, а из тога преврата поникла 
је приватна својина, па на ыесто ње да постане заједничка - општинска 
или државна - својина? Може ли се ПОСТИћИ револуцијом и против 
кога би била та револуција? Маса народа је сељак - сопственик. Ваљда 
се не мисли да се сељак сам против себе револуционнше и да сам себе 

"експроприра"? То је већ логичан апсурд, а у практици то је проста 
будалаштина. Али на сеоској земљи има дуга, варошани имају капита
ла. Револуцијом би се могао тај дуг да уништи, али то још није социјал
на револуција, то је просто приватна својина прснсшсна из једног џепа 
у други, у начелу је оно исто као кад су Пруси отели од Француза 5 ми
лијарада. Рецимо да ПрlI том прелому сва наша "буржоазија" погуби 
своје капитале, па то је опет ништа. Остане ли само приватна својина, 
производња за продају, слободна утакмица и Т.Д., онда ево ти за десетак 
година нове буржоазнје. 

На западу је нешто са свнм друго. Капиталистичка производња 
образовала је велнко фабричко газдинство, где је рад већ удружен и 
оргаНlIЗован, оно већ даје материјалну основу за соцнјалну револуцију. 
Ове материјалне основе нема код нас ни у Банату, ни у Бачкој и Срему 
где су српска ПрОlIЗводња и капитал најраЗВllјенији, а у Србији, Грани
ци, Далмацији, Босни и Херцеговини ни толико. Ову грдну материјалну 
разлику између нашега друштвеног стања и онога на Западу преВИђају 

увек неки "страсни револуционари." 

И кад је тако тачно објашњење дао, Марковиh наставља: 

"За ССЩllјални преврат остају код нас два пута: или ће се код нас 
развити најпре велико каПlIталистичко газДIIНСТВО, и подела на капи
талисте и раднике у ПРОИЗВОДЊII (а не у трговини само) и тада ће се со
цијални преврат И'ЈВРШИТИ на овој ИСТОрllјом спремљеној основи, или 
ће само мали сопствеНlЩИ својевољно одбацити приватну својину па 
оргаНlIЗовати производњу на начслу зајеДНlIчке својине." 

Ова друга претпоставка је несумњиво заблуда ... Али је та заблуда 
владала тада, и ако код Маркса и Енгелса, а оно код многих других со

цијалиста у 1свропи, па и данас их има који држе: да се ситни сопстве
ници могу под силним притиском крупнога капитала што га подносе и 

социјалистичким образовањем и ваСПlIтањем придобити не само за со
цијалну демократију у сада11lЊИЦИ, за ЊСЗIIН минимални програм, већ и 

* Друштвена и политичка борба у Јевропи, Погибија Париске Комуне, 
Париска KO~IYHa и Интернајионала, Бели терор, РаДНIIЧКО питање и т.Д. 
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за њезин крајњи циљ, за социјалистичку својину и социјалистичку про
изводњу у будућности. И OНlI то веровање заснивају на факту да су у 
извесним земљама неки делови СИТНИХ сопственика пошли за социјал
ном демократијом ... 

Уз то је важна изјава Марковићева о диктатури пролетаријата, у 
којој прави алузију на насиље које су тада Бакунин и бакунисте про
поведали као метод за остварење социјализма: 

"Ја и сада мислим, да социјализам не може бити друштвена сис
тема све дотле, док партија социјалиста не постане морално снажна, 
снажна поверењем народа, да ће му она донети боље живовање ... Ја не 
схватам и не могу никад да схватим оне социјалисте, који мисле да 
утврде социјализам - бајонетима! Они хоће да сви чланови друштва ра
де, а овамо морају за одржање своје системе да држе једну нерадну кла
су. То су као и они либерали, којн:-,ш треба Дш:,татура да утврде слободу. 

Ја не велим да тиранију не треба оборити силом, само велим, да ће 
се сваки такав преврат свршити - ничим, ако маса није проникнута бар 
вером и надом, да ће јој нови поредак донети добра. Дакле, по моме 
схватању, сила се може употребити само за негацију, на обарање ста
рог друштва, али организација новог друштва не може се остварити на
сиљем, против воље већине." 

И пошто је у главном изложио критику привредног, социјалног и 
политичког стања ондашње Србије и указао пут да се из таквог стања 
изиђе и наиђе на пут свестраног развитка, Марковнћ је проговорио и о 

уједињењу српскога народа, додељујући Србији улогу револуционарног 
покретача не само за ослобођење и уједињење не само српскога, већ и 
осталих балканских народа - у форr-II! једне балканске федерације. Да 
се уједини српски народ, мора се, по његовом схватању, доћи на мисао 

"да је револуција једини прави основ и једини могуhи пут да се створи 
нова српска држава" а "кад се револуција прнзна као правн!! основ 
нове српске државе, онда престаје државно право самосталних српских 

државица, Србије и Црне Горе, престају и саме те државе, а остаје цео 
српски народ као скуп оделитих личности, који ПО општем договору 
оснивају нов правни поредак. Да створи овакво стање на Балканском 

полуострву, да поруши све државне окове који деле и гњече српски 
народ све - то и јесте главни задатак Србије." 

Прелазећи на улогу Србије на Балкану, он даље вели: 

"Српски народ у турској царевини једва да броји више од 2 1/2 
милиона. И две династије хоће да поделе између себе тај наш број 
људи! Али, рецимо, да Србија, као моhнија држава, одржи превагу и 
она управо присаједини к себи остале српске земље - какву будуhност 

има таква мала државица? 

Балканско је полуос-трво мозајик ОД различитих народа. Највеhи 
су бројем Бугари, затим ДОЛа3е Срби и Грци скоро подједнако, затим 
Турци, Арнаути и Цинцари. Који ће од тих народа пристати да се 
"анексира" српској монархији. Па рецимо да српска монархија задобије 
у своју државу и остале Србе који живе у Аустро-Угарској - па и то је 
тек маЈШ краљевина од 5 милиона. Може ли таква држава да присаје-
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дини себи више од 10 М!!ЈIIIона других народности? Зар то не би било 
нешто сасвим налик на данашњу Аустрију или Угарску, што по тврђе

њу самих српских државника не може да постоји! Је ли вредно да се 
српски народ бори за такву беСМИСЛIIЦУ само зато, што су неки српски 
државющи добили вољу да мајМУНИlllУ Кавуру и Бизмарку? 

Не! не! Србија не сме бити жртвована интересу једне породице, 
или боље - интересима неколико властољубаца. Српски народ нема 
дp~гoг изласка до револуције на Балканском полуострву; револуције, 
КОја би се заврuшла Уf!ИIllТСЊСМ свију држава што данас смећУ да ти 
народи не могу да СС СЈСДПНС као слободни људи If равноправни радни
ци, као савез општпна, жупанпја, држава - како им најудесније буде. 

. Осем пер?м, Марковиh је и на други начин радио за истакнуту 
идеЈУ: CТBa~ao Је везе и задобивао људе у Војводини, Босни, Далмацији 
и БугаРСКОЈ· Везе с бугарском емиграl(!lјом биле су и ИНТl!мне и чврсте. 

Да бl! IIмао успеха с пропаПlрањем социјаЛИСТИЧКI!Х идеја и да би 
припреМI!О организовање партије, Марковић је, с маленом групом је
ДНОМIШIљеника и Сlшпатюера, с којшra је отпочео прве послове, прво 
организовао штампу, а затим приступио образовању ювесне врсте еко
номских органюација. 

Тако се за~новало социјалистичко новинарство у Србији пре орга
низованог СОЦИЈаЛI!СТI!ЧКОГ покрета, оно се заснивало и одржавало још 

онда, кад од модерног пролетаРl!јата у нашој земљи није било довољно 
трага, кад нн привреДНII 11 ПОJlI!ТIIЧКИ ЖIIВОТ није показивао озбиљне 
живахности, а камо ли РЮВl!јеНОСТI!. 

Утицај Интернационале пролетерске бl!О је ТОЛI!КО сила~, да је 
захватио I!нтелнгентне I! слободоуr-!Не идеалисте и у земљама које, 
услед привредне неразвијености, нису ни могле имати покрета проле
терскога карактера на којн би се соцнјаЈШСТIЈ1IКО новинарство ослони
ло, као што је случај са Србијсщ шесетих и седамдесетих година про
шлога века.3БQ 

[ ... ] 
Ма да је врло рано умро (1846-1875), након свега 5-6 година акти

внога рада, покрет, коме је Марковиh бllО и мозак и душа, нити је ма
лаксао НИТИ ослабио И после његове смрти. Посланичка група са Ада
момЗ61 на челу бива свакога са31ша све борбенија и свакога новога избо
ра већа, да с уласком Николс ПаШИћа у Народну Скупштину постане 
сасвим ~збиљна опо:шција, да у својим напаДlIма на владу заузима све 
ОДЛУЧНИJlI став и да постане управо вођ народни. 

. Дабоме, да сад покрет губи ону юразиту социјалистичку боју, ка
кву Је за живота Марковиhа IIмао. Пашиh у својим скупштинским бесе
дама још, до душе, има доста сс)](ијалистичке терминологије и у крити
~ЏI владиних пореских закона .се СЛУЖИ социјалистичком аргументаци
ЈОМ, али ни он, ни остали ПрИЈатељи Марковиhеви, више не грме, као 

Ад;:ш првих година, ни противу приватне својине, ни противу зала који 
из ње извиру, не декларирају се за дубоки друштвени преврат, и посте
пено напуштајући главнс линије Марковнћеве, прихватају само његову 
критику полнтичког режима и његове политичке захтеве (парламе-
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нтарни систем владавине, самоуправа, сло~ода штампе, с":обода збора 

и договора) и усвајају његов метод матерlIJалистички, КОЈИ их опреде
љује да, као слободоумна партија народних мжа, у БУ~УћНОСТИ постане 
носилац модерног капитали:зма, формс друштвене КОја се не може ни 

оБИћИ ни прескочити. 

Али, о томе ће још бити речи мало даље. 

Сад ваља још истаћИ, да је особити дар и способност МаРКОВИћУ 
још у данима најогорчеНlIје борбе његове противу тадањих пред
ставника науке и политике, чак и од њих самих признав~на. Његове, 
пак, неке расправе је тада преводио и у неМ,ач~им СОЦИЈаЛИСТИЧКИМ 
листовима објављивао главом Карл Кауцки. <?ве Је то. доказ само о то-
ме, колико је МаРКОВИћ за оно доба био значаЈан СОЦИЈалиста. . 

СпосоБНОШћУ својом и изванредном чистотом карактера он Је 
просто освајао људе који му се приближе, па су га СllНОВСКИ слу~али 

чак и у стварима свој им личним: на пример,. каквим ће се СТУ~l!Jама 
одавати, шта ће читnти и т.д. Читава генераЦИја млађнх људи, КОЈИ су с 
њим У додиру БШII!, остала је, с малиы изузеткоы, пуна идеала, и ако че

сто пута нејасних, љубави прсыа ПС~Т!IlllТеН!lма И приврже.на с"'lободи и 
демократији. Чак и међу ОНlIма КОЈ!! су, учећИ БОГОс"'lОВlIЈУ, уз Марко
ВИћа, непсњшрљ!!вог атеисту, васпитани, па после постали свештеници, 

остао је, један број од њих, всран учењу Ма~КОВИћеву: на пример, 
висок морал, нешыерну љубав према људима и Једну неодољиву тежњу 

за напретком човечанства код пок. Михаила РаДОВИћа, свештеника, КО
ји је до сырти остао веран Марковнћевац, треба по белом свету тражи
ти! А Јован ЖујОВllћ, професор YН!lВep3I1TeTa, и данас, под старе дане, 
задржао је исто живо интересовање и праву љубав према радничком 

покрету и топло и искрено младнћско .осећање према напретку друш
твеном, као што га је имао онда кад ЈС у МаРКОВllћеву покрету као 

млад студент учествовао. . 
Марковић је за многе м.'ыдс јсдномишљенике и ПРИЈатеље био 

узор коме треба тежити у животу и P'-~ДY; многи су прост? култ према 
њему иыали: пок. Љуба Ј окснмовић ЈС д~) смрти носио Јсдан сасвим 
обичан гвоздеН!I лаНЧlIћ на сату ШТО му га Је, СКIIНУВШI! г~ са свога сата, 

МаРКОВИћ поклонио у п()~аре~ачкоы :атвору, а пок. Пар МихаИЛОВЈ~ћ 
је до пред смрт чувао у ЈеДНОЈ харТIIJlЩИ МаРКОВИћев зуб, што га Је 
извадио на Велики четвртак кад је ИЗ Београда пол~зио на СК'упштину 
Уједињене Омладине Српске у Нови Сад, па ми је таЈ зуб, кад Је осетио 
да му се смрт ближи, прсдао на ЈЏlље чувањс! 

Драгиша Лапчсвић, Историја социјализма у Србији, Београд, 1922, 
стр. 43-88. 

Јован М. Жујовиh. 

О РЕПУБЛИКАНИЗМУ У СРБИЈИ 

Јавно предавање одржано у Кршујевцу 
24. децембра 1922. год. 

Драги Крагујевчани! 

Главни одбор Републш:анске странке саОПШТlIО ми је жељу неко
ЛlIЦlIне КрагујСВ'lана, да 11 ја Т\ођем на овај Т\анаШЊII скуп. Хвала много 
тим непознатим ми ПРllјатеЉИ,\Iа, јер су ми ОВIIМ позивом учинили врло 
велико заТ\овољство. У Крагујсвац сам долазио много пута, почсв од 
ране младости моје, по разним ПОСЛОВIIма: ПОЛИТIIЧКИМ, научним, про
свеТНIIМ; а увек врло Р'-ЩО. Задовољство је бlIЛО већ и путовати овамо, 
јер се успут у свакоме СрбlIНУ буде успомене на улогу коју је Шумадија 
играла од самога почетка ослобођења СрБIIје. Од Бсограда до Кра

гујевца пролаЗII се кроз места где је тако рећи сваЮI трн, сваки грм био 
заливен крвљу српском; путује се поред Авале Васе ЧараПИћа и Косма
ја Јанка КаТИћа, на ВII)\IIКУ ОСТРОВlще војвоТ\е Ломе 11 Рудника Кнеза 
Милоша, кроз Тополу Вожда Карађорђа. 

У самом Крагујевцу пак ОЖlIвљује у нами сећање, Т\а је његова 
улога у првим вреыеНlша уређења Србијс бllла толико велика, да је да
вно речено: "Бсограде, залуду ти хвала, каТ\ је тсби Крагујсвац глава". 

Па и данас ми се, ево, сеы ТIIХ успомена заједничких свима Срби
ма, понавља 11 сећање на У}1Огу коју је Крагујевац, глава Шумадије, 
имао у појаВЉlIвању Ii раСПрОСТllрању дсмокраТСКIIХ и републиканских 
начела, па - допустите I>Ш Т\оТ\аТII - и на разВlIће моје политичке свести 
и на прве ПО'lстке мога јавнога рада. 

Како су стари ЉУТ\И IIСПУЊСНII поглаВIIТО УСПО~lCна~!а на прошлост, 
па о Њима највишс 11 радо говорс већ и зато што се својом садашњицом 
немају много пофалити; а ако међ младима има који мисле Т\а вреди 
дознатн што-шта из ПрОШЛОСТII, - то претпостављам да и вас овде са
купљене може IIнтересоваТII, ако вас у почетку мога говора подсетим 

на по неке тренутке IIЗ прошлости рa,rщкално-демократских и републи
канских IIдеја код нас. Почећу са успоменама везаНIIМ баш за овај град 
у комс смо, за Крагујсвац, одакле и ПОЧlIње јавни рад мога поколења. 

Први пут сам дошао у Крагујсвац 1869. год. када је овде доврши
ван тако звани "НЮlеСНlIЧКИ Устав",зы јер су га донели на~lесници мало-



246 СВf:ТОЗАР МАРКОВИЋ: ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА, XVI 

летнога кнеза Милана. Био сам ТЩ1.а ђак Нllже гимназије. Од политике 
сам у куlш и околини наУЧIIО бllО ово: да су Карађорђе и Кнез Милош 
ослободили Србију од Турака; - да од тога доба у Србији има Карађор
ђеваца и Обреновићеваца; - да је Кнез Милош убрзао смрт Карађорђа 
када се овај беше вратио из бегства, да у невреме, за љубав Грка, почне 
ново ратовање са Турцима;363 - да су Карађорђевци са оближњег овде 
Метиног Брда ТОПОВСКlIМ картечом и ђуладима истерали Кнеза Михаи
ла из куће Крагујевчанина, чини ми се некога Андрејевића, па затим 
ГОНИШI дО Београда и прогнали га из Србије;3'" да је Свето-Андрејска 
СКУПlllтина прогнала Карађорђевића и повратила на престо Обренови
ћа;365 - да је већ у тој Скупштини било неких "црвењака", ваљда ради
кала или републиканаца, као и доцније у Уједињеној омладини српској; 
_ и да су у убиство Кнеза Михаила умешани били Карађорђевци и 
"црвењаци".366 

Од мога рођака Живојllна Жујовића, првога српског социјалисте, 
начуо сам био о неком С(ЩllјаЛIIЗ~IУ и коыунизыу у свету, које нисам мо
гао разабрати; а са задовољств(ш ca~1 од њега слушао како је у Швајца
рској репубшщи, па ШI се репуБЛlIка још онда допала. 

Ова ыоја за оне МЛЩ1.е године већ прилична политичка азбука, 
умножи се поменуте уставотворне године овде у Крагујевцу сазнањем: 
да су у Србији две главне партије: либерала и конзервативаца. 

У ОН,Њlе коначнћу крај Шаренога конака Кнез Милошева с.пушах 
либерале како се хваљаху: да су они "повели коло уставности у Ср
бији", на шта им конзервативци одговараху: "уставности ће бити ил не 
бити, то ћемо видети; али Ыlllшстарске одговорности неће бити, а то је 
главно вашим министрима и н~шеСШЩИl\ta". 

Изгледа, да су у тоые право Иl\taле обе И ако супротне странке: и 
поведено је коло нове уставности 11 парлаыентарности,- и обе су 
установе биле свакојаке, - и l\IИНlIСТРИ, који су дотле одговарали пред 
Државниы Саветом бар за материјалне издатке нису више низашта 

никоме одговара.'1И. За Bll[//C од пола столсhа нашсг назови парламен
таризма ни јсдан министар нс ИН ocyDCH као да нико од њих никада ни
какву кривицу нијс У'ШЈШО, мсђуТlШ зна се како су се тешко узајамно 
оптуживали, на супрот ПОСЛОВlЩII да "врана врани очи не вади". Но, то 
је предмет другога говора, па да наставим оно што сам започео гово

рити о нами. 

Републиканско-с(щнјаЛИСТIIЧКУ школу, коју саы ја и моји вршња
ЦII почели УЧIIТИ код Жlllюјllна ЖујОВllћа ДОВРШШllI смо код Светозара 
МаРКОВl!ћа. Најбоље се онда таква Iш;:оnа свршавала у Цириху, у Швај
царској, камо је своје спреШlње ПОПУНИО и Светозар Марковић, после 
својl!Х почетака у Русији. ТОЛИКО се много нас Србијанаца учило у 
Цириху да су нас чссто наЈнваnн "l(ирНlIIка шкоnа", "циришки револу
ционари", "I\JlРШIIКlI отрови". 

Настаннв се у Бсограпу, по сврIIlсноме школовању, Светозар 
МарковиГ1 је искушIO прву актнвну групу ученика око листа "Радника". 
РасправљаЛII су у том nнсту ПОГ.'1авито радннчко питање, тумачили 

СОЦl!јалюам 11 ИнтернаI\IIOIIалу, браннли Париску комуну; нападалИ на 
српске либерале који су .'1ибераЛНЈам све више и више напуштали, 
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уставност и парламентаризам компромитовали И претворили се у вла

сничку и династијашку партију. Писало се ватрено и блиставо. Свет се 
наш зачудио колико за њега новим идејама, толико и слободи речи са 
којима су проповедане. Стварни успех тога првога нашега покрета био 
је од прилике овај: 1) посејано је семе за развиће социјализма у Србији, 
2) основано је неколико рапеничких и занатских произвођачких уд ру
жења и Друштава за узајамно потпомагање у болести и другим нево
љама, потрошачких задруга, штедионица, 3) у Уједињеној омладини, 
коју су дотле предводили либерали, издвајаnа се група, која је захте

вала радикални политички прс06ражај српске државе. 

Након те прве периоде нщ.'Тала је у нашој социјалистичкој групи 

ревизија рада и израда практичнијега програма, који би се нашим при
Ликама могао прилагодити и брже остварити. Увидело се: да радничко 
Питање код нас ни издалека није онако као у западним државама Евро

пе, да је број радника-најамннка изванредно мали, јер нема развијене 
индустрије ни капитализма. Највсћи број раденика, више од 90% наро
да, беху земљорадншщ, сопствеНlЩН и радне снаге и земље и оруђа за 

производњу; они дакле препстављају и остварују упружење рада и капи
тала, како то у главноме и социјализам захтева. Сви су сељаци у Србији 

били кућићи и оџаковићи. Србија јс била "рај спромашних људи" како 
је енглески писци назваше. Аграрни с(щијализам, - који није био 
разрађен ни у земљама у којlша земљораднички сталеж има доста бес

кућника и радника најамннка, имао се код нас ограН!lЧИТИ на подиза

ње разне врсте земљорадничких запруга. 

у ПОЛlЕПЕЧКОЛЈ поглелу нзраDен је и усвојен програм једне српске 
радикалне демократије; њиме се тражило уре!Јење законолавне и из

ВРlIIне власти на основу потпунога, ни с ким неподељенога народнога 

суверенитета, а за обсзбеDсње потпуне слободе п једнаких права свију 
rpaDaHa; нзраDенн су основи за урсDсње општпне и среза са потпуном 
самоуправом; урсDење сула за оис:зисDење правде једнаке и потпуне за 
свакога; уреDење финансија са главним залатком да подиже матери
јално и културно стањс нарола.361 - Основне поставке и нацрте тога 

програма юрадно је још Свстозар МаРКОВl!ћ, а разрађиваЛII су их по
сле његови млађн сараПНlII(lI. 

Узимајући у обзнр да се сваки народ развија обично врло посту

пно, и да се никакав раднкални преображај не може !l3вести ако у на
роду нема довољно људи и средстава за тај преображај - Марковић је 

објавио па "ми не l\lIIсmшо ннкад од јсдаред створити нешто што у тео
рији замишљамо као најбоље", "но мислимо да најпре створимо оно 
стање које је најбоље од свнју оних, која се могу код нас остварити, 
имајући у виду наш умнн и матсријални развитак." 

Тиме је јасно изречено да утеl\lељачи радикално-демократске 

партије нису били пристаmще преврата, ни буна, ни завера; хтели су 

само пропагаНДОl\1 11 објашњеЊСl\1 својнх начела да за њих задобију ве
iшну у народу. - Среднште те нове пропаганде пренето је у Крагујевац, 
где је вршена преко лнстова: "Јавност", "Глас Јавности", "Ослобо
ђење", "Ново Ослобођење", којll су се заыеЊ!IваЛ!I ЧIIМ би који од њих 
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полиција угушила, а то је знак да је та наша пропаганда већ имала ус

пеха. Велим наша за то, што сам и ја, - и ако још само великошколац -
у њој суделовао. 

Да би знали, драги с..'1ушаоци, како ми је мило сећати се тога доба, 

ви бисте разумели што сам овај говор почео захваЛНОШћУ онима, који 
ме на овај збор Крагујевчана позваше. 

Мило ми је сетити се ондашњега Крагујевца, јер Крагујевац поста 
збориште најнапреднијих јавних радеНlIка српских, на које беху упрте 
очи и пријатеља и противника њихових; јер прво у Крагујевцу уз тако 
зване "западњачке доктринере" пристадоше многи грађани свију редо
ва: трговци, занатлнје, фабрички радници и земљорадници; јер се у 
њему родила 11 ОДЊ!lхала прва права радикална демократска странка 

српска; јер у Крагујевцу започе херојско доба оне странке из које је, 
кад је требало, никла ова наша Републиканска странка.Зб8 

Мило ми је било свагда, па и сада, сетити се оних врлих, и мртвих 

и живих, Крагујевчана који се први искупише око заставе Слободе, Је
днакости и Братства, које ct-.!O имали остваривати остварењем ради
калног преображаја народа 11 државе. Са симпатичним осећањем сећам 
се Паје Вуковића, Проте Барјактароrшћа, Пере ЂорђеВИћа старијега и 
млађега, Илије Коловића, Срете АнђеЛКОВllћа, Браће СтеПИћа, Мило

ша Марковића, Симе Костића, Срете Стојковића, Мике БОНЧИћа, Ми
лице и Анке НИНКОВllћ, ТИХ ПРВИХ факултетски школованих српских 
девојака које саlIIише прво црвено барјаче у Србији и онога барјактара 
који га носаше. Ако бнх се свију Оllдашњих прегаоца II сетио, не би их 
могао све помињати. Али, прескачу!ш и многа имена и времена за њи
ма настала, ја не могу одолети срцу а да с болом у души не споменем 
вашега посланика Јасеничанина Јована Скерлића, кога сам и ја - као и 
толики други - у срцу носио, који је често за мене ласкаво говорио да 
сам му ја био политички учитељ, који би да је он жив - био вођа ре
публиканске странке у Србији, а можда !I у Југославијll.З59 

Добро је, бра/ю, да се демократија сећа својих мртвих, да чува у 
себи осећање захвалности за У'llllьене јој услуге, и да омладину подсти
че на поштовање својих ПјЈетходюrка, својих УЧlfтеља. 

Слава свима оним ДИВIШМ Крагујевчанима старога и новога коле
на, који одушевљени духом Шумадије - одушевљаваху се духом на
преднога човечанства, с којим М!! тежимо ићи у корак! 

* 
* * 

Ослободилачки национални ДУХ Шумадије прожимао је све Србе у 
Србији, па дакле и све нас радикалне демократе. Сви смо увек били 
ревносни поборници идеје за ослобођење и уједињење целокупнога 
Српства. Ми смо желели да се та идеја што пре оствари већ и за то што 
бисмо онда, ослобођени од притиска СПОЉНИХ непријатеља, наш уну

трашњи задатак успешније решавали. 

Па како је српском народу у Србији, Босни, ЕрцеГОВIIНИ, Црној 
Гори, Старој Србији и ВојВОД!ll!И била чврсто укорењена вера, да се 
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његово уједињење може извести само под Монархијом; а како су кња
жеви из обе тада владајуће династије, а и тадашњи претедент престола 
из треће династије уједињење српства сматрали за свој задатак и на ње
му радили, - то су главни представници наше странке и у тим чињени

цама нашли разлога да не водс пропаганду и за републику, док се не 

реши српско национално mттањс. И ми ондашњи њихови млађи дру

гови ТО смо усвојили; увек смо били вољни да w: под монархијом, што 
више допринесемо повољноме решењу тога питања. С тога смо, - када 

је почео први српско-турски рат, скоро сви ступили у редове доброво
љаца.З7О Тиме смо демантовали и исправили речи, које су пришиване 
нашим првацима, Светозару Марковићу, као да је њему "све једно: 
владао Србијом Фрања Јосиф или Обреновићи" и Адаму Богосављеви
ћу "да његова њива неће бити већа и ако Србија буде већа". 

ОД ОНИХ интелектуалаца који беху главни сарадници у крагује
вачкој пропаганди: Мита Стојановнћ оде добровољно у рат и погибе; 
Пера Велимировић, и ако је имао неборачку службу у позадини, дра
говољно је примио да у једној бlЩИ на Јавору командује једним одредом 
бораца, који беше изгубио свога старешину; а Пера ТоДоровић, и ако 
му је служба била у Главном Штабу генерала Черњајева налазио се у 
шанцу на Шуматовцу за време највеtшх турских јуриша на то место, 
које се тога дана у ондашњеы рату прославио.З7! 

Бог да их прости и за ову њихову ратну службу у народном осло
бођењу. 

Па сада, браћО, када, је, хвала Богу и народу и добрим савезници
ма наше ослоuоf)ење и )јеДJlњеље на велику радост нашу срећНО до
вршено; 

- када је наше народно шrтшье решено Jf преко крајњих граница 
до којих смо негда тежшm; 

- када су са свима С))бmra уједињена и браћа Хрвати и Словенци, 
који су већИНОМ републик iшrџr; 

- када су нам две баш републике, Француска и Америка, највише 
помогле да се то велико уједиљеље наших племена створи; 

- када смо сада у најПјЈПСНlfјем савезу са Републиком Чсхо-Сло
вачком; 

- када су у републикама и најВСћН словснски, братски нам и спа
соносни народ Руса и ПјЈlfјаТСЈыr наши ПОЈЪШЩ; 

када и негда најопаснији нам неПјЈпјатељи жпве у Рспублици, 
која нелra и не може нмапr оспајаЧКJlХ намера као покојна аустро-угар
ска монархија; 

- онда може слободно и наша ДјЈжава )једињених Срба, Хрвата lf 
Словенаца усвојип[ об:mк и УјЈеf)ење једне народне, демократске ре
публике; 

- онда сл,[емо МИ, вајкадашње ПјЈш:талице републиканизма, почети 
радити на његовоме остварељу п млаf)е нараштаје на тај рад позивати 

и УПУћ ива ти; 

Српска монархија и све 1!}lf српске динаспrје одговориле су наро
дним очскиваЊIfма у погледу љеговог уједињења. 
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Оне су ТIlА[С свој задатак свршплс. 

Хвала ИМ! 

Сад можемо радити за републику. 

* 
* * 

Да наставим говор о даљем развоју радикално-демократскога ра
да у Србији. Бићу кратак и ако је време тога рада било дуго; јер улази
мо у треhе ПОЛlпичко доба које је вам!! свима блиско, дакле и боље 
познато но Т\ва прстходна. 

После српско-турских ратова наступи реакција, која нам разори 
главно ПОЛИТJlЧКО гнездо у Крагујевцу. Србија поста веhа, али од ради
кала који су ратовали за њено увећање неки морадоше бежати из своје 
ДOMOBJIНC. Има нас којlI смо II ПО неВОЉJl ИШШI на страну да проТ\ужимо 
и понављамо науке,З72 јер у отаџбини нисмо могли добити посла за који 
смо се били овТ\е спреМ!IJ1II. 

Али, како "свака сила за времена", то п оној послератној реакцији 
дође крај. Наступи доба каТ\а се прсТ\ставНlЩИ раТ\икалне демократије 
могадоше у БеограТ\у ПрИКУПIIТII, своју странку обновити и организо

вати. 

Отвори се нова раТ\ња, борба 11 пропаганТ\а и то са брзим усп~хом 
у нарсщу ратом IIЗнурешш. З~щоби се нагло всlШН~ у народу. Али ЈОГУ
нство краља Милана Т\а преТ\а В:1аст р aТ\lI К а.п има КОЈИ су задобили народ 
уза се, УЧИНII, да се ыирна пропаганпа JiCl\lOKpaTCKlIx начсла замени же
стоком аппацијоы не бирајуhн оружје, служеhи се кашто среТ\ствима 
начелне и часне борбе НС'Iостојним. Дссише се JI завере, бунти и атен
тати, а и разна шуровања.З73 

До!)е се до пога!)ања са вл~щаоцем и са власничким странкама. До
ђе се и на власт. А сво скоро 2(} година како нашс радикалство са вла

сти никако и нс силази.З7• 
у току тога Т\ОСТа Т\угог периода IIзмеНI! се и лични састав странке, 

што је ПРИР(ЩНО; а JI њен програ1\!, Јщсјна саТ\рЖJIна, памет и морал, 
што је ВlIше појмљиво но што бв било оправТ\ано. Неки се повукосмо 
из политичког рсща, једни привремено, а неКII сасвим. - Неки пређоше 
у саСВIIМ друге партије, а неки допринсше стварању тако зване "че

тврте" паРТlIје. А наша партијска главна војска распаде се на Т\ва дела: 
на "ФУЗlIонашс" II "СС\лlOстаJllLе" з;s 

За то времс репуб:1IIканска је Јщсја била у главама социјалиста, 
али им је она биnа оп ыного мС\њсга значаја но економске теориј~ њи
хове. Њу нису кршш швесни кругови оt>lлаДШlаца нових генерацир, на 

пример они о ОТ\бору :Ја Ш,'lавање целокупних списа Светозара Мар
ковнћа. ИЗрlIЧНО су је I! као Г:1авну тачку свога ПОЛИТl!чкога програма 

заступали омл аТ\IIIЩИ , који су шпаваЛI! књиге "Републиканске биб
лиотеке" и ЛIIСТ "Релуб.'1IIКу", н који су, ЫIIСЛIIМ сви, ушли У саТ\ању ре

публиканску странку.Ј76 

Ме!) наыи старнјнм, репубnllканска се нпеја сачувала нарочито у 
онима којн су СС JIЗпвојllЛII У засебну странку самосталаца.Ј77 Нарочито 
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под њиховим утицајем ова се странка стараЈЈа да се радикалство врати 
на првашњи програм истинске радикалне демократије. 

Зла ћуд Краља Александра,З78 која је најзад њему самом била 
најкобнија, чинила је да је овој странци требало храбрости више но 
другима. За мерило бодрости духа који нас је онда прожимао можда 
може послужити факт, да је међ нама било језгро радикала, који су 
давали највећи отпор личноме режиыу Краља Александра и онда када 
су главни прваци странке у њега, у Краља, још веровали. Нека ми је 
слободно поменути п један наш глас, који је у оно доба у народу јако 

одјекнуо. Када је Краљ, у наслеђеној му тежњи да све политичке 
странке исцеди, изнури и уништи, проклаыовао: да је њему, тобож, 
"Србија преча од свачега", - ми смо му гласом нашега "Одјека"З79 
одмах ДОВИКНУЛlI, да је "намн Србија ПРС'lа од свачсга п од свакога". И 
ако се "добро разумело кога се то тиче, агенти-изазивачи преко својих 
новина запиташе нас: "ЗIЫЧII ли то: преча и од Краља'?"; - а ми, као оно 
што се каже, "диы у дим", одговорис},!О IIМ: разуме се: Србија је нама 
прсча од свакога, даклс и од Краља. 

Како онда, тако сада, тако и довека: 

Отаџбпна јс намн ПРС'lа од сва чега и од свакога! 

И то је главни разлог зашто C~1O ми сада за Југословснску рспу

блику са МИЛОМ нам отаџошюм С/Јоијом на њеномс челу 

Кад не би било нескрош!О и неумесно говорити о личностима, ја 

бих вам могао ИСПРJlчати некОЈШКО других Т\оживљаја мојих 11 другова 
покретача оргаНJlзације С<ЏЏll!Iње републиканске странке, из које бисте 

се ви, драги слушаоци, увершш: да је наше републиканство много 
старије од почетка овога оргаllшовања у странку. Могли би вас увери

ти: да и ван наше ДРУЖИНС у Србији пооТ\авно има доста републиканаца 

у разним редовима гра!)анства, па Ј! ,HeD официрима. Ви бисте тада 
дознали, да је при преврату од 29. I\lајаЗ>Ю бсоградска војска могла дати 

народу републику, а да ыи љуТ\и професорског духа ЮIСМО тада хтели 

републику, јер са њоы народ још III1С1\1O упознавали; - да нисмо ни 
покушали противити сс да НаРОЈ\на скупштина Са!IКI(ЈЮЮIше династију 
коју су завереющи пре њс прогnасиnи. 

Из овога ыожете заКЈЪУ'IИТIt: Т\а сс 1\111 не сщушевљаваыо заверама 
и убиствима и да се ТЈ!}.! среј\СТВШlа наша пријатељи никаТ\ неhе хтети 

послужити. 

Завере, ОУНТОПJI, KjJa.cьc)'OllCTna јесу СјЈсдљевс){()Пна If старовсков

на lнонаР:ШСТН'lка средства, којтша се служс династијс и династијаши 
за мсDусобно истрсбљсљс. Нска сс на ОJ\fЈпављснс прсстолс и даље пе

њу краљсви с палицо,';[ у руци, :ЈаО/(СElУПI порrјmр(),',[, која је од памти
вска црвсна, можда баш :Ја то, да сс на њој нс би познали трагови од су
парничке крви! Ми ВIlШС волимо да лик нашс рспублике високо 

уздпгнсмо заorТЈНУТIl чистим бсли,н плаштом дсвнчанске нсвиности! 

Буне Т\изати не ваља веh ни зато, што у њима участвује само маЈIИ 
део нарсща; - што у ЊlIма пропапа оТ\бирак нарсщних пријатеља, а зао
стали пабирак престрави се !! обнчно морално пропаТ\а. Срби су се и у 
потоњој државној II наРОТ\llOј катастрофи 1;fОГ.'IИ уверити, да се у њој 
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очеличио само ртевак, а да је угњилио 11 саТРУЛ1l0 МНОГИ морално шту
РИ слабић. А то још горе бива Пр1l унутрашњим ПОЛllТИЧК1IМ потреси
ма. 

Ми, пакле, нећемо трести воћку док је на њој зелен род; овај не би 

ни деци био укусан; а капа га доведемо ПО зрења, сам ће пасти народу у 

крило. 

Нека династијаши знају: дu. се ми не БОРЊ\ЈО противу краља, него 
против краљевства; - не против његове личности, него против мона

рхистичке пржавне систеые. !vIожс крu.љ бити беспрекорно уставни и 

парламентарни владалац - може лично бити храбu.р и срећан војско
во!>а, узорит муж, мили син, премили брu.т и велики добротвор - па би 
ми ипак били за републику. Може он немати ни једну од тих врлина, па 
ми не би у његов!!м ЛИЧШIМ недостацима узимали разлога и оруђа за 
пропаганду наших начела. Јер МЈ! желимо да се република роди из на
родне љубави за њу, а нс ИЈ неке мржље нu. монарха. Ми немамо љуба
ви за монархију, али ни ыржње спрам монарха, ако су они иоле испра

вни људи. 

Наш циљ је па сруншыо садашњу систеыу влапавине народом и на
дамо се па ће1>Ю је срушити. Режнылије ће је бранити свима средствиыа. 
Ево где су пре !!какве опасности за њу прешли у напад. Нападају сва
кога који није са њима, ыимо закона, мимо морала. Своја насиља би 

хтели па заклоне и ЧУДОВИIIIНИМ законима о "заштити пржаве", о "чи
новницима".З81 

По томе се може очекивати да ће они пре свога папа починити 

још много зулума, а можда и крвавих злочина. Монархисте, види се, не 

могу или неће да УВlще, да је долаЈu.к републике нсминован, да је то 
сада оно што се зове "исторнјска нужност", јер су народи дошли до 
свести о своме прu.ву нu. потпуно, ш/'тм неокрљено сувсренство и до 

моћи па то своје право задобнју н остваре. 

Пр!! нашем рапу, који онн назнвају "аНТllпржавним" ми се нећемо 
упуштати у ыаНI!ТУ 11 (kзоБЈНРНУ агитацију, већ ћемо водити мирну 
пропаганпу књигаыа, ГОВОРlша н обавештењиыа на јавним зборовима. 

!vlи српски нu.род ТОЛJlКО ВОЛJlМО И пошт)јемо да га НСћемо напра
зно демu.гошю/ дрu.ЖlIТИ и зu.луl)lIвu.ТlI лu.жнмu. И нсоствu.рљивим обеhа

њима. У осталом, крајње је време па бар у Србији и најнеискуснији 
грађани престану бити лаковернн; па ћемо се трупити да се јавна свест 
што внше рювије. 

Прави републиканци треба да у народу створе свесно уверење: да 

је република у свакоме погледу боља од монархије, па ће тек онда љи
хова творевина бити стална. Такав пут развнјања републиканске све

сти истина је 1\УГ I! успех спор, али је исправан и светао. 

Ми ћсмо по љему ићн узднгнуте главе, целом свету на видику. Мо

же се десити па по негде пут буде и трновит, па ћемо се морати добро и 

обути. - Иl\lаћемо ми доста стрпљеља пок жељену мету не постигнемо, 
а и снаге па убоде и пруге болове подносимо. 

Не имамо жеТI! ДОК целу њиву добро не обрадимо. Разорали смо и 
саоралн неке постати; сада их тек сејемо. Доћи ће време жетви! 
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А ваља нам ~e сетити, да не Н!lче само оно што је намерно љу
дском руком посеЈано, већ да има кашто 11 самораста, који даје прили
чну жетву И самоникли ца, и то често врло бујног раста, неочекивано 
напре[\них и врло родних. Ваља се опоменути, да и у природи и у науци 
раЗВИЈће не иде увек само лагано и сасвим поступно, већ да у развијћу 
има и скокова. Ево на пример шта се скоро десило и са републиканиз
мом у свету. Ратна олуја ра:ЈВејала је његово семе на све стране, убрза
ла Њ~ГOBO ницање и олакшала пораст оних Домаћих клица које се до 

рата Једва ВИД~)llје да вире. У СИ:1Н~ј самодржавној Русији родише се 
републике, KOJ~ ће постати TpaJIOIJe, када се отресу крваве и труле 
постеЉlще с КОЈОМ се родише. Још силније царство Германа претвори 
се такође изненадно у републику, од чијег одржања зависи мир целе 
Европе ~a и наше државе. И тако даље. Оваки скокови дешавају се у 
монарХИЈама и б~з ратних катастрофа. Народи треба да су спремни да 
ИХ приме и у СВОЈУ корист примене. И ако никакве политичке скокове 
ми нећемо вештачки припреыати, ипак наш народ не треба да им се 
изненади, ако се неочекивано десе. Ратне струје навејале су репу

б~']иканск.е клице и по свим пеловиыа наше нове државе; у Хрватској и 
СловеНИЈИ више но иначе, више но што би се могло очекивати по 
ранијем мо~архистичком расположењу наропних маса у тим покраји
нама. НавеЈане су те клице и по слојевима српског народа у доско
рашњпма краљевинама Цp~oj Гори и Србији. Са солунског фронта 
вратили су се врло многи ВОЈНlЩИ њиыа накалеыљени. "Солунски про
цес" распламтсо је у многима страсти које нису постојале, и монархију 
пр~IЛИЧНО онемилио и самим њеним витезовима.З82 Многе избеглице 

КОЈе су живеле у Швајцарској и Француској склоне су сада републикан
ском уређењу државе. И из робовања по Аустроугарској и Немачкој 
дошли су многи са таквиы наклоностима. А да су републици накло

њеН!! и м,:оги који су за ~pel\!e окупације на дому остали, сведочи овај 
покре~ КОЈИ сада ОЖИВЉУЈе и коые се и старији љупи припружују. Вами 
Крагу!евчанима. то доказују и појаве републиканаца у Јасеници, тој 
Вандер! динаСТИЈе Карађорђевића, у њиховој класичној Тополи и ње
ном архидинастичком засеоку Крћевцу. Све те самоникле република
нске младице храбре нас па истрајемо на путу којим смо пошли; али 
налажу и дужност па им се ПРllб.1I1ЖIIМО, и па их познамо и понегујемо. 
Ми смо дужни да све људе у Hu.pony познu.мо са програмом републи
канске странке, па ак? они хтепну и ыогапне се да их у нашу странку 
прикупимо и оргаНl!ЗУЈеыо. 

* 
* * 

~рганизаЦl!ја републиканске странке почела је у Београду, у ме
сту КОЈе, као што изгледа, са разних узрока није за сада повољно за ље

но брзо успевање. При првоме организоваљу суделовале су три групе 
републиканаца. Прво омладинска група која је свој републиканизам 
ЈОШ пре р?та обелопанила и издавала лист "Републику". Друга група 
нас старИЈИХ радикалних пемократа, који смо увек размишљали, да 
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пошто се успешно реши национално питаље, ваља да отпочнемо про

паганду за републику. Треће је група републиканаца средље старости, 
која из републиканскога програма усваја све сем имена. Предвиђајући 
тачно и јасно да ћс сама реч република поплашити многе грађане да 
нам приђу који би се иначе за наш програм задобили; - полажући, веле 
они, више на суштину но на назив - они су хтели задовољити се изјавом 
да је потпуно оствареље радикално-демократског програма немогуће 
у монархији и да ваља тежити републици. Неколико народних посла
ника из те групе говорили су: да им се бар на правим изборима не треба 
појављивати као републиканци, а задржати слободу да доцније, ако 
устреба, могу и своје право име примити. 

Разуме се да сваки политичар има права руководити се Об~ирима 
је ли чему време и је ли што целисходно, па према томе и СВОЈ поли

тички став одредити и себи име изабрати .. - Али када је неки поли
тичар убеђен да је време републици и мисли за ову радити, он нема 

права да се пред публиком маскира само за то што се љегово право 

лице неће можда публици допасти. А маскараду терати и до посла

ничке кандидације значило би ићи намерно на обману бирача. Посла
нички кандидат треба сав да се пред HapOIfOl"r испољи, да пред бирачима 
излаже цео свој програ,\Ј рада. Посланик треба да је о свима питањима 
обавештен боље но веЈшна бирача; треба њих да обавештава; треба да 
им предњачи и ПОЛИТllЧКИ И знањем If ОДЛУЧНОШћУ и моралом. Не
морално би било кад би се и обичан rpai)aHffH представљао другаче, а 
не у својој правој боји. Још је неморалније када је такав граi)анин у 
положају, где се може l1роневерити народно поверење давајућИ наде 
разним политичким тежњама. На жалост смо на потоњим изборима 
видели, да се један врло истакнут и заслужан политичар, бивши .мини
стар, дао бирати на листама сасвим супротних политичких СТРУЈа, ка

ква се наказност у предратној Србији није видела. Право је сваког 
грађанина да у политици узме положај који хоће, али у слободној држа
ви он има и дужност да узме име које том положају одговара. У нашој 
ДОМОВИНИ њна већ и сувише "радикала" у којима нема ни трунке ра
ДIfкалнзма; у демократе ускочпше и у прве врсте се уфронтише врло 
многи властољупци са скроз антпде!lюкратским појмовима и прохтеви
ма; у Хрватској, поред огролmог броја убеf)ених искрених репуб
ликанаца има много и таквих којима је републиканство маска за њиха
ве сепаратнстнчке намере. Ми београдски републиканци, најмлађи и 
најстарији, решили смо да пред народ изађемо искрено и отворено са 
републиканским програмом, који ће се дискутовати и у појединостима 
се може измељивати, а и са републиканским именом, који нећемо са
кривати. Када смо имену Републиканска странка додали да је југосла
венска, то је било из побуде да би се у њој временом могле слити све 
покрајинске странке истога програма; јер ми мислимо да и све остале 
странке у држави Срба, Хрвата и Словенаца треба да се групишу по 
ПОЛИТIfЧКJfМ Jf социјалним програмима, а не по плеl"lснm.,lа. То је врло 
потребно за консолидоваље наше државе, то одговара модерном ра

звијћу партија у свету, то захтева јаван морал и јавна свест народна. 

У ИСТОРИЈСКОМ ПАМЋЕЊУ САВРЕМЕНИКА ... 255 

* 
* * 

Јавни морал је, драги пријатељи, она особина јавнога живота и 

политичкога стаља нашега, на коју оснивачи републиканске странке 
морају највећу пажљу да обрате. Тај је морал сада такав да ја о љему не 
:могу да говорим без гадеља и без бола. Цело југословенско државно 
тело изгледа ми као да болује од арапскпх богиња; где год га прстом 
дирне те свуда цури гној, свуда је трулеж, смрад! Читајте новине, не 
опозиционе, већ режпмске, па ћете и у љима свакога дана прочитати о 
некој новој "афери": крађи, поткупљиваљу, уцени, злоупотреби, раси
паљу. А колико се више тога казује што све новине нису дознале! А 

колико се дешава између четири ока! Човек би рекао да је цела ова 
владавина - владавина бакшиша политичкпх и других, рсжим потку
пљивања свију фактора од врха до дна! Уцељу ју и бакшише примају 
последљи изданци стамболске политике и навике. Уцељу ју и потку
пљују се изданци из монархије, која је доскора имала диспозициони 
фонд већи но икоја друга држава. Пљачка се на велико п на мало. 
Стражари поткрадају оно што им је дужност од лопова чувати. Апсан
џија прима мито од апсеНlIка. Проститутка поткупљује детектива који 
треба да је води на лекаРСКII преглед. ЧеСТlIте раденице изложене су 
свакојаким уценама ПОЖУДНИХ званични ка. Благајници уцељу ју лифе
ранте при исплати ЉИХОВIIХ рачуна. Дрољави Арнаутин, тестераш 
канцеларијских дрва у Београду, мора ПрlI наплати зараде да остави 

што год "на пиво" господину који се вози у аутомобилу. То су ситна 
посла! Крупнија су посла са "девизама", "секвестираним имаљима", 
"извозницима", "раТНIIМ пленом", "ратном одштетом. 

Од лифераната и предузимача "шап" се толико тражио да они 
сада мис.пе, да је сасвим у реду да га сами у напред понуде и према чину 
таксирају. И сами министри, чија је слобода рада и иначе врло често 
ограничена партијским уцељиваЧlIма, изложени су увредљивим пону
дама шпекуланата, као да ни ОНII више не заслужују поштоваље, које се 
дугује високоме зваљу и тешкој служби којом су оптерећени. Један 
честит и наиван човек, који је наредбом придодат Министарском саве
ту, запањио се кад је тамо дознао, шта се све у држави дешава; био је 
силно потресен кад му се првог дана тражило нешто, што није смео 

дати и нудило нешто, што поштен човек не може примити. Ускоро га с 
министарског положаја смени не знам која рука. 

Каже се да је сличних поступака било и раније. Бивало је митаџи
ја; али сада се људи са чуђељем питају: ко то није! 

Не разумем се у финансијама ни у банкарству, али верујем што се 
говори и пише да ту поред смушености има и неваљалства, да се пља

чка државе врши увелико и некажљено. Банке издржавају неке органе 
јавнога мишљења, банке поткупљују органе власти, банке владају вла
сницима. 

Ах, како ли би тек сада наш јадни соколић Скерлић успешно ус
кликнуо против бирократије када је онај љегов први усклик против још 
нејакога зачетка те немани онако силно био одјекнуо! 
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Каже се да је корупција увећана услед рата не само код нас, већ и 
у другом свету. Па зар је то оправдава? Зар се она сме, и докле ће се 
смети немарно трпети!? Заиста је има и у другом свету, али она се тамо 
сузбија. Сузбијају је власти. У правим демократским државill.Ш власти 

морају бринути о свим појавама јавнога морала и предузимати мере 
против неморала. С тога је тамо на Западу, који су назадњаци "тру
лим" називали, јавни морал напредовао са развитком праве политичке 
свести и савести. У западним демократијама нису више могућа, нити би 
некажњена остала коруптивна дела каква су раније била могућа и тамо 
и каква се сада често дешавају по Југославији. 

Зло је код нас у толико горе што се у народу зна да га власт трпи. 
А зашто га трпи? Народ ће вам одговорити: да нема хајдука без јатака; 
да јатаци нису сви то постали од страха хајдучкога; да их има милом 
понуђених, уортачених; да је провизион у ТОЛИКО већи у колико је јачи 
заштитник. 

Примср нсисправности всликих храбри малс. 3ло се шири све ду
бљс. Морална криза узима свс ВС/Је размсрс и свс судбоносни ји значај. 
Зашто се против ње не предузима ништа? Или скоро ништа? 

Људи који су боље но ми посвећени у тајне садашњих власника 
тврде: да ова владавина и не може и неће ништа озбиљно предузети 
против корупције, јер она ову тобож и не опажа. Ваља им, дакле, веро

вати да то монархија неће ил не може. 

Рспублика ћс Il мо/ш и хтсти И морати да лсчи гадну садашњу по
кварсност у држави. 

Наша Републиканска странка с,натра: да добра народна политика 
нс ,>,fожс бити бсз морала; да јс морална поправка први и битни услов за 
свс другс поправкс; 

да она мора бити први циљ који нова државна политика мора има
ти у виду; 

да рспубликански прсображај државе мора почсти са јаком мора
лном стсгом; 

да СС свако подозриво богаћсње мора контролисати, особито на
гло и нсобично богаћСЊС државних чнновника и оних ПрСДУЗСћа која са 
државО!у[ радс и од њс свој профит зараljују. 

Због ове Т<lчке свогй програыа Републиканска странка има права 
очекивати да јој помогну сви честити људи, ма се и не слагали у свему 

са политичким ПРОГР<lЫОМ њениы. И када би то био једини циљ коме 
тежимо, наша странка би имала права да постоји; јер владајуће поли
тичке странке и ако га не смеју спорити, не могу га ни постићи. 

* 
* * 

Све главне тачке нашега програма за политичко, уставно и адми

нистративно уређење државе биле су и у програмима свију странака: 
самосталске, радикалске, либералске, па и у неколико напредњачке; 

али нити су све узакоњене како ваља, нити се њима демократска ор га-
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низација државе осигурала. у став и основни закони сада су реакци
онарни више него пређе. Државни удари сс врше и сада, али су при
кривсни другим формама. Мссто оних уставоубиствених прокламација 
са потписом краљсва: ,,!vfилан с.р." или "Александар с.р." имамо 
уставоубиствсне "Обзнане" са потписима веселника министара.ЗЮ Те 
државне ударе и безакоња не може оправдати ни накнадни благослов 
скупштинских већина. Било је понизних већина и за раније државне 
ударе .. Н скупштине чине државне ударе када помажу владу да не 
ПОШТУЈС прописе закона и Устава. То су врло важни докази да ми још 
немамо ни праве уставности ни праве парламентарности. Па зашто је 

све то још могуће после онолико дуготрајне, љуте, а често и крваве 
борбе за та два битна теыељца модерне државне зграде? За њихово 
?снивањ_е залаГ<lЛИ су се сви најбољи наши политичари из свију парти
Ја. За 3.) година владавине потоња два Обреновића изменило се 40 
министарстава са 354 места министарских, међ овима једна четвртина 
беше радикалских. Под садашњом династијом за првих девет година 
било је 13 промена министарстава, али за свих ових двајестак година на 
влади су искључиво радикали. 

3а цсло ово врсме српскс уставности и парламснтарности изре
!Јашс се на власти све расс конзервативаца, либерала, напрсдњака, ра
ди~.ала, нсутралаца, Нзреljашс се II смењиваше њихови прсдставници и 
наЈЈа'lИ умом и карактером и половни. Свс се групс јавних радсника 
смсњиваху на власти, а бнтност државног живота остаде стално у ло
шсмстању. 

Узрок тој сталности злог стања мора да је био тако!Је сталан. А 
шта је било стално за то времс? Стално се одржава само монархија. 

!v~oHapxHja је, дакле, узрок што и најбољи синови српског народа 
из СВИЈу ПОЛИТИ'lкнх табора нису могли држави српској дати добро 
уреljсње ни ПОЛIlТНЧКО, нн економно, ни финансијско, ни аД,'.Јинистра
тивно, 

Н ако јс најВСћН број министара био, а п сада је, из демократских 
партија, ипак дсмократија још није обезбсljсна. Демократија може 
бити обезбсljена само у рспублици. 

Монархисте, l! пунокрвни и мелезани, често нам кажу да је наш 
републикански покрет излишан, јер тобож нема никакве стварне раз
лике измеђ републике и уставне парламентарне монархије и да је раз
лика само у форми, Има, има разлике, већ и по томе што је монархији 
врло тешко да буле парла,'.Јснтарна особито када су монарси људи јаке 
~oљe и велике и~теЛlIгеНЦlIје или када то нису, ако иза њих управљају 
ЈОШ неОДГОВОРНИЈИ, непознати чиниоци. Мало је која монархија остала 

за дуго и строго устйвна. Па онда, ако би се монархија и република 
разликовалс само по форми, зашто монархисте толико полажу на своју 
форму? - Зашто је не жртвују бар онда када би се неко важно државно 
и народно питање, рецимо уједињење разних области и племена, брже 
и лакше у републици решило и извршило? Зашто представници са
дашњ.е тобож слободоумне парламентарне монархије, не срачунају ко
ли~о Је народа гласало не само за републиканце буржоазне, већ и за со
ЦИЈалисте и комунисте, који су такође републиканци? И зашто спрам 
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толикога народа не изму праведан став, који би у свакој демократији 
дужни били држати? 

Кад би они мислили да је монархија само форма, не би се можда 
оволико за њу залагали; не би за њено одржање употребљавали и на

сиље, не би спремали законе који ће им помоћи да освештају нова на
сиља над правима слободних грађана. Не би све то чинили, велим, у 
претпоставци као да нису ни лично, ни фамилијарно, ни партијски, за 
монархију привезани. 

А привезани су врло многи, - код нас сразмерно многобројнији но 
У другим монархијама, не из убеђења и не са династичним осећањим~ и 
традицијама, које се све може и поштовати, већ из властољубља, СУЈе: 
те, удвориштва, из празноглаве жудње да и за њих буде места у каКВОЈ 
церемонији по шпанскоме обрасцу; а да се и не помену шпекуланти 

који знају да у монархији и;.,raју већУ вероваТНОћУ брзих и већИХ без
контролних тековина и МОГУћНОСТ већег расипања. Све су ово не мо
нархисте, већ закупци, експлоататори монархије и арендатори мо
нарха. То су они који кваре и срамоте владавину монархијску и њене 
крунисане и некрунисане представнике. То су прави отрови и за народ 
и за владаоце. 

Не мислим овим реlш да би без оваквих назови монархиста све 

монархије биле невине и ЧИL'Те. - Међ главним државним чиниоцима 
има узајамних утицаја у свакоме погледу, и у добром и злом правцу. 
Имајуlш сву, или скоро сву власт и друге моћи да чине добро, монарси 
би је могли увек само на добро употребити. То, међутим не бива ни 
увек, ни врло често. Напротив. . 

Ево како о томе при крају прошлог месеца новембра писаше један 
сарадник "Политике", листа који зацело није противник монархије. 
Пошто је набројао неке раније догађаје под непарламентарном устав
ном монархијом коју изједначује са деспотијом, писац овако закључује: 

"У тим, и многим другим случајевима, до очигледности је било 
јасно да је (како би Маркс рекао), принцип монархије у опште, презре
ње, обесчовечење човека. А једина је мисао монархијског деспотизма 
презрење према људима, унижење човека; деспот увек хоће да и.ма љу
де унижене. Томе припомаже и рој ласкаваца, улизица, шићаРЏИЈа, КОЈИ 
помажу деспота да унижава људе, па пристају да и сами унижени буду. 
У деСПОТСЮIМ режимима је таквих филистара много, јер је (како то 
један писац вели), филистар материјал за монархију, као што је.и мо
нарх увек само краљ филистара. У ту гомилу иду и чиновници, КОЈИ су У 
аутократској владавини, и ако често тирани над народом у већем сте
пену, него што се то од њих тражи, ипак прави робови режима: ропство 

чиновника је не само њихова служба, већ и ропство њихове савести!" 

* 
* * 

Монархије, дакле, кваре поједине људе, особито чиновнике, кваре 
читаве сталеже, трудећи се нарочито да покваре војни ред, кваре наро

де. Али монархије кваре и саме вла,цаоце и владалачке фамилије. 

-
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Када се пре 50 година шпански престо упразнио и Скупштина 
имала да одлучи о облику државне управе, па евентуално да изабере и 
новога владаоца, тада је републиканац Емило Кастелар одржао зна
чајан говор који је у српском преводу објавила наша Републиканска 
омладина пре више година. Набрајајући разлоге против монархије и 
против тадашњих претендената на шпански престо, Кастелар је и ово 

узвикнуо: " ... Има ли ичега што краљеве толико морално квари као 
монархија!? С каквом сте се љубављу, ви господо посланици, везали за 
своју породицу, своје родитеље, децу, браћу и сестре! - А погледајте, 
напротив, шта се догађало и шта се догађа у краљевским породица
ма између родитеља, деце и браће, какав гад од неморала;- и као што 
им се деца и не рађају из љубави, јер се и не жене из љубави него из 
државних разлога, тако је и у деце срце ледено, покварено, без крви и 
осећања." 

Не у свима. Има их и доброг срца и племенитих осећања, а и лепе 
памети. - Али ти баш обично нису најсреhнији. 

Кастеларове речи, - мада претеране, потврђује и фамилијарна 
историја наших славних Немањиhа. И ако нас векови од њих растав
љају, ми се згрозимо при помену оних многих међусобно поубијених, 
ослепљених и прогнаних очева, синова и браће у тој династији. 

А људима, којима је било суђено да у краљевским породицама из 
ближе познаду: несрећнога владаоца, душевни бол несрећне супруге и 
мајке, децу Лllшене РОДllтељаке љубави и неге и крвно завађену браћу 
- тим људима и робеспијерски строги главосек неће замерити, што су 
били ганути душевним патњама несреhника и ако су ти несрећници 
краљевскога соја. 

Па докучив што шта и из историје страних династија, могло би се 
реhи: да највећИ проценат несрећНИХ породица чине владалачке по
родице. 

И то би био један разлог да сви добри људи, филантропи, који 
желе срећу свима, па желе да се број несреhних породица смањи, по
стану републиканци и помогну да се све владалачке породице врате у 
миран и већllНОМ срећан грађански живот. 

Ово се може прш.шти као пошалица, па монархисте нам могу 
реhи: не брините се ви републиканци за срећу краљевских породица. 
Нећемо се, вапа, ни бринути, НИТИ ћемо се овим разлогом кад год по
служити. На силу нсћемо никог усреhивати. 

* 
* * 

За нашу пропаганду ми имамо и сувише разних предмета и дово
љно јаких разлога које смо I!Зложили у нашем првом прогласу за осни
вање републиканске странке; у обзнани наших начела; - у детаљно из
рађеном програму за политичко, административно, судско, просветно, 
верско, економско и војно уређење земље; у нашим погледима на вође
ње спољне политике и за решење најважнијих питања, која су на дне
вноме реду као што су горућа ПlIтања: аграрно, чиновничко, "хрватско". 
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Успех наше начелне борбе убрзаће наши противници, који по
државају овај режим безобзирнога богаћења, пљачке, државнога лук
суза, банкократије. Ако ова владавина још устраје, и ако овом нева
љалом реЖЊ'"'fУ сам владаоц не стане на пут, Монархија ће постати сва 
црвоточљива и пашhе сама од себе као трула клада на сатрулом коре

ну. Ја не желим да трулеж превлада и да се на тај начин мора лечити. 
Ј адно би нам, можда, било то уздање. - Народ, који осећа да ово стање 
не ваља, мора хтети и да га поправи. Он мора ИЗИћИ из досадашњега 
немара, и он ће ИЗИћИ; јер и његово повољно економско стање, које га, 
кажу, за сад уздржава не може дуго трајати, ако се овако држав
ним финансијама буде управљало. Земља наша не сме бити као неки 
театар, неки карађоз, у коме и редитељи и глумци имају велику асну, а 
народ је само гледалачка публика која плаћа. На српску државну по
зорницу мора изиlш сав народ, мора се појавити и Шумадија и реhи 

своју реч. 

Има вас већ који сте се пренули н добар рад започели. ПРИћИ ће 
, вам доста И старијих и млађих који су задржали шумадијску бодрост 
срца, ведрину душе и бистрину ока. Нека,вас у раду крепи и успомена 
на ваше велике суграђане. Оно "црвено барјаче" које је прво у Крагу
јевцу било развијено, требало је да буде барјак потпуне народне само
управе па дакле и Републике.Ј&4 Ми, данашњи републиканци, не пола
жемо много да нам застава буде само црвене боје. Нека остане ова у 
ратовима освећена народна тробојка: у којој Њ';fамо црвену боју за 

начела Слободе, Једнакости If Братства ме[ј људима и ме[ј народима; 
имамо небесно плаву боју у знак најУЗВllшенијих небесних идеала чове
чанства, и белу боју у знак потпуне чистоте, коју желимо одржати сва
гда и на сваком месту Ми теЖIIМО, опет понављам, мирноме остварењу 
нашега програма!! завојевању ШlllllIХ идеала без проливања крви. Ми 
вас, драги ШумаДIIНЦИ, НСћСМО повест!! нн на Метино брдо, ни Стано

вљанско Поље, ни у Тополску Кулу, ни на Карабурму, ни под Краљеви
цу. Ми не тражимо заслепљене присталИЦС као што су они, које је ваш 

земљак Рада ДомаНОВИћЈ85 описао у причи о слепоме "Вођи". Ми ХОће
мо да смо партија Вере, Љубави и Надежде.386 Верујемо искрено у репу
бликанска начела која проповедамо, љубимо све узвишене идеале, и на
дамо се, да ће наш народ, пошто је остварио идеале српства, хтети ос
тваривати у себи н све идеале човсштва мс[ј којима ће наша Рспублика 
бити припрема за свету Христову Републику Братства и Доброте. 

Јован М. ЖујОВИћ, О републиканизму у Србији, Београд, 1923. 

БЕЛЕШКЕ ПРИРЕЂИВА ЧА 
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1 Јован Драгашевиh (1836-1915) познати географ, књижевник и војни пи
сац. Рођен је у Пожаревцу. У I>eoгpaJiy је завршио гимназију и Артиљеријску 
школу 1855. године. Његова активност је обухватала три области: књижевност, 
војну науку и политику. 

У књижевност Драгашевиh је ушао као осамнаестогодишњи младиh. 

Почео је објављивати песме у Световнду још 1854. године. Ове песме су изи
шле и у посебној збирци у Зе~IУНУ у два издаља: прво - 1860. и друго - 1868. го
дине. У њи~ш је изражавао националноромантичарска расположења српске 

омладине педесетих и шездесетих година прошлог века. Са мало књижевног 

успеха писао је и историјске приповетке. Популарност је стекао својом дра

мом Бој на Неготину или Смрт Ајдук-Вељкова (1861) која је приказивана низ 
година. О себи, својим савременицима и свом времену писао је у Истинским 
причама (I>eoгpaJi, 1888) и Аутобиографнји (I>eoгpaJi, 1891). 

На BojHO~1 пољу И на пољу географске науке Драгашевиh је учинио мно

го. Написао је низ географских и топографских студија, међу којима се истичу 
Начела војне географије и Космографија. ИЗl\авао је и уређивао листове Ва
јин, Ратник и Дарданија. I3ише ГОl\ина био је професор Артиљеријске школе, 
професор упореl\не географије и етнографије на I3еликој школи у I>eoгpaJiY. 
За свој књижевни и научни pal\ био је изабран за pel\OBHOГ члана Друштва 
српске словесности и Српског ученог I\руштва. Српско учено I\РУШТВО одреди
ло га је за члана !v1cbYHapOI\He КО~II!С!lје за утврђивање београдеког подневка и 
за делегата на ~1cbYHapOI\HOM географСКО~1 конгресу 1875. године. После пре
станка рада Српског учен ог Ј1руштва изабран је за почасног члана Српске ака
демије наука. Као пензионисани генералштабни пуковник био је унапређен у 

чин почасног генерала српске војске. 

Драгашевиh је припаЈ1ао генерацији прогресивних омладинаца који су у 
пеЈ1есеТЮI и шездесеТ!ш година:-.ш прошлог века бшш носиоци друштвене и на
ционалне мисли. Догађаје око CBeTOaHl\pejcKe скупштине прихватио је као 
прекретницу у српској историји. Припаl\ао је генерацији Саве Грујиhа и 
Светозаревог старијег брата, Јеврс:\ш Марковиhа, с који:-.ш је био у врло бли
СКЮI односщш. КО~ШНЈ10вао је ЬаЧКО~1 легијО:-'1 приликом бомбардовања I>eo
града 1862. године. Учествовао је у ратовюш 1876-1878. ГОl\ине. I>ио је експерт 
за територијална rштаља у српској I\елегацији на I>еРЛИНСКО~1 конгресу. До 
краја живота остао је веран ИЈ1еалюш своје ~lЛаI\ОСТИ. 

По завршетку ниже гюшазије у Крагујевцу Светозар Марковиh је 1860. 
године прешао у I>eor1Jal\ и наставио школоваље у ВИШИ~I разреЈ1има гимназије. 
Од I\оласка у I>coгpaJi 1\01862. ГОЈ1ине становао је код Јована Драгашевиhа, чија 
је кућа била свратиште београЈ1ске либералне интелигенције. У овом фра

гменту, који ДОНОСИ~IО, Драгашевиh говори о својим блиским односима с 
Јевре~юм Марковиhсм, што је и o:-.югуhllЛО Светозару да код њега станује. У 
другом фрагменту он говори о Марковиhу и у врсме док је становао у његовој 

куhи. 
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ДрагашеВИћ је y~IrJO у Нишу 1915. године приликом трагичног повлачења 
у ПРВО~I eBeTCKO~1 рату. 

2 Фрања Александар 3ах (1807-1892), пореКЛО~I Чех, смиеар кнеза Адама 
Чарторијског, незванични представник пољске е~IИграције код српске владе, 
касније генерал qЈПске војске, први управник Артиљеријске школс (претход
нице Војне акаде~шје), начелник Главног генералштаба и заступник министра 

војеке. 

з Овде се мисли на qЈПске ЗС~Iље под Турском. 

4 Ранко АЛlfМПИћ (1820-1882), гснерал српске војске, професор и управи
тељ Војне акаде~lИје, окружни начелник, члан Државног савета; 1875. форми
рао добровољачке чете на територији од Рашке до УШћа Дрине и био њихов 
командант; у раТОВЮIa 1876-1878. КО~laндовао Дринским КОРПУСО~I; као мини
стар гра!јевина закључио уговор о изградњи желеЗНlIчке пруге кроз Србију. 

s Јован БеЛlfмаРКОВИћ (1827-1906), генерал, политичар и министар српске 
војске. Школован у Београду и Берлину. Био је наставник Војне академије, с 
мла!јЮI либераЛЮlа учествовао у збацивању кнеза Александра Кара!јор!јеВИћа 
и враћању на кнежевсю! престо :Vlилоша ОбреНОВИћа 1858. године, министар 
војни за Bpe~le На~lеСНlШlТва 1868-1872. Због злоупотребе положаја одговарао 
пред HapOДHO~1 СКУПШТИНО~I. С ЈоваНО).1 РИСТИће~1 и КОСТО:"I ПРОТИћем био 
на!'.lесник малолетном краљу Александру Обреновићу. 

6 ДрагашеВИћ овде мисли на Светоандрејску СКУПШТИНУ 1858. године и на 
ПРО~lене које су после ње настале. 

7 Мисли на Јевре:-.ш :VlаРКОВИћа, Светозаревог старијег брата, који је 
почетком шездесетих година прошлог века учио војне науке у Берлину и уче
ствовао у ПОЉСК9~1 устанку против руског деСПОТI!:J~Ш на страни Пољака 1863. 
године. JeBpe~1 МаРКОВИћ је био професор Артиљеријске школе, соција
ЛИСТИЧКИ посланик у српској скупштини 1876. и 1877. годинс, колшндант кња
жевачке војске у СРПСКО-ТУРСКОлl рату 1877-1878. :VlаРКОВИћ старији је оптужен 
1878. године за учешhе у Тополској буни против кнеза Милана, осу!јен на смрт 
и стрељан. Ујак Јеврелш и Светозара :VlаРКОВИћа, "човек у три округа уважен", 
јесте Алекса ЗдраВКОВИћ, син Ј ерелшје ЗдраВКОВИћа, начелника зајечарског и 

црноречког qЈеза. 

8 Стеван Стевча МнхаНЛОВИћ (1806-1888), по:шати трговац, јавни и поли
ТИЧКИ радник, окружни начелник, потпредседник Светоандрејске скупштине 
1858, привремени налIесник до повратка кнеза :Vlилоша у Србију почеТКОлI 
1859, прсдседник Државног савета 1869, председник двеју "акционих влада" 
1875. и 1876-1878. Стриц је блиског друга Светозаревог Павла Паје Михаи
ловића. 

9 Милован ЈаНКОВНћ (1828-1899), политичар и јавни радник, припадник 
српске либералне !!Нтелигенције; с ЈеврелlO\1 Грујиhе\1 основао Либералну 

странку у Србији; \шнистар финансија. 

10 Драгашевиh прецењује своју улогу у МаРКОВИћеВО~1 школовању. 

11 :VlаРКОВИћ је студирао најпре у Београду, заТl!\l у Петрограду и најзад у 

Цириху. 

12 Милан 'ђ. МНЛНћеВНћ (1831-1908) познати етнограф, историчар и писац. 
Ро!јен је у Рипњу крај Београда. Основну школу је завршио код свог оца у 
Рипњу, један разред ГИлlНа3ије и четири разреда богословије у Београду. То је и 
било његово целокупно школовање. 

По завршетку богословије био је једно врелlе учитељ у западној Србији и 
Шумадији. Практикант окружног суда у Ваљеву постао је 1852. године. Исте 
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године премештен је у Београд, где је радио до краја живота. Радио је у разли
ЧИТЮI ycтaHOBa~la као канцелист, експедитор, регистратор, протокол ист. Дуже 

време је био секретар Министарства просвсте, заТIШ начелник у Министар
ству и ПО~\ОћНИК ~шнистра. 

МИЛИћеВИћ је био обдарен и радан човек. Недовољну школску спрему на
докна!јивао је велиКlШ саыосталНlШ paдo~l. Уз двојицу пријатеља Руса само
стално је научио руски језик и почео штаыпати своје преводе с тога језика у 
Шумадинки и Подунавки (1853-1856), потпуно је самостално научио француски 
језик и савладао га до те мере да је с француског преводио веома добро. Био је 
радознао човек, непрекидно је читао 11 врло много путовао. Милан МИЛИћеВИћ 
је био изванредан зналац народног живота, српске националне историје, обича·· 
ја и језика. Његов историографски и књижевни рад у целнни заснован је на TO~I 
познавању. Прикупио је и средио богату и разноврсну етнографску гра!ју. Био 
је вео~ш плодан писац. Квалитет његових списа није сраЗ~lеран ЊIIХОВО~I броју 
и об!шу. Ипак, његова Кнежевина Србија и Поменнк сачуваhе трајно ~leCTO у 
српској култури. 

Милиhевиh је у своје вре:-'Iе био човек од угледа у науци 11 jaBHO~I животу. 
Једно краће Bpe~le уре!јивао је службе не LјЈПСКС новине (1860). БIIО је члан 
Друштва српске словесности од 1857. године, заТЮI члан Српског ученог дру
штва, члан Руске акадеШlје наука у Петрограду од 1877, Југословенске акаде
лшје знаности и У~lјетности од 1879, редовни члан Српске aKaдe~lIIje наука од 
1888, њен секретар од 1889. до 1895. и председник од 1896. до 1899. године. Био 
је председник Српског археолошког друштва од 1889. до 1899. ГОДlIне. 

МШlllћеВИћ је идејно и ПОЛllТички нагињао конзсрвативцюш. Светозара 
МаРКОВИћа је лично познавао. Као секретар :VIЮ!JIстарства просвете по~шгао 
му јс око његовог одласка на етупије у Петроград. Отуда је његов напис о 
МаРКОВИћУ у Додатку По,I,fСНIIКУ и жива уеПО~lена на један битан тренутак у 
МарковиhеВО~1 животу. 

13 Податке о :VlapKOBuheBO\1 ЖИВОТУ видсти у I књизи овог юдања. 

14 :VlаРКОВИћ је завршио студије на "теХНИЧКО\1 одсеку" Велике школе у 
Београду од јесени 1863. до јуна 1866. године. 

IS Марковиh је у Петрограду био ангажован у раду "Српске ОПlIlТИНС" и 
руског илегалног друштва "C~\OpГOHCKa акадеШlја". Обе ове организације ра
звиле су ИIIIРОКУ активност у току 1867. и 1868. године. Податке о Марко
виhевом кретању у те две године видети У I књизи ОВОГ издања. 

16 Постојс два ~шшљења о УЗРОЦlша преласка Светозара МаРКОВИћа из 
Петрограда У Цирих: прво становиште је садржано у :VlаРКОВИћевој молби Ми
нистарству просвете Србије да \IУ се одобри овај прела:шк са преношење~1 сти
пендије, касније често у литератури понављано; друго ~шшљење у ПРВII план 
истиче друштвене и политичке У:ЈјЈОке ОВОГ преласка и :Vlарковиhеву одлуку да 

се дефинитивно посвети јаВНЮI ПОСЛО!JIша (Юlдети: Јован СкеРЛИћ, Светозар 

ЛЈаРКОВИћ, његов жнвот, рад н нлеје, Београд, 1910; Витошrр ВулеТИћ, Свсто
зар !vfаРКОВИћ и руски реВОЛУЦЈЈонарни демократи, Нови Сад, 1964; (I књига 
овог издања). 

17 У пропраТНО~1 ПИС~IУ Антонију Хаџиhу од 14. септелlбра 1868. године 
МаРКОВИћ даје податке о околностюш У који\ш је писао овај чланак. Започео 
га је за Bpe~le боравка у Србији у лето 1868. под раДНЮI наСЛОВО~1 Лспа књиже
вност lf народни жнвот. Није успео у Србији да га заврши. У Петрограду га је 
довршио, али не онако како га је зюшсЛllO, пошто није юшо потребан матери
јал при руци. Шаље га ХаЏИћУ да га објави у часопису Матица, а ако он не 
може да га објави, трсба да га пошаље у Београд Љубщшру Каљевиhу да га 
објави У листу СрБЈЈја (видети I књигу овог юдања). 
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18 Марковић је прешао из Петрограда у Цирих крајем марта 1869. и тамо 
остао до јула 1870. године. 

19 Реч је о чланку L)ЈПске обмане, објављеном у новосадској Застави, бр. 
116-119 од 1. до 8. октобра 1869. године. Марковић је у овоме чланку критико
вао такозвани Намеснички устав из 1869. године (видети Il књигу овог издања). 

20 Уједињена омладина српска је основана на скупштини у Новом Саду од 
27. до 29. августа 1866. године. Окупила је све српске напредне снаге. Забра
њена је 1871. године, али је нефор~шлно и даље наставила да ради. 

21 Чланак Велика Србија објављен је у Застави, бр. 100 и 101 од 15. и 19. 
децембра 1868. Био је то први r-Ларковићев обрачун са режимом у Србији и еа 
либералима као БИВШО~1 позицијом реЖИ~IУ. 

22 Марковић се вратио из Цириха у Србију у јулу 1870. 

2з Раденик, касније Радник, први социјалистички лист на Балкану. Оглед
ни број је изишао 17/19. априла 1871. године. Од 1. јуна те године излазио је три 
пута недељно све до 17/29. ~шја 1Ю2, када је забрањен. ИЗIIШЛО је са огледним 
бројем укупно 138 бројева. И:щавао га је Ђура Љочић а стварни уредник му је 
био Светозар Марковића. Ђура Љочић га је поново покренуо 1/13. априла 1881, 
сада под уреДНИШТВО~1 Мите ЦеНllћа. Огледни број нове серије изишао је 2. ма
рта 1881 (видети ЈУ књигу овог издања 11 ДИШlТрllје Мита Ценић, Изабрани 
списи, уводна студија, избор, редакција и наПО~lене: др Латинка Перовић, књи

га 1, Београд, 1988). 

2.1 Сryб Раденика Свето:шр Мuрковић склонио се пред гоњењем власти у 
Нови Сад почеТКО~1 1872. године. Ти~1O је развио социјалистичку пропаганду и 
за соБО~1 повео новосидске Гlшнuзијuлце, кuлфе и шегрте (видети: IЗаса Стајић, 
Светозар Марковић и социјалисти у Новом Саду, Летопис Матице српске, ав
густ-септембар 1946). 

25 с .. рбија на Истоку је својеврсна реuкција на низ чланака I3ладимира 
Јовановића, посебно на његову књигу Србија и мисија Србије на ИI.-'Току Евро
пе (1870). (I3идети УIII књигу овог I13дања.) 

25 Милићевић ~шели на 1IЛuрковићев члuнuк Реални правац у науци и жи
воту. Овај члuнак је објављен у 112. и 113. свесци Летописа Матице српске за 
1870-1871. годину, дuкле пре Марковићевог е~шгрирања у Нови Сад. 

ТI Начела народне економије или наука о народном благостању су настала 
у HOBO~I Саду. Обрuћuјући се својЮI читаоци~ш 25. октобра 1872. године, 
Марковић, изме!ју осталог, каже: "Ја изјављујем просто, да ту нема мојих 
ори!јиналних МИСЛИ, нити Ш! је стало до ори!јиналности, са~1O сам желео да де

ло буде што боље и потпуније. Основна начела сва су Чернишевскова и ту ја 
HCMи~1 никаквс зuслугс, U УКОJlИКО ca~1 )':-.IСО да ти начсла систематски изложим, 
и да ЧеРНИlIlевсков рад употреБЮl за то ca~1 одговоран пред читаоцима." (О 
судбини рукописа, поссбно прве и посебно друге Kњнre видети Предговор IХ и 
Х књизи овог издања, који су написали прирс!)ивачи др Младен I3укомановић, 

др Лазар Пејић и др Драгоје Тодоровић; (Вери Пилић-Ракић, Поговор 1. књизи 
фОТОТИПСКОГ издања 11 белешке 1. 11 2. књи:ш истог и:щања.) 

28 Марковићу је било тешко да живи и ради ван Србије. Он доноси одлуку 
да се врати у Србију. Извршење ове одлуке убрзала је новосадска полиција 
која је у то Bpe~le прогањала истuкнуте српске друштвене раднике. По наредби 
из угарске преL'ТоН!ще УIиРКОВllћу је у ~Japтy 1873. године саопштио новосаДСКII 
градоначелник да се у HajKpaћe~1 року удаљи из Новог Сада под претњом 

хапшења ако то не учини. Марковић је прешао у Cpe~ICKe Карловце. Пошто је 
схватио да су отпочела гоњењи и у новој средини, он се враћа у Србију у априлу 
1873. године. 

-
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Када се опоравио у родитељској кући у Јагодини, Марковић је отишао у 
Крагујевац. Тамо је с пријатељима и друговима почео издавати лист Јавност; 
први број је изишао 8. новембра 1873. године. Уредник је био Марковић. Лист 
је излазио до 8. априла 1874. године, када је дефинитивно угушен. 

29 Јован Скерлић наводи 15. јануар 1874. године као дан хапшења. Бо
Жllдар Ковачевић наводи исти дан, само по новом календару - 27. јануар. Јован 
Вулевић мисли да је хапшење могло бити који дан касније. Све~-озар пише пи
С~IO Николи Марковићу 16. јануара и жали му се да има много посла, да је "ра
сејан", јер се налази пред непосредним спрово!)ењем суду. Окружни суд У Кра
гујевцу осудио је Марковића "као главног кривца" на једну годину и шест ме
сеци затвора. I3иши суд му је С~ШЊIIO казну на девет ;,!есеци затвора. Окружно 
начелство спроводи Марковића у затвор у Пожарсвац 22. априла 1874. године 
(видети: Др Драгоје ТоДоровић, Су!Јење Lветоззру Мзрковиhу, Београд, 1974). 

зо Марковић је пуштен из затвора 16. новембра 1874. године тешко нару
шеног здравља. Сви његови пријатељи су настојали на TO~le да се одмори и 
опорави. Њe~IY се журило. Пише чланке, спре~ta ДОКУ~lентарни материјал, 
организује ДОIШСНИЧКУ мрежу, покреће нови лист, оргаНlIЗује ад~шнистрацију и 
дистрибуцију, преЛЮlа лист. Првог јануара 1875. године појавио се први број 
листа Ослобо!Јсње, који је Iшао снажан утицај на qЈедњошколце 11 на посла
Н!Iке у Скупштини, наравно и у широј друштвеној јавности. 

У броју Ослобо!Јења од 20. јинуира 1875. године Марковић се опрашта од 
својих читалаца: "JиBљa~1 да ћу због болести неко време бити удаљен од уред
ништва листа. За то Bpe~le ЗU~lениће ~le Г. Срета Ан!)елковић, као заступник 
одговорног уредника, а радиће на листу иста дружина која је и до данас радила. 
Лист неће ништа изгубити ни од правца, ни у садржини - О томе читаоци могу 
бити сигурни." 

31 Марковић је отишао у Беч, одатле у Трст, да би стигао у Далмацију, али 
га је у Трсту сустигла C~IPT 26. фебруара / 10. ~lиpTa 1875. године у четири сата 
ујутру (видети: др Љубо~шр Дурковић-Јакшић, Боравак и смрт Lветозара Мар
ковнћа у Трсту 1875, зборник ридова о Светозару МаРКОВllћу, Београд, 1976). 

з2 Јован СуБОТlIћ (1817-1886) истакнути књижевник и политичар. Ро!јен је 
у cpeMCKO~' селу Добринцюш. ГЮ1Нu:mју је учио у Сремским Карловцима и Се
гедину. Права је студирао у Пешти. Поеле дога!јаја 1848. године активно учес
твује у културном, ПОЛИТИЧКО~I И друштвеНЩI животу I30јводине и Хрватске. 
Од почетка јавног рада заузео је y~lepeHO либералну позицију. Био је 1848. го
дине повереник патријuрха Рајачића и српске владе при банској влади у 
Загребу. 

У Српској народној слоБОДОУ~lној странци, којој је на челу био Светозар 
Милетић, Суботић се налазио на дeCHO~1 КРИЛУ. Од 1863. до 1868. године живео 
је у Загребу, где је био већник Стола сеД~lОrнще и посланик у Хрватском сабо
ру. Као председник са~lОсталне стринке настојао је да се његова странка фу
ЗllOнише с HapoAHo~l, што :>"у је и пошло за PYKO~I. Радио је на зближењу Срба 
и Хрвата. Предложио је равнопрuвну употребу латинице и ћирилице и српског 
имена у Хрватској, што је у реДОВЮlа интелигенције схваћено као даље учвр
шћивање братства ~Ie!)y СрБЮlа и Хрвuпша. У Загребу врло активно ради у 
Збlаљско~, казалишту као председник Управног одбора казалишног друштва. 

Суботић прелази у Нови Сад 1868. године, где је одмах био изабран за 
председника Матице српске I! председника Друштва за Српско народно позо
риште у HOBO~' Саду. На црквено-народН!ш саБОРЮ!а у СРС~IСКИМ Карло
вцима 1869-1871. иступао је јавно против свемоћи црквене хијерархије. Све до 
смрти биран је у Ру~ш зu посланика у ХрвиТСКО:>'1 сабору и за члана саборске 
делегације у ПештаНСКО~1 паРПЮlенту. 
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Друго значајно поље Суботиhеве активности јесте књижевност. Од 1834. 
године, када је почео сара!јивати у Летопису fvlатице српске, па дО СМРТИ, 
Суботиh је писао лирске песмс, дpa~Ie, приповетке, романе, филолошке и 
естетичке студије и есеј с, уџбенике, политичке расправе и чланке, састављао 
антологије. У облаСТII историјске дpa~Ie и лирске поезије оставио је видни траг. 
у њeГOBO~I делу огледа се прелазак од клаСIlЦIIЗ:>.Ia у рО:>'Iaнтизам са снажним 

примеса~Ia сеНТlшенталности, 

Суботиh је написао и OгPO~IНY аутобиограсјшју, Beo~la богату подацима о 
времену, прилика~Ia и ЉУДЮIa у другој половини XIX века. 

Суботиh је знао Марковиhа док је овај боравио у Новом Саду 1872. и 
1873. године. Марковиhев рад са HOBocaДCKO~1 ГlшназијСКО~1 О~lЛадином није 
одобравао, што је саСВI!~1 разумљиво кад се lшају у виду његови погледи на 
свет. 

зз Марковиh је прешао у Нови Сад почетком 1872. године (видети беле
IlIКУ 24). 

34 Чарлс Дарвин (Charlcs Roocrt Darl','in, 1713-1784), биолог, творац теорије 
еволуције, утицао јс на ~Iладу свропску ннтслнгенцнју у другој половИlШ XIX 
вска, 

35 ЛудвIIГ [ЈIIХНСР (Lud\\'ig F3liclшсг, 1824-1899), НОIaЧКИ лекар, фнлозоф, уз 
Фог'Та 11 :VIОЛСlIIота најюра:mтнјн прсдставник такозваног вулгарног ~IaТСРИ
јаЛИЂIa. 

36 Јован ЖјјОВIiћ (1856-1939) исrакну'Ти научник и политичар, Ро!јен је у 
селу ЬРУСНIIlЩ на Руднику, ГЮlНа:шју и реалку завршио је у ьеограду, курс НИ
же ~Iaте~Iaтике студнрао је у ЦН[ЈИХУ (1872), пrЈ!IРОДНО~IaтелШТIIЧКИ одсек 13ели
кс IIIКОЛС у ьеограду (1873-1877), АIIТРОПОЛОШКУ IIIКОЛУ и факултст природ
НlIX наука у Паршу (1877-1880), 

ЖујОВИћ јс као IIIсснаеСТОГОЈјIIШЊИ лlЛаЈјиh ушао у ПОЛllТички И јавни 

живот Србије .. ИЈјејно и ПОЛНТИЧКН разнијао сс под снаЖНЮI утицајеЛI свога 
ро!јака Жинојнна Жујовиhа и нарочито, Снетозара Марковиhа, 13рло рано 
почео се бавнти пуБЛНl\ИСТIiКО~I. Од 1874, године објављује ПОЛllТичке чланке у 
ЛlIСТОНЮIa и чаСОПИСlща Снетозара :Vlаркониhа 11 његових присталица: Јавно
сти, Гласу Јавности, Ослобоi)сњу, Раду, lJудулности, Законитости, Одјеку, 

Рспубmщи и ДРУГlща, 

Чнтав ЈјаЈ:ЫI живот Јована Жујониhа развијао се у Јјва правца: политици и 

науци. 

у ПОЛИТlЩи је ЈјУГО ишао путе~[ који је назначио Светозар Марконић. Са 
~IHOГH~I :Vlарковиhенш.1 следбеНИI\И~lа пришао је осаыдесетих ГОЈјнна Народној 
радикалној странни 11 активно учествонао у борби :Ја обарање Обренониhа. 
НезаЈјонољан Јјржањо[ РУКОВОЈјства сноје странке, Жујовиh је с ЉуБО~II!РОМ 
СтојаНОНllhелl, Јашо,[ ПродаНОНИћел[, Љубо,шро,[ ДаНИЈјовиhем и једном 
групо,[ ИСТО,IIIl!IљеНJlка оснонао 19()I, ГОJ1llне Са~IOсталну радикалну странку. 
ТаЈја је изабран за сенатора, После убиства краља АлсксаНЈјра Обреновиhа 
1903. године учестнује у покушају проглашења републике, Ту акцију спречавају 
занереници. lJиран је за наРОЈјНОГ посланика ОЈј 1903. ЈјО 1912, године. lJио је 
министар просветс и ,шнистар СПОЉНИХ послона. Уложио је велики напор да 
Србнју извеЈје из поЛ!!Тичке нзолацнје, настале као последица војних неуспеха 
Руснје на Далеко~[ истоку и ОЈјбијања Енглеза Јја прюнају нови режи~[ у Србији 
због присуства официра-завереника у српској војсци. 

За врелIе Прног снстског рата, као преЈјсеЈјНИК Српске акаЈје,шје наука, 
ЖујОВИћ почиње од пролеhа 1915, годннс да обанља значајне политичке посло
ве у Паризу и Лондону. Упорно рад н на прндобнјању утицајних европских 
политичара за Iщеју ствараља нелике југослоненске државс. У исто време он 

.,.... 
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настоји да прилагоди Јјелатност Југословенског одбора политици српске владе, 
у току 1916, 1917. и 1918. ГОЈјИНС Жујовиh организује прихнатање избегле срп
ске омлаЈјине по француски,[ школа,ra, ОД,Iи.х по завршстку рата и после ства
рања велике државе Јужних Словена Јован ЖујОННћ заједно са својим исто
миш~еницима 1920. године организује Републиканску демократску странку и 
постаЈе члан њеног главног одбора. 

. у науци Жујо.виh јс учинио исто толико много као и у политици. 13ећ у 
Јессн ~880., изабран Је за суплента.13елике школе за преЈјмет геологија и минер
алоги!а. Само три године KacНlIJe постаје редовни професор. Због изузетно 
значаЈНИХ научних резултата у области геологије ве!) је 1883. године изабран за 
члана Српског ученог друштва. Оснивањем Српске акаде,шје наука 1887. го
дине юабран је за њеног реЈјОВНОГ члана и секретара. ЖујОНИћ постаје почасни 
члан Југословенске акаЈјемије знаности и У~lјетности 1886. године, а члан Ма
!јарске акаде,шје наука 1894, ПОВОЈјОМ ивањданског атентата на краља Милана 
1899. године Жујовиh је пензионисан 11 протеран из Србије. На дужност је 
врапен 1901. ГОЈјине. Од 1905, па спе до СЩЈТи бно је професор ФШЈОзофског 
факултета, а од 1921. и професор Пољопринредног факултста. 

Жујовиh је удар но Тб[еље геолошкој науци у Србији. ОЈј1889. године из
давао је часопнс Г~ОЛОIlIКЈ[ анаЛJf Балканског полуострва. ИстраЖlIвао је поје
Јји~е регионе СрБИЈе И читавог lJалкuнског полуострна, Објавио је око 120 сту
ЈјИЈа из области петрографско-стратиграфских испитивања терена Србије и 
других би.Т]канеких зелraља. Његово најзначајније Јјело Гсологија Србије, први 
део Топографска геологнја, са ПРВО~I геОЛОШКО,I карто,[ Србије, изишло је 
1893. ГОЈјине, а други Јјео, I:,ј)УПТЈЈвне стсне L/)бије, са албумом МИКРОСКОПСКIIХ 
препарата у боја~ra, 1900. ГОЈјине. 

Јован Жујовиh је сјединио у својој ЛИЧНОСТИ великог научника и таленто
ваног политичара ~I јанног раЈјника. До краја жинота остао је на свој начин 
веран идеалюra СВОЈе л!ЛаЈјОСТII. Његоне успо,[ене о Марковиhу и,raју вредност 
и због тога што је он сног УЧlIтеља и ЛIIЧНО ВСОлIa добро познавао, 

ТЈ ЖујОВllh ОВЈјС ,шсли на КЊIIГУ Слободана Јонановиhа Светозар Марко
вил (ьеограЈј, 19(3) I! на књигу Јована СкерЛИћа Светозар Марковил, њсгов 
живот, рад и lIДСЈС (ьсограЈј, 1910). 

з8 Жнвојнн ЖујОВНћ (1838-1870), "ПРНII српски социјалиста". Школовао се 
у Шапцу, ьеограду, Кијеву н ПетрограЈјУ. Сноју публицистичку активност запо
чео је као студент Духовне акаЈјошје у ПетрограЈјУ у РУСКИ:VI листовима и 
чаСОПИСИ~!а, поссбно у чаСОПИСИ~Ia Совре.неllИК 11 ОmечесmвеНlluје заnuскu. 
После УКlщања српскс Јјржанне СТl!пендије због везе са Bo!ja~!a руског револу

ционарног покрета жинео је ОЈј ~[apTa до октобра 1866. године у Минхену, 
ОЈјакле је прешао у Шнајцарску, У Цириху јс У лето 1867. ГОЈјине завршио "Курс 
правних и социјалних наука", посебно се заинтересовао за социјалисте-уто
пистс. Из Цириха се вратио у Србију тешко болестан на плућима. Као чино
нник Министарства финаНСl!ја сараt>ивао јс у Гласнику Српског ученог друш
тва, у Лстопису Матице српске н у лнсту Србија. Стриц је Јонана ЖујОВИћа 
(ВИЈјети: Жинојин ЖујОВИћ, Цслокупна дела, 1-2, ьеоград, 1974; 13.г. Карасёв, 
Сер6скuй де.нокраm ЖuвОUII Жуевuч. Пу6лuцuсmuческая делmеЛЫlOсmь в 
России в 6О-х годах Х/Х в., у!осква 1974). 

39 Пјер Прудон (Рiспе Joscpl1 Рroudlюп, 1809-1865), француски социјалист, 
јеЈјан од теоретичара анаРХНЗ~!а. У ПОЛlIтнчкој борби иступао против синдика
та, штрајкова и политичке актинностн; 1848, године бно је противник lJланкија 
и његове пролетерске борбе, Послс пораза револуције његове тсорије имају 
посебан успсх у францускоы раДНИЧКО~1 покрсту. 

4() Томас Бекл (Нсnrу Тlюmas Buck1e, 1821-1862), енглески историчар, пози
тивист, пнсац у своје врсл.Iе у Србијн веол[а популарне Историје цивилизације у 
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Енглеској (lIistory о! Civilisation in England), која је и:.шла видан утицај на онда
шњу школску омладину. 

41 Павел Аnоллонович Ровинскии (1831-1916), руски научник, револуци
онар и публициста. Био је активни члан организације "Земля и воля" у првој 
половини шездесетих година. Због етнолошких, етнографских и историјских 
проучавања путовао је у ЧеlIlКУ и Словачку (1860), Србију (1868-1870), источни 
Сибир (1870), Монголију (1874), Босну и Херцеговину (1878). Са својих путо
вања слао је дописе руским листовима и часописима. Са краhим прекидима 
живео је у Црној Гори од 1879. до 1906. године. Писао је о својим путовањима 
по Србији, о Београду, о БОГУ:'ШЛИ:'lа у српским земљама, о односу измеђУ 
Русије и Црне Горе за време владавина владика, о Црној Гори у прошлости и 
садашњости, о Петру Другом Петровиhу Његошу. 

42 Љубен Каравелов (1835-1879), бугарски и српски писац, бугарски поли
тички радник. Као млаДllh пропутовао Бугарску, Македонију, Србију и Босну. 
У Русију одлази 1857, где студира филологију на Московском универзитету. Ту 
долази у нспосрсдан додир с револуционарюш де:-lOкратш.ш, прихвата њихове 

идеје и остаје тим идеја~ш веран до краја живота. Сарађује у руским листовима, 
врло активно сарађује у српсКlШ листов!ша, књижевН!ш часописима после 
преласка у Србију lН67. године. У Београду улази у круг српске напредне 
интелигенције. Учествује у фор:-шрању Бугарске легије 1867. У марту 1868. 
године принуђен је да напусти Беorтщд, одлази у Нови Сад, где одржава блиске 
везе са Светозаром Милетиhем, З:-шјем и Владимиром Јовановиhем. После 
убиства кнеза Михаила ухапшен је, одлежао је заједно с Владш.шром Јова
новиhе~1 ceдa~1 мссеци у пештаНСКО~1 затвору. У лето 1869. године одлази у 
Букурешт, где покреhе лист Свобода. Са ВаСИЛО~f Левскю.-I оснива Бугарски 
револуционарни централни ко~штет. У Бугарску се враћа 1877. године с руском 
војском. 

4з Видети белешку 23. 

44 "Побратимство", ђачка дружина на Великој школи у Београду. 

45 Риста ДаНИћ, један из групе српских студсната у Цириху, Бакуњинов 
присталица. 

46 Никола ПаШНћ (1Н45-1926), држаВНIIК и политичар. Основну школу и 
гимназију учио је у Зајечару, Неготину, Београду и KparyjeBliY. Технику студи
рао у Београду и Цириху. Друг и IIсто~шшљеНl!К Светозара Марковиhа. Уче
ствовао је у урСђивању листа ОслоБОђење, по~шгао устанике у Херцеговини 
1875, био војник-инжењер у српско-турским ратовима 1876-1878. Био је народ
ни посланик 1878, ВОђа опозиције влади Јована Ристиhа у Нишу 1878-1879. и У 
Крагујевцу 1НН0, први председю!к Главног одбора Народне радикалне странке 
1881. После ТЮlOчке буне, од lНS3. до lНН9. године живи у емиграцији у Бу
гарској, Румунији и Русији. После а~lНестије вратио се у Србију и преузео руко
ВОђење Радикално).! странкщ!. Поступно одступао од идеја своје младости и по
стао r1Јађански радикал. Био је председник владе 1Н91-1892, затим у периоду од 

1903. до 1914. неколико пута такође председник владе, као и у току Првог свет
ског рата. Пашиh је једна од најистакнутијих Л!!чности новије српске и југосло
венске историје (видети: Васа КаЗЮlировиh, Никола ПаUШћ, Београд, 1990). 

47 Михаил АлсксаНДРОВJfЧ [)акунин (1814-1876), руски и свропски револу
ционар, ВОђа руског и европског анаРХИЗ:'lа. Племиh пореклом, Бакуњин је у 
младости био официр. Нешто касније напушта војску, студира у Москви, затим 
одлази у Немачку, где наставља студије. Посебно проучава немачку класичну 
филозофију - Канта, Фихтеа, Хегела. Под утицаје~f левих хегелијанаца разви
јају се његови радикални погледи на свет и крајње ОПОЗИЦИОНИ однос према 
постојеhем друштвеноы поретку. Пред гoњeњe~1 немачке полиције склања се у 
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Швајцарску, затим у Француску, где се упознао с Прудоном и Марксом. Године 
1848. одлази с Пољацима у !1раг На Све словенски конгрее. Због учешhа у Др е
зденском у(;танку ухапшен Је и осуђен На смрт, помилован у lН51. години изру
чен ру~ким властима. У тамница~1a Пстропавловске тврђаве и Шлиселбурга 
лежао Је скоро седам година. Године 1857. деПортован је у Сибир, одакле преко 
Јапана и Америке бежи у Лондон. У шездесетим годинама постаје водећа ли
чност европског анархизма, што га доводи у сукоб с Првом интернационалом и 
Марксом. 

48 Интернационала,. међународно удружење радника, прва међународна 
пролетерска организаЦl!Jа. Прва интернационала је основана у Лондону 28. 
септембра 1864. године на међународно:-,! митингу радника. Последњи конгрес 
Прве интернационале у I::::вропи одржа н је у Хагу 1872. године, на коме су 
Бакуњинови анархисти искључени из ове организације. 

• .49 Алијанција (AlIiancc intcf!1ationalc dc Ја dCnlOcratic sociaJistc), организација 
КОЈУ Је створио Бакуњин, била ЈС члан Прве интернационале до Хашког кон
греса 1872. године. 

50 Јунта (на шпанско:-,! језику: СКУП!llтина, савет, одбор), стални или при
BpeMeH~1 политички или ад:-'шнистративни одбор у Шпанији, Португалији и Ла
ТИНСКОЈ Америци. Овако се на:швао КОШIТет у Шпанији који је организовао 
отпор Наполеону. 

51 Р . 
уски: кружок .. кружка - систем заЈедничког рада руске револуцио-

нарне омладине у РусИЈИ и У иностранству. 

52 Антоан Лоран Лавоазје ~Antoinc Lau.rcnt Lavoisicr, 1743-1794), физичар и 
хеМИ~-IaР, оснивач модерне хеМИЈе. Открио Је закон о неуништивости материје, 
~Beo Је егзактне ФIIЗlIчке методе мерења у хеыијсК!ш истраживањима. Утврдио 
Је састав ваздуха и природу кисеоника, његову улогу у процеСЮlа дисања и 
сагоревања. Да би обсзбедио средства за своја истраживања, прихватио се 
заКУПНИl~тва у у?ирању пореза. Револуц~!ја је осудила на C~!PT све закупнике 
пореза. Са ЊЮIa Је гиљотиниран I! Лавоа:ЈЈе. 

sз Пера 'ђОРђСВИћ, друг и слсдбеник Светозара Марковиhа, умро у 23. 
години ЖИВота. На сащЈТИ оставио своју Ю!ОВИНУ Марковиhу да је употреби у 
раду на опште добро. 

54 Пера Тодоровиh, видети белешку 193. 
55 По д' д" ... " ез ка в наро , .. о~лазак у народ - основно Је гесло руских наро-

дњака. Хт~ли су да просвеhУЈУ народ и да га припремају за револуционарни 
преображаЈ друштва. 

56 У српсюш селима Александра зову Лександра, Лссендра, Лека, Леја. 
, 57 Фердинанд Ласал (Fcrdinand Lassallc, 1825-1864), немачки социјалист. 
Син имуhног трговца, студирао је филологију, историју и филозофију у 
Бреслауу, Берлину Ј! Паризу. Ta).1O упознаје учење Луја Блана. Учествује 
активно у револуционарним збивањщra lН48. Филозофски и друштвено-поли
тички погле~и Ласалови ~BojeBr:cHa су еклектика различитих филозофских си
стема и СОЦИЈалних теОРИЈа. Он Је заступао стаНОВI!!I!те да ће УВОђењем општих 
и непосредних избора радничка класа доhи на власт и остварити социјализам 
мирним путем. 

58 Николаи Гаврuлович ЧеРltышевскии (1828-1889), руски писац, фило
зоф, со.циолог 11 IIсторичар, ВОђа руског револуционарнодемократског покрета. 
РОђен Је у свештени:кој породици у Саратову, школовао се у Саратову и Пе
Tp~гpaдy. Израс:-ао Је Као интелектуалац из схватања левих хегелијанаца и 
ФОЈербаха. Био Је оштар критичар Закона о укидању кметства у Русији из 
фебруара 1861. године. У току великих немира студената, сељака и младих 



272 CBFT03AP МАРКОВИЋ: ЦFЛОКУПНА ДЕЛА, ХУI 

официра ухапшен је 1862. године, провео је скоро све године у казамати:-,ш Пе
тропавловске тврђаве. На робију а заТИ},1 на вечно прогонство у Сибир отеран 
је 1864. године. Ослобођен је 1883. године и живео под полицијСКЮI наДЗОРО},1 у 
Астрахану. Допуштено },IУ је да се насели у родном Саратову три месеца пред 
С},IРТ. Жујовић и:ча у виду књигу Чернишевског ОС1l0ва1lUЯ nолumuчеСI<ОU 
::жотюлшu с llel<оmОРЫ.ни из их nрu,неllетшu 1< 06щесmвеll1l0U фUЛОСОфUUдЖОllа 
Сmтоарmа Мuля, заправо опширне примедбе и коментаре Ченишевског уз ову 
књигу У књигу Светозара Марковића Начела народне економије или наука о 
народном благостању (по Н. Чернишевском) (видети: IX и Х књигу овог 
издања). 

59 Карл Маркс (Кагl Магх, 1818-1883), организатор међународног ра
дничког покрета, с ФРИДРИХО:-'1 ЕнгелеО},1 написао је 1848. године Кому
НИСТИЧКИ манифест. Организовао је Прву интернационалу. Написао је прак
тично све основне теоријске радове којима се руководила мсђународна радни
чка организација. Радио је у области филозофије, социологије, политичке 
еконо}.шје и практичне поЛ!пике. Своје зна},lенито дело Капитал завршио је 
1867. године. 

&) Ј[Ul<олаu Ива1l0вuч Зu6ер (1844-1888), руски еконош!ст. Велику паж
њу је посветио КО},fентарисању :'vlарксових радова из политичке еконо}.шје у 
ВРбfе када је грађанска еконо}.шја на Западу прећуткiшала Маркса. 

61 Раша ЈНШlOIIIеВИћ, видети белешку 316. 
62 Џон Стјуарт ЈНИЛ (Јоl1П Stuart Mill, 1806-1873), енглески филозоф и 

еконо}.шст. У крипщи дедуктивног силоГ!!стичког закључивања класичне 

логике с}.штрао је да се закључивање нс одвија ни од општег ка посебно).!, ни 
од посебног ка опште},l, већ од посебног ка посебном. Мил овакав ),lетод 
закључивања назива ИНДУКl(ијО},I. У стици је заступао утилитариз:н!. У еко
НОЩЩИ је његово најзначајю!је дело Принципи политичке економије (Pril1ciples 
ој Political ЕсО!юmу) у пет књига: производња, раЂlена, расподела, утицај дру
штвеног развитка на про!!Зводњу и расподелу и утицај државе. 

63 Вилхелм РОIIIер (Will1elm Roscl1Cr, 1817-1894), не}.lачки историчар и 
еконо:-,шст, професор Универ3!!Тета у Лајпцигу, главни представник историјске 
школе у политичкој еконо}.шји. 

ы Хенри Чарлс Кери (Неnrу Charles Сагеу, 1793-1879), а:-'lерички еконо
:-'шст, припадник Рикардове теорије; у почетку присталица слободне трговине, 
а заТЮI заштитне царине. 

65 Карл Еуген Днринг (Саге Eugen DUhring, 1833-1921), немачки филозоф и 
економист. Основна оријентација :-'IУ је у филозофији историја и филозофија 
науке. Он C~laтpa да су суштина и задатак филозофије развијање облика људ
ског знања о животу и свету. Метод филозофије може бити: позитивиетичко
-дог~штички, категорички и дијалектички. Поле:-.шсао је против Дарвинових и 
},<lарксових схватања. 

66 Ада.~f Смит (Adam Smitll, 1727-1790), шкотски етичар и економист, један 
од најпознатијих предетаВI:шка класичне политичке економије. Смит је профе
сор логике и етике у Глазгову. Његово Истраживање о природи и узроцима 
народног богатства (;\11 Inquiry into tlze Natur al1d Causes ој the Yealtlz ој Natiol1) 
представља енциклопедију свих дотадашњих сазнања са подручја еконо:-.шје. 
Уз детаљан историјски приказ настанка новца у КЊИЗИ је дата И анализа вред
ности и расподеле наја}.шине, профита и ренте, приказана је аКУ~lулација капи
тала и утврђена разлика између производног и непроизводног рада. 

67 Џон Вилијам Дрепер (Јоhn William Отарег, 1811-1882), амерички фило
зоф и историчар. Његово дело Историја умног раЗВИћа Европе (Нistory ој 111-
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telectual Developnu!l1t ој Europe) било је веома популарно код Срба у },<lарко
вићево вре}.је. 

68 Видети наПО?-.fену 40. 

(f) Вштијам Вевел (Williaт \\'hcwcll, 1794-1866), енглески филозоф, познат 
по теорији индукције и адекваТНО},1 одређењу структуре научног :-'lетода. 

70 Георг Фридрих Колб (Georg Fridrich КоЈЬ, 1808-1884), не:-'lачки стати с
тичар и публицист. Његова дела су Историја човечанства и културе (Gesclzichte 
der Mel!Sclzlzeit ul1d der Kultur) и Културна историја човечанства (Kulturgesclzichte 
der iv!ensclzlzeit). 

71 Лоренц фон Штајн (Lorenz уоп Stein, 1815-1890), НОfачки правник и 
социолог. Написао је студију Историја социјалног покрета у Француској. 

72 Луј Елан (Luis Вla.nс, 1811-1882), француски историчар, публицист и 
политичар. Либерални јакобинац и социјалиста по уверењу, учествовао је у 
револуцији 1848, био је члан револуционарне владе. Његовом заСЛУГО:-'1 влада је 
увр<-"Гила у свој програ~1 право на рад. За ВРОlе Другог царства био је е:-.шгрант 
у Енглеској. После пада Наполеона Трећег вратио се у Француску, изабран је 
за члана уставотворне СКУПllIтине 1871. Био је аНТИКО~fунар, али је до краја 
живота бранио осуђене КО},lунаре, борио се за слободу lIIta:-.ше и против неза
кою!Тости. 

73 Јосиф Јосип ПаНЧИћ (1814-1888), познати природњак. Основну школу 
је учио у Госпићу, ГЮ1Назију на Ријеци, филозофију у Загребу, медицину у 
Пешти. Био је лекар у БуД!шу и ceBepHO~1 Банату. Сабрао је велику збирку 
биљака. У Бечу је 1845. године у Природњачком :-'lузеју сређивао сакупљени 
:-'Iатеријал. Ту се упознаје с ВУКО:-'1 и МИКЛОШИЧОI. У :-Iају 1846. прешао је у 
Србију. Од 1853. професор је ,,Јастаетвене историје и агроно:-.шје" на Лицеју. 
Држао је предавања из ботанике, зоологије, геологије, },fI!нералогије и агроно
мије на Лицеју и Великој школи. Био је неколико пута ректор Велике школе. 

Постао је први председник Српске акаде:-.шје наука 1887. Најзначајнији су му 
радови: Флора кнсжевине Србије (1874), Рибе у Србији (186()), Птице у Србији 
по аналитичком методу (1867) и Оротоптере у Србији (1883). 

74 Лудвиг Бихнер, видети ПРЮlедбу 35 

75 Ернст Хајнрих Хекел (Emst Heinricll Нi.ickel, 1834-1919), немачки приро
дњак, еволуциониет, присталица и популаризатор учења Чарлеа Дарвина. 

Најпознатији су },IУ радови: Општа морфологија организма (1866), Антропо
генија, или историја човековог развитка (1874), Светске загонетке (1899) и Чу
да живота (1894). Хекел је фОр),lулисао такозвани биогенеТСКIf закон који је ус
тановио још Чарлс Дарвин. Тај закон је заснован на теорији узаја:-.ше везе и за
висности ИЗ).lеђу онтогенезе и филогенезе. 

76 Д,ниmрий ИватlO6UЧ Пuсарев (1840-1868), руски књижеВЮf критичар, 
:-'lатеријалист, револуционарни доюкрат. Провео је у заточењу у Петропав

ловској тврђави од 1862. до 1866. године. Код нас је познат и као популаризатор 
природних наука (видети: Вито:-,шр Вулетић, Д И. Писарев код Срба пре сто 
година, у књизи Почеци српског реализма и руска култура, Нови Сад, 1985). 

77 Јакоб Молешот (ЈасоЬ MolcscllOtl, 1822-1893), холандски природњак и 
Флозоф. Предавао је физиологију у Хајделбергу, Цириху, Торину и Риму. 
Један је од најюразитијих представника такозваног вулгарног :-.raтеријализ:-.ra. 

78 Хенри Модсли (Нсnry Modsly, 1771-1831), енглески КОНСТРУКТОР у обла
сти :-,шшиноградње. Почетком хгх века конструисао је велики број различитих 
}.raшина. Конструктор је суnорmа који је изазвао револуцију у машиноградњи. 
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79 Вилхелм Вунт (Wilhclm Wundt, 1832-1920), немачки филозоф и пси
холог. Био је професор психологије у Хајделбергу и филозофије у Цириху и 
Лајпцигу. У Лајпцигу је 1879. године основао први институт за експеримента
лну психологију. 

80 Томас Хенри Хаксли (Thomas Неnry Huxley, 1825-1895), енглески при
родњак, најближи сарадник и следбеНIIК Чарлса Дарвина и популаризатор 
његовог учења. Најзначајнији његов рад је О положају човека у низу органских 
биhа. 

81 Иван Мuxаuловuч СечеllО6 (1829-1905), руски фИЗ!lOлог и психолог. 
Био је професор Универзитета у Петрограду, Одеси и Москви. Најзначајнија 
су му дела Рефлекси веЛЈ/КОГ мозга и Елементи мисли. 

82 Огист Конт (Augustc Comtc, 1798-1857), француски филозоф, мате
матичар и социолог, агностик, оснивач ПОЗJIТJIВJf3ма у науци. Извршио је фо
рмалну класификацију наука. По његовом схватању, искуство је једини извор 
сазнања. Имао је велики број СИ~lПатизера и присталица у I3вропи. 

ю Емил Литре (Emil Lillrc, 1801-1881), француски филозоф и филолог. 
Био је доследан следбеник позитивистичке IIIколе Огиста Конта. 

84 Александар [)ен (Alcksandcr Bain, 1818-19(3), енглески психолог, после
дњи значајни представник енглсске е~lПиријске аСОЦЈ/јатнвне психологије. 

85 Херберт Спенсер (HerlJert Spencer, 182()-1903), енглески филозоф и 
социолог. Најпре је био инжењер и новинар, а од 1853. године посветио се 
науци и филозофији. Дарвинову теорију природне селекције проширио је Ла
маРКОВИ~1 ПрННЦИПШI непосредне адаптације. У стици је еволуционист. 

86 Видети белешку 35. 

87 Лудвиг Фојербах (Ludwig Feuerbacl1, 1804-1872), немачки филозоф. Сту
дирао је теологију у Хајделбергу, филозофију у Берлину код Хегела. Као леви 
хегелијанац сматрао је Хегелову спекулаТI!ВНУ филозофију рационалним изра
зом теолошког схватања света. Насупрот OBO~I, он види праве почетке нове 

филозофије нс у идеји, већ у стварном, Ol1peIJeHO~j и коначном. Човек је по
четак, задатак и приНlЩП филозофије и науке. Фојербах је са антрополошких и 
натуралистичких позиција Te~leJЪHO критиковао религију и теологију. Снажно 
је утицао на настанак дијалектичког ~raтсријали:ша. 

88 Фридрих Алберт Ланге (Friedricl1 Albcrl Lange, 1828-1875), немачки фи
лозоф, неокантовац. Био је професор Унивсрзитета у ЦИрИХУ и Марбургу. У 
духу Кантовог критициз~ra нападао је ~raтеријализа~1 са становишта психо

физиологије. 

89 Жујовиh овде МИСЛИ на рад Пере Тодоровиhа Уништење естетике, обја
вљен у часопису Рад 1875 (видети: Пера Тодоровиh, Изабрани СП1IСJI, Београд, 
1987; изабрала и прирсдила Латинка Перовиh, књ. 2, 9-44 и 245). 

90 Жорж Санд (Gcorge Sand, 1804-1876), француска списатељица. Испо
љила велико интерссовање за социјалне теорије, била је борац за ослоБОђење 
жене. У своје време уживала је велику популарност у напредним европским 
круговима. 

9! Виктор Иго (Viclor Muric Hugo, 1802-1885), француски песник, романси
јер и драмски писац. Јсдан је од најзначајнијих европских писаца у прошлом ве
ку. У својс Bpe~le био је необично популаран, створио је дела трајне уметничке 
вредности. 

92 Ро~шн Шта да се ради (Чmо делаmь?) написан је у каза~lатима Петро
павловске ТВРђаве 1862. и 1863. године, а објављен је без пишчевог имена у 
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часопису Современик 1863. године. Његови јунаци Рахметов, Лопухов, Кир
санов и Вера Павловна били су узор младим револуционарима. 

9з Михаил ПеТРОВIfЧ Драгоманов (1841-1895), украјински историчар, јавни 
радник и публицист. Борио се против државног централизма, за признавање 
украјинског језика као КЊI!ЖСВНОГ. Био је професор Кијевског универзитета. 
Пошто му је одузета катедра, еЩlгрирао је у Бугарску и на Софијском универ
зитсту предавао ОПllJТУ историју. Био је идсјни покретач украјинске сељачке 
странке у Галицији. У историјској науци био је против идеализације прошлости 
и против националне ро~шнтике. 

94 Министар просвете, конзервативац Филип Христиh је у септембру 1874. 
године издао распис среДЊИ~1 школама и IЗеликој школи да ученици и студенти 

имају сваке недеље иhи у цркву и да је то њихова редовна школска обавеза. Ти
ме је он хтео да осујети снажан утицај материјализма на школску омладину. 
Тридесет студената Велике школе устало је против овог расписа. Жујовиh има 
у виду Марковиhев чланак Пера и наука - 1I образовање у народном правцу, 
објављен у часопису Радо бр. 21,22 и 23 од 22. новембра, 1. и 8. децембра 1874. 
године. У ње~IУ он понавља основне идсје из својих pal10Ba Реални правац у на
уци н животу и Србија на Истm;у. 

95 Стеван ПеТРОВlfh (1844-19()2), просветни радник и политичар. Сара
ђивао је у Раденику, а заТЮI је био члан друштва које је издавало Јавност. 

96 Милан КУјЈ'НЏlfћ Абердар (1842-1893), професор IЗелике школе, песник 
и филозоф. Био је један од најистакнутијих чланова Уједињене омладине срп
ске, уредник часописа Млада Сi)баднја док је и:!Лазио у Ьеограду. 

97 Видети ову књигу, стр. 175. 

98 Виљем Шекспир (\УјШат SI1akcspcare, 1564-1616), енглески драмски пи
сац, један од најзначајнијих писш\а у светској култури. 

99 Оливер ГОЛДСМJfТ (ОНуст GoldsmitlJ, 1728-1774), енглески песник, прозни 
писац и преводилац. 

100 Клод Анри Сен Ошон (Claude Нспгу Saint-Simon, 1760-1825), француски 
филозоф, социјалист-утопист. Схватао је капиталша~1 као прелазак од феуда
лиз~ra ка научно-индустријСКО~1 друштву, у КЩIС ће конкуренцију заменити 
организована производња за добро свих. 

101 Шарл Фурије (Cl1urlcs Fouricr, 1772-1837), француски економист и фило
зоф, социјалист-утопист. Истицао је да се преображај друштва }.юже извршити 
помоhу такозваних привредних асоцијација у којИ~lа би, поред радника, уче
ствовали и каПНТШlJlСТИ и ЗС~lљепоседници. 

102 Етјен Кабе (Elicnne Cabet, 1788-1856), француски политичар, један од 
последњих социјалиста-утописта, аутор социјално-мисаоног романа Пут у Ика
рију (Voyage еn /сагје), оснивач неуспелих КО~IУНИСТИЧКИХ колонија у Северној 
А~јерици. 

103 Видети белешку 39. 

104 Пјер Леру (Pienc Lcroux, 1797-1871), француски социјалист-утопист. У 
почетку је био Сен-Симонов присталица, затим је створио сопствену теорију о 
могуhности мирног преласка !IЗ капитаЛИЗ~lа у социјализам помоhу филан
тропије, засноване на солидарности и једнакости људи. Први је употребио реч 
"социјализа:-'ј" као поја~1 супротан капитаЛИЂlУ и индивидуаЛИЗ~IУ. 

105 Александар Отст Лсдри-Ролен (Alewandrc Augustc Lcdru-Rollin, 1807-
-1874), француски политичар и публицист. Био је републиканац и ватре ни про-
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тивник Јулске монархије. Био је министар унутрашњих послова после фебру
арске револуције 1848. године. После неуспелог покушаја да дигне устанак 
против Наполеона IП бежи у Енглеску, окупља француску е;'lИграцију и са Ко
шутом И Мац!!нијС;'1 ступа у револуционарни КО:ШlТет Европе, КО!>'lе је циљ да 
руши !>.юнархије по Европи. У Француску се враћа 1870. године. 

106 Видети белешку 72. 
107 Л>ј Огист Бланкн (Louis Auguste Blanqui, 1805-1881), француски револу

ционар. Као студент учествовао је у покрету карбонара. У току револуције 
1830. године Бланки је био у ПРВИ!>.I редови!>.ш револуционара на парисюш ули
ца!>.ш. Сматрао је да је револуцију ~югуhе извести пщюhу акција оружаних та
јних друштава. Основао је 1838. године тајну револуционарну организацију, 
1839 .. покушао је да дигне устанак у Паризу, ухапшен је и осуђен на С!>'IРТ. С!>'IРТ
на казна !>.IУ је за!>.lењена ДОЖИВОТНО~I робијО!>.I, ПОЩIЛован је 1844, осуђен 1849. 
године на десет година затвора. После издржане казне враћа се у Париз 1859, 
поново је ухапшен 1861, бежи из затвора 1864, склања се у Брисел, поново по
кушава да дигне усганак у Паризу 1870. е на~lеРЩI да успостави социјалистичку 
власт, војни суд га у ,шрту 1871. године осуђује на C,lpT, казна "IУ је за,lењена 
ДОЖИВОТНО"I робијО~I. Са"ю неколико дана касније, 26. марта, Ko"IYHa га бира 
за свога члана и нуди влади у Версају "париског надбискупа и читаву го!>.mлу 
попова у за,lену за једног Бланкија". Тјер не прихвата ову понуду. Пуштен је 
на слободу 1880. године. 

]08 Франсоа Винсент Распај (Fran<;ois Vincent Raspail, 1794-1878), француски 
политичар, лекар и хе,шчар. Био је леви републиканац и један од радничких 
вођа. Сарадник је Опrста Бланюrја, активни учесник У рсволуција:-.lа 1830. и 
1848. годинс. 

]09 Алфонс Ламартин (Alphonse Lamartine, 1791-1869), француски песник, 
историчар и политичар. Као !>.lI!нистар спољних послова У вре;'lе револуције 
1848. године залагао се за нз,lI!рење класа у буржоаској репубmщи, припрс;,шо 
је угушивање јулског устанка пролетаријата. 

]]0 Александар СеР2еевuч Пущкuн (1799-1837), руски песник, прозни и 
дра;'IСКИ писац. Аутор РО,lана у СТИХОВЮlа Евгеније Оњегин. '3ачетник је руске 
класичне књижевности. 

111 Ј[uколай 13асuльевuч Г020ЛЬ (1809-1852), руски прозни писац и КО!>'lе
диоггаф. 3ачетник критичког правца у руској књижевности. Аутор је ро~шна 
lНртве душе и КО,lсдије РеВIf30Р· 

112 Аlихаи,! Ев2рафовuч Салmыков-Шсдрuн (1826-1889), руски писац кра
јње критичке оријентације, Гогољев следбеник. Најпознатије ~IY је дело Госпо
да Головљови. 

]]Ј Фёдор Мuхайловuч Досmоевскuй (1821-1881), руски lЈО~lансијер. Нај
познатија су му дела злоrшн If К83на, Идиот и Брдћа Карамазови. 

11" Иван Серzеевuч ТУР2енев (1818-1883), руски приповедач и РО'lанснјер. 
Најпознатија еу ~IY дела збнрка приповедака Ловчеви записи и РО,lани Руl)ин, 
ПлеМНћКО гнездо, Уочи нових дана и Очеви и деца. 

115 Александр Ивановuч Герцен (1812-1870), руски писац, руски и европс
ки револуционар. Настављач је револуционарних трающија Александра Нико
лајевича Радншчева и декабриста. Један је од родоначелника руског револу
цнонарноде:-,юкратског покрета. У другој половини тридесетих година био је у 
сиБИРСКО~1 прогонству скоро пет година. Сарадник је часописа Совре.иенuк и 
Оmечесmвенные эаnuскu. Објављивао је чланке, приповетке и филозофске 
списе. ПочеТКО~1 1847. године заувек напушта Русију. Од 1852. до 1865. године 
живи у Лондону, та,ю осннва слободну руску шта:-'lПарију и издаје ал:-,шнах 
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Поларна ~везда (ПОЛЛРllал эвеэда) и лист Звоно (Колокол). Сарадник је нај
истакнутир.,х европских револуционара свога вре!>,јена Лајоша Кошута, Ђузепе 
Гариба.rЩИЈа, Прудона, Херве га. 3а познавање руског и европског револу
щюнарног покрета посебно је значајно његово дело Прошлост и размишљаља 
(Былое u ду.ны). 

116 /Iuколай Александровuч ДоБРОЛlОБов (1836-1861), руски књижевни 
критичар и револуционарни демократ. Био је под снаЖНИ!>.1 утицаје:-'I Висариона 
Бељинског, Александра Херцена и Николаја Чернишевског. Од У,lетника је 
тражио да JlСТИНСКlI приказују живот, од критичара да буду посредници између 
Y!>.leTHIIKa и пуБЛlIке. Класици ~ШРКСИЗ:-'Iа су га назвали социјаЛИСТИЧКИ~1 Ле
СИНГСШ и Дидроо,1. 

117 Пёmр Лавровuч Лавров (1823-1900), руски револуционар, филозоф, 
публицист И књнжевни критичар. Од 1853. до 1866. био је професор у Арти
љеријс~ој акаде:-.шји. ПуБЛИЦИСТИКО;'1 почео се бавити 1857. у ВРОје дe~IOKpa
тизаЦИЈе руског друштва после КРЮIСКОГ рата. Од 1861. био је члан редакције 
издања Енциклопелијски речник. GHO је близак ЧернишеВСКО~I. Написао је 
18?2. године ~нтр?полошки поглед у филозофији. У прогонству на северу Ру
СИЈе написао Је СВОР позната Историјска писма. Лавров је 1870. године побегао 
у ИНОL"гранство, ступио у Прву интернащюналу, 1871. године упознао с :VfapK
ссщ и Енгелсо~1. Издавао је у Цириху и Лондону аЮfанах 13nередь и двонеде

љни лист у Лондону 13nередь 1875. и 1876. као двонедељник О СрБЮlа је Лав
ров доста знао, пратио је њихов рад и трудио се да са њюш успостави чвршhе 
везе .. Знао је доста и о Светозару Марковиhу. 

118 Пiimр Алексеевuч Кропоmкиll (1842-1921), руски научник, револуци
онар и пуБЛИI(ИСТ. Као ~lЛап оrjНЩИfJ бавио се у источно\! Сибиру географским 

и БИОЛОШКЮI истраживањ!ша. У Петроград се враћа 1867. године и ради у 
РУСКЩI географско,! друштву. На jeДHO~1 од својих путовања у ШвајI(арску до
:ТЈази у додир с анархист:ша. Од 1876. године живи у емиграцији, пропагира иде
Је анаРХИЂlа и учеСТВУЈе У сюш ЊИХОВИ\I акција,ш. Протериван је из разних 
европских зошља, од 1882. до 1886. налазио се по францусКlШ затворн\ш. Од 
1886 .. годнне живи у Лондону .. После фебруарске револуције 1917. вратио се у 
РУСИЈУ. Његова књига 3аnиски ревОЛlOцuонера уживала је у своје вре\lе велику 
популарност. 

119 Жујовиh овде ;,шсли на Петра Карађорђевиhа, од 1903. године краља 
Србије .. 

120 Владимир Влада ЉОТИћ (1846-1912), члан Уједињене О\l.ТJадине српске, 
приста.ТJIща Свстозара :V!apKoBllha, сарадник Раденика, касније ватреНII при
сталица Карађорђевиhа. 

121 Тургењев је свој ро"ан Новину (llовь) написао 1876. године и шта\lПао 
га у ПРВ!I\! бројеюша часописа 13есmник Евроnы за 1877. Пера Тодоровиh је 
пре~ео и и:щао овај pO\laH у НОВО,I Саду 1878. године. 3а свој превод Тодоро
виh Је написао предговор и поговор. Жујовиh је овај превод предао Тургењеву. 

122 Жујовиh овде ЩIСЛИ на књигу Јована Скерлиhа Светозар !vlapKoBJfft, 
љегов живот, рад и илсје, Београд, 1910. 

123 Аврам ПеТРОВJfћ (1855-1944), један је од обичних радикалских редова. 
Читав свој живот службовао је по Србији. Кад је Радикална странка долазила 
на власт, успевао је да дође до бољег радног места; кад је странка падала с вла

сти, бивао је пре,lештен, гоњен и отпуштан. У својој шсснаестој години постао 
је практикант ваљевског суда, а заТЮI је радио у судовима у Крушевцу, Ћупри

ји, заТЮI у војној фабрици у KpaгyjeВI(Y, у РУПНИЧКО;'I окружном суду, У крагу
јеваЧКО\l ок ружно м суду, био је прнвре~lени начелник драгачевског среза, на-



278 СВЕТОЗЛР МЛРКОВИЋ: ЦЕЛОКУПНЛ ДЕЛА, XVI 

челник краљевачког среза, благајник Управе фондова и шеф рачуноводства 
Министарства народне привреде. Са ове последње дужности отишао је 1913. 
године у пензију. Петровиh је, као и највеhи део наше омладине, краја шезде
сетих и у седамдесеТИ~1 годинама био политички пробуђен. И њега је понела 
идеја националног ослобођења и уједињења. Понео га је и идеализам покрета 
Светозара Марковиhа. Читао је Марковиhеве чланке, пратио његове листове, 
био сведок Светозареве осуде од стране либералног реЖЮIa и његовог тамно
вања у Пожаревцу. Један је од оних који су Марковиhу честитали излазак из 
затвора. Био је изасланик Ћуприје на МарковиhеВО~1 погребу у Јагодини и 
један од организатора де~lOнстративног парастоса у Ћуприји, какви су прире
ђивани у СВИ~I веhим ~lеСТИ~1a у целој Србији. ПРИh')'пљао је претплату на Ста
ро Ослобоl)ење и прилоге за организаторе Црвеног барјака који су 1876. годи
не били похапшени. Том ПРИЛИКО~I обишао је скоро целу Србију и прикупио 
велику CY~IY новаца и у целини извршава задатак (видети: ABpa~1 Петровиh, 
Успомене, приредила и предговор написала Латинка Перовиh, Београд, 1988). 

124 Кнез Милан је постао пунолетан 10. августа 1872. године. 

125 Јован Ристић (1831-1f\УlJ), историчар, политичар и државник. Основно 
и средње образовање добио је у Србији, универзитетско у Берлину, Хајдел
бергу и Сорбони. У почетку јавни радник либералне оријентације. После по
вратка Обреновиhа у Србију прилази конзерваТИВЦИ~lа. Кнежевеки на~lесник, 
посла-ник Србије на страни, ~lИнистар различитих ресора у раЗЛИЧИТИ~1 влада

~Ia, председник владе - спретан и у~шн политичар, један од најзначајнијих у 
Србији у ПРОl!IЛО~1 веку. Вођа Љ!бералне странке. Написао је веhи број студија. 
Најважније су Спољаmњи одноmаји Србије новог времена у три књиге и 
Дипломатска историја Србије за време српских ратова за ослобоl)ење и неза
висност 1875-1878, у две књиге. 

126 Јован Гавршювић (1896-1877), политичар. Рођен је у Вуковару, школо
вао се у Маl)арској, од 1831. године живео је у Србији. Био је високи чиновник у 
СРПСКО~I Министарству финансија, ПО~lOhник министра и ~lИнистар финансија, 
Вуков пријатељ и поборник Вуковог правописа у Србији, доста је допринео 
р~звоју српске просвете и унапреl)ењу caBpe~leHe оргаНИЗаЈџ!је државе (видети: 
Андра ГаВРШIOвиh, Живот и рад Јована Гавриловића, БеOIl1ад, 1900). 

127 Миливоје Петровић Блазнавац (1824-1873), официр и државник. Слу
жио је у војсни и полицији. У догаl)ајЮfа 1848. године био је ађутант Стевана 
Книhанина и истакао се као Ko~!aHдaHT артиљерије. Био је у неЩIЛОСТИ код 
кнеза :Уlилоша. Кнез :Уlихаило га је 1f\61. године поставио за управника Топо
ЛИВНlще у КрагујсНЈ\У а всћ 1865. за ~fI!нистра војске. После погибије кнеза Ми
хаила БлазнаваI\ је уз полршку војске прогласио Милана Обреновиhа за кнеза 
Србије. На Великој наролној СКУПl!IТИНИ у Топчидеру 20. јуна 1f\68. ГОiПIне 
зајеЈјНО са JOBaHO~j РистиhОf и ЈоваНЩI ГавриловиhОI изабран је за намесника 
~Iалолстног кнеза. После кнежевог пунолстства 1872. постаје генерал, преЈјсе
лНlIК влаЈје и ~lИнистар војни. 

128 Радивоје МШlОјковић (1833-1888), политичар, блиски сараЈјНИК Јована 
Ристиhа, за вре?>lе На\!еСННIIIтва 186f\-1f\72. преЈјсеЈјНИК влаЈје и ~lИнистар УНУ
трашњих послова. Школовао се у БеограЈјУ, Хајлелбергу и Паризу. 

129 Димитрије Л1атић (1821-1884), правник!! политичар. Школовао се у Ру
~IИ, Сро!скю! Карловцюl3, Крагујевцу, ХајЈјелбергу и Берлину. Био је профе
сор грађанског и Јјржавног права на Лицеју у Београлу, ~lI!нистар просвете и 
министар прюще. П рипаЈјао је либералюl3 Јована Ристиhа, није се истицао у 
страначком раЈјУ. Основао је прву учитељску школу у Србији (у Крагујевцу 
1870) (Вlщети: 1 и II књигу овог ИЗЈјања). 
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130 Стојан Новаковић (1842-1915), научник и политичар. Школовао се у 
Шапцу и Београду. Био је професор гимназије, библиотекар, кустос музеја, 
професор Велике школе у Београду. Припадао је Напредњачкој странци, у 
разни?>! владама био је министар просвете, министар унутрашњих и спољних 
послова, председник владе, посланик Србије у Цариграду, Паризу 11 Петро
граду. Оставио је за собом обимно!! разноврсно научно лело, посебно из обла
сти историје, филологије и по~юhних историјских наука. 

131 Чедомиљ Мијатовић (1842-1932), политичар, књижевник и !!сторичар. 
Учио школу у Београl1Y, Минхену, Лајпцигу и Цириху. Био је професор Велике 
школе у Београду. ПрипаЈјао је јеЈјНО Bpe~!e Либералној а заТЮI Напредњачкој 
странци. Био је у више наврата мини(."Гар финансија, био је и министар спољних 
послова. Први је од историчара почео проучавати привредну историју Србије. 

ш Јован Мариновић (1821-1893), политичар и ДИПЛО~lата. Школовао се у 
Крагујевцу и Паризу. Као секретар Државног савета годинама је имао одлу
чујуhу реч у спољној политици Србије. Био је ~lИнистар финансија, предсеЈјНИК 
Државног савета, прелсеЈјНИК влаЈје, посланик у Паризу. 

133 Аћим Чумнћ (1836-1901), политичар. Школовао се у Крагујевцу, Хај
делбергу и Паризу. Бно је професор кривичног права на Великој школи. У по
литички ЖИВОТ је ушао после смрти кнеза :Vlихаила 1868. године као противник 
на~lесничке владе и либерала. Био је СУЈјија Касационог СУЈја, ~шнистар уну
траIIlЊИХ послова и преЈјседник владе као истакнути напредњак. Јелно време је 

био близак покрету Светозара :Vlарковиhа, а зати~! његов жестоки прого
нитељ. 

134 Јавност је почела Јја излази 8. нове~lбра 1873. године (ющети: Јован Ву
левиh, Светозар Марковнћ у Крагујевцу, Крагујевац, 1952; Краг}јевачки пери
од Светозара Марковнћа: округли сто, ОI1fЈжан 16. маја 1986, Крагујевац, 1987). 

135 Будућност, лист за политику, наТЈОЈјНУ привреЈјУ, просвету и право. Из
лазио је у Београду три пута недељно 1873-1875. Изражавао је схватања левих 
либерала. 

136 Исток, лист за ~штеријалне интересе и ПОЛИТИКУ. Излазио је 1871-1881. 
ГОЩIНе, прве године у ВрIIЩУ, ОЈј1872. У БеограЈјУ. Изражавао је гледишта Ли
бералне странке и био под утицаје\! Јована Ристиhа. 

137 Петровиh \шсли на такозвани на~lеснички устав из 1869. ГОЈјине. 
138 После пала либералне влаЈје 1873. ГОЈјине влаЈјУ су фор)..шрали стари 

конзервативац Јован Мариновиh и ,,~1ЛаЈјоконзервативац" Аhш.! Чу~шh који је 
био ~шнистар унутрашњих послова. У СВО\I првом распису ОЈј 29. октобра 1873. 
ГОЈј!!не ЧУ\fJ!h наређује ОКРУЖНЮI начеЛНlЩЮlа да не чине никакве сметње 

слоБОЈјној ~шсли, говора Ј! шта~lПе, јер је "слоБОЈја ~Пlсли, слобсща оцењивања 
закона и Јјржавних послова поуздани покретач сваког озбиљног и истинског 

напретка". Закон о потпуно\! укидању телесне казне Јјонет је 11. Јјецембра 
1873. ГОЈјине. 

139 ОЈј нове~fбра 1873. ЈјО јануара lЮ4 .. голине на иницијативу Марино
виhеве влаЈје Јјонето је сеЈја\1 значајних закона. ivIcryy најзначајније спаЈја Закон 
о шест Јјана зе\lље, усвојен 24. Јјецембра 1873. го)щне. 

140 О Белюшрковиhевој афери видети опширније: Слоболан Јовановиh, 
Влада Милана Обреновића, 1 део, Сабрана дела Отободана Јовановића, 4, Бео
град, 1990, 187-191. 

141 Адам Богосављевнћ (1844-1880), полнтичар и народни трибун. За
вршио је Филозофски факултет у БеограЈјУ, вратио се у своје село и уз бавље
ње зе~!љораЈјЊО\! развио II!ИРОКУ Јјруштвену активност; постао је необично по
пуларан у наТЈОЈјУ; био је наРОЈјН!! посланик од 1874. године (Вlщети: Слободан 



280 СВЕТОЗЛР МЛРКОВИЋ: ЦЕЛОКУПНА ДЕЛЛ, XVI 

]овановић, Влада Милана ОБРСНОВИћа, 1 део, 216-222; 225-227; Растислав Пе
тровић, Адам БогосаВЉСВИћ, БеОfJJад, 1972). 

142 Видети белешке 27 и 28. 

143 N1арковић је умро 26. фебруара (10. марта 1875) у Трсту. 

Щ Глас Јавности је покренут y~lecTo угушене Јавности јула 1874. године. 

145 Ослобоljсњс је почело излазити 1. јануара 1875, ИЗИIПло је укупно 38 
бројева .. Престало је излазити 21. марта 1875. У августу исте године и:Јишла су 
још два броја. 

146 N1арковић је уредио неколико првих бројева Ослобоljсња. СЛО~lљен 
болешћу, он у броју од22. јануара изјављује да ће "због болести"", "неко Bpe~le 
бити удаљен" од уредништва листа, да ће га у уреljивању замењивати Срета 
Анljелковић и да ће у листу радити ист!! људи. "Лист неће НlПJIта изгубити ни у 
правцу, ни у садржини, - о томе читаоци ~югу бити сигурни." Лист под насло
BO~' Ново Ослобоljењс није излазио. 

147 Старо Ослобоljсњс, лист за науку и политику, излазио је три пута, а од 
25 .. јануара 1876. године пет пута недељно. После увоljења цензуре престао је 
излазити 16. ~шја 1876. Уреljивао га је Илија Тодорић а штампао Пера То
доровић. 

148 Рад, књижевни и научни лист. Изла:шо је у Београду 1874. и 1875. го
дине. Са оглеДНЮI броје~1 ИЗШIIЛО је укупно 37 бројева. Власник и издавач био 
је Пера Тодоровић, 

149 Сава ГрујНћ (1840-1913), офшщр и политичар. Завршио је у Београду 
Артиљеријску школу, заТЮI јс студирао војне науке у Берлину и ПеТIЈОfJJаду; 
присталица Свсто:шра N1арковића н њсгов сарадник; касније истакнути ра
дикал. Био је управник ТОПОЛИВНlще у Крагујевцу, истакнути војни стручњак у 
ратовима 1876-1878, војни ~шнистар, ~lIIнистар спољних послова, председник 
владе, члан и председник Државног свата, 

150 Петровић овде ~IIIСЛИ на ,lИнистра Ђорljа Миловановића. 

151 Петар ВеЛlIЈmРОВНћ (1848-1921), политичар. Један је од најистакнути
јК1( сарадника Свстозара \<fарковића. Завршио је политехнику у Цириху, Наро
дни је посланик од 1880. године, један од организатора Радикалне cТIJaHKe, ~III_ 
нистар граljевина у B!IIIIe влада, два пута предссдник владе, председник На
родне скупштине која је 1903. године позвала Петра Караljорljевића на престо 
у Србији. 

!52 Србија је објавила Турској свој други рат 1. де]\е~lбра 1877; Русија је за
кључила при,шрје с Турско" 19., јануара 1878, Ч!I\lе је био завршен и рат Ср
бијс с Турско", 

153 Санстефански мир ИЗ,lсljу Русије и Турске закључен је 3. ,шрта 1878. 
године 

154 Бсрлински конгрес всликих европских сила одржа н је од 13, јуна до 13. 
јула 187К године; на њe~IY је ревидиран Санстефански мировни уговор ИЂlеljу 
Русије и Турске. 

155 Петровић је тада радио у Тополивннци у Крагујевцу. 

156 Степан Степа СтепаНОВИћ (1850-1929). Завршио је Артиљеријску шко
лу у Бсограду, као наредник-питm.lац и потпоручник учествовао је у ратовш.!а 
1876-18711; истакнути KO~laHHaHT у балкаНСКЮI ратовюш и у Првсш CBeTCKO~1 
рату; за изузстне ратне заслугс добио чин војводе, највиши војни чин у Србији. 

157 Нечитко ~Iecтo. 

158 Нечитко ~Iecтo, 
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159 Тополека буна против краља Милана, тада још кнеза, ОДИfJJала се из
~Ieljy 2. и 29. нове~lбра 1877. године. Побуњене војне јединице су држале То
полу четири дана, али су убрзо биле савладане. Практично без икаквих доказа 
окривљен је Светозаров брат JCBpe~1 Марковић за учешће у овој буни, осуђен 
је на C~IPT и стрељан (видети: Слободан Јовановић, влада Nfилана ОБРСНОВИћа, 
1 ДС о, Београд, 1990, 365-375). 

160 Ђура ХорваТОВИћ (1835-1895), генерал српске војске, ~шнистар војни и 
посланик Србије у Петрorгаду. 

161 О OBO~I догаljају сведочи Пера ТоДоровић, као и други учесници овог 
рата. Кнежев поступак у овој приЛ!щи а запш и у вези са осудом и стрељањем 
]евре~ш Nfарковића говори о њeГOBO~1 карактеру. 

162 Налбантица - потюшачка радионица. 

163 Петровић овде ~lИсли на пуковника Бобрикова, руског војног иза
сланика при Врховној команди српске војске., 

164 ]eBpc~1 Марковић је завршио Артиљеријску школу у Београду и са Са
во" Грујићем студирао војне науке у Берлину. 

165 Владан ЂорljеВИћ (1844-1930), истакнути српски политичар, јавни и 
друштвени радник и писац .. ГРЧКО-I\ИНI\арског је порекла. Роljен је у БеОfJJаду, 
у породици санитетског официра. ГЮIНа3ију је завршио у Београду, ~Iедицину у 
Бечу, где је завршио и специјализацију хирургије 1869-1871. године. У то вре!\lе 
се почео бавити и ~lеmЩ!lНСКО~1 науком: два његова рада из овог Bpe~leHa обја

вљена су у Лангебековом архиву за КЛИНИЧk:У хирургију у Берлину. Нешто кас
није, Српско учсно друштво прешта~lПало је ове радове у СВО,1 Гласнику и иза

бралогазаСБогредовногчлан~ 

После избијања Француско-пруског рата 1870. године упућен је по својој 
~юлби на НОlaЧК!! фронт ради усавршавања ратне хирургије. У БеОfJJад се вра
т!!о 1871. и постао војни лекар. Ђорђевићева активност је била веЩIa широка и 
обухватала је три области: ~Iсmщину, књижевност И политику. 

На ~lеIПЩИНСКО" пољу учинио је понајвише: 1872. го)П!не основао је Ср
пско лекарско друштво; 11174. покренуо је LЈ)Ј1СКИ архив за цслокупно лекарс1'
во; 1876. јсдан је од органпзатора Српског друштва Црвеног крста. У раТОВИ~lа 
1876-1878. био је на челу qЈПСКОГ војног санитста; 1879. као начелник санитет
ског одељења \<fинистарства унутрашњих послова израдио је Закон о народ
нсщ санитеТСКО;l фонду, а 1881. Закон о уреljењу санитстске струке и чувању 
народног здравља, ЧIше су ударени темељи ,юдерне санитетске службе у Ср

бији .. Основао је 1882. године Београдско граljанско ДРУШТВО за борсње. У то 
врече отпочео је са организовање~1 телесног васпитања омладине. Као предсе

дник Беorгадске општине 18114-1111111. учинио је веома ~IHOГO на унапреljсњу и 
хигијени града: под њеГОВО>l упраВО~1 каЛДР~lИсане су улице, поди:зани су па
ркови у граду, подигнута јс пијаца Цветни трг, подигнуто је Ново гробље и 
"ного других корисних објеката. 

На књижеВНО~1 пољу Ђорljевић је ~IНOгO радио још од својих пшназијских 
дана почеТКО~1 шездесетих година. Писао је приповетке, романе, дpa~le, исто

ријске списе, >lслюаре. Он је у овој области испољио знатно више жеље и амби
ције него талента. Све што је написао навно је :заборављено. Ипак, један његов 

књижевН!! подухват оставио је трајан траг у qЈПској књижевности и култури: 
издавао је и У1Јеljивао часопис Отаџ6нна (1875, 111110-11183, 111117-1892). 

На ПОЛИТИЧКО~I пољу Ђорljевић је био вео,ш активан кроз дуги низ годи
на. Као студент ~Iсmщине у Бечу био је један од организатора српског студент
ског друштва "ЗО[1а", био је јсдан од ин!щијатора за осннвање Уједињсне 
О~lЛаДIIНС српске, био је председник Беоггадске ОПШТIIНС (111114-1811), министар 
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просвете (1888), председник владе и министар спољних послов~ (1897-1900), по
сланик Србије у Атини (1891) и Цариграду (1894); Ов? време Је по;знато по њe~ 
говој оштрој борби против напредних снага у СрБИЈИ. У њеГОВОЈ ПОЛИТИЧК~Ј 
оријентацији после повратка у Србију 1871. године запажа се основно: бес~ра.Ј
на оданост династији Обреновиhа, лична приврженост кнезу Милану, ЧИЈИ Је 
био лични пријатељ и лекар. Због женидбе Александра Обреновиhа с Драгом 
Машин дошао је у сукоб с послеДЊЮI Обреновиhем, повукао се из активне по
литике и отишао у иностранство, одакле се враћа 1905. године. И поред тога 
што је био познати аустрофил, Ђорђевиh је од анексионе кризе 1908. године 
BeO~la оштро критиковао Аустрију. То се нарочито огледа у његовом спису 
(Quo vadis Austria). Због тога је за CB~ Bpe~le Првог светског рата био прогнан 
од окупатора и КОНфllниран у АУСТРИЈУ. 

По завршетку Првог светског рата живео је повучено у Београду, где је 
умро у дубокој старости 1930. године. 

Све до свог повратка у Србију 1871. године Ђорђевиh је у круговима на
предне qЈПске јавности уживао глас прогресивног ЩIадо,Г чо~ека. Ca~1 себе је 

C~!aTpao ватреЮI~1 и непоколеБЉИВЮI републиканце~l. Кроз јаВНИ рад у току 
друге половине шезлссетих голина дошао је у додир еа СветозаРО:'>1 Марко
виhе~l, упознао ее с ЊЮI ЛИЧНО И једно Bpe~le активно с ЊЮI сарађивао, сматра
јуhи га себи блисК!ш човеКО~I. После повратка из Пруске у Србију 1871. долази 
до изражаја његова права природа. Конзервативац и паТрИЈархалац по биhу, 
а:\lбициозан и темпера~lентан, Ђорђевиh је врло брзо дошао у сукоб са својим 
БИВIIШМ ДРУГОВЮ!а са српске левице, посебно са СветозаРО:\1 Уlарковиhем. 

Сукоб ),јеђу ЊИ~lа отпочео је на заюшљив на,:ин. У неким својЮI члаНЦ;'I
:\!а у Радникv и Јединству 1872. године Ђорђевиh Је нзнео :\ПIJIIљење да треоа 
основати ПР;lватну болницу за трговачке калфе и негирао је постојање радни
чке класе у Србији "у запаДНО:\1 С~1Нслу", О:\!аловажавао је идеје и рад Свето
зара Уlарковиhа и његових другова. Ово је изазвало Марковиhа да напише 
чланак Радничко питањс у Србији, у КО:\је саСН!!:\1 супротно од Ђорђевиhа при
лази питању постојања рапничке класе у Србији и њеног положаја у српско:\\ 

ЛРУIIIТВУ. ФилаНТРОПСКО\f глеДИIIIТУ ЂорђевиhеВО:\f он супр~тставља дуБО~У 
социјалну аналюу. На овај :Vlарковиhев чланак Ђорђевиh Је написао СВОЈе 
Отворено писмо. 

166 Ђорђевиh овде ~шсли на 1868. годину, када су се почели појављивати у 
шта~fПИ радови Светозара \1арковиhа. 

167 Уједињсна омладина српска је И~!ала неколико струја у својИ~1 релови
:\Iа. УlНОГ!l су са лесног крила ове оrНЋНИЗаЈџ!је оптуживали групу око Свето
зара :Vlарко~иhа да су иза:шаЛ!l забрану рала ове оргаНИЗаЈ\ије, иако су преста
нку њеног p<li1<l допринели ).шоги чиниоци. 

168 Уједињена о:-..mапина qЈПска је основана у HOBO~I Саду од 27. ло 29. ав
густа 1866. голинс, а престала је па ради августа 1871. гопнне (последња скуп
штина одржана је у I3рIIЩУ). 

169 I3лалан Ђорђевиh у својЮI УСПО~Јена~18 говори о себи у трећем лицу. 

170 Србија, политичко-еКОНО:-"IСКН лист, орган либералне ополщије за вре

~je владе кнеЈа Михаила, један од најбољих српских листова у хтх веку. Изла

зио је три пута нелељно у GeorpaAy од 1867. ло 1870; уређивао га је Љубо:-.шр 
Каљевнћ. Окупљао је око себе најнапредније савре:-'fенике, :-"Јеђу ЊШI8 и Све
тозара :Vlарковиhа и Живојина Жујовиhа. 

171 Ђорђевиh јс овде био у праву, јер су после пада Ристиhеве владе 1873. 
године владу фор:-,шрали коюервативци, на чију је иницијативу Народна СКУП
IIIтина донела BeO~18 напредне законе. 
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172 Милан Пироliанац (1837-1897), политичар. Основно образовање добио 
је у Србији а правне науке је студирао у Паризу. Од септе\lбра 1866. године био 
је фактички представник Србије у Црној Гори и секретар кнеза Николе. Један 
је од оснивача напредњачке странке 1880. Био је министар различитих ресора у 
разНlЩ влада:-'!а и прелседник владе. Објавио је студије МС9ународни положај 
Србије, Кнсз Михаило и зајсдничка радња балканских народа. 

Nfилутин Гарашанин (1843-1898), политичар. Син је познатог политичара 
и државника Илије Гарашанина. Школовао се у Београпу, политехнику је за
ВРШИО 1865. године у Паризу; наропни посланик, официр у ратовима 1876-1878. 
Један је од оснивача Напредњачке странке, био је на њеном челу све до рас
пуштања 1896. Уређивао је страначки лист Видело. Умро је као српски посла
ник у Паризу. 

173 На бивше исто~шшљенике и пријатеље Светозара Марковиhа, касније 
раликале, \1НОПГ су гледали као Ђорђевиh. Развој Радикапне странке давао им 
је озбиљне поводе за то. 

174 Лаза Нанчиli (1854-1887), рођен је у I3ршцу у углелној грађанској по
РОДI1I{1Г: отац ~IY је био општински службеник и l11адски сенатор а преци углед
ни вршачки 111ГОВЦИ. Цинцарског су порекла (раније су се презивали Нанџо), 
ал\! су се вре\fенсщ аСИ~lИловали у Србе и постали истакнути поборници српске 
наI\lюналне шгсли. Отац Лазе Нанчиhа је y~IPO рано, док је Лаза још био са
СВIЩ ~!аЛИ. О њеГОВО:\1 школовању и васпитању бринула се :-"fати, окретна и 
способна жена. 

Основну шкопу Нанчиh је завршио у I3рIIЩУ, нижу ГlЩНа3ију У ТеШ!lJIва
ру, вишу и I3ашархељу. 

Захваhен СРПСКИ\! национални\! осећање\l, Нанчиh као дечак оп непуних 
четрнаест година олла:щ у Београл са своја три лруга да се са кнеЗО~1 договори 
о дизању устанка у Gосни. У петнаестој години, 1869, пише пеС\fУ посвеhену по .. 
буњеню .. 1 GокеЉЮ!а. Тада постаје присталица Милетиhеве Српске народне 
слоБОДОУ:-"1Не странке. 

У ВИНП!\I разреДlша гюшазије почиње да упознаје социјалистичке идеје, 
чита радове Светозара \'lарковиhа и прати његове листове. ОдлаСКО:-'Ј на 
стулије ~lеПlщине у Gеч 1874. гопине Нанчиh лефИНIIТИВНО по(;таје приврженик 
европске СОЩfјалистичке \шсли. У фебруару 1875. године, "после кратке борбе 
са овдаШЊО\1 полш\ијО\I", Нанчнh је био главни говорник на раДНИЧКО:\1 збору 
у I3РНЩУ. У Gечу се посебно заинтересовао за руску напредну Щlсао и руску 
књижевност. Нешто касније ће и преводити с руског језика. У Gечу се лично 
упознао са СветозаРО\1 :Vlарковиhе~1 када је овај у TO~je Тl1алу потражи о лека. С 
ЊIЩ ће Провссти послелњу ноћ у Gсчу пред његов одлазак у Трст и сутрадан ће 
га испратити на железничку станицу. 

Лаза Нанчиh, заједно с нсшто ~lЛађим ЈаIIЮМ Томиhе~l, С\lатра себе уче
НИКО\I Светозара Марковиhа, СОl{ијаПИСТО:\I, прати леву шта:-.mу, претреса пру
штвена питања и оллази на социјалистичке састанке. Студије \Iедищше није за
вршио, јер су га више заинтересовале СОI{lюлогија и политичка еконо\шја. На
нчиh прела:m 1!3 Gеча у Грац 1879. године и OД~!aX по(."Гаје активан у студент
CKO~j I1РУШТВУ "Србадија", где чита своје радове. Октобра 1880. изабран је по
сле :Vlилана РСIIIетара за председника овог друштва и остаје на том положају и 
1881. годпне. Јелан је оп оснивача нове Уједињене О~lЛадпне српске, чија је 
оснивачка СКУПIIlтина трајала од б. до 8 (18-20) августа 1880. године. Идејна и 
органпзациона хетерогеност овс организације бпла је шраз прилика у СРПСКО\Ј 

друштву У I30јводини. Ла:за Нанчиh је остао на њеНО\I леВО~1 крилу. Од 1. јану
ара 1883. ГОДlIне Нанчиh покреhе и уређује лист Српство у I3ршцу. Сарађивао 
је у Застави, Раднику, Банаliаюrну, Борби, Јавору. 
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Као И ~IHOГlI пруги qЈПСКИ јавни рапющн, и НаНЧИћ јс прогањан од власти: 
због чланка Омладини, објављсног у Застави крајс\! 1884. гопинс, ocyl)CH јс 
1885. на годину дана затвора. На ИЗЩЈжавањс казнс отишао јс у IЗац 20. јуна 
1885. Његов излазак из затвора 2(). јуна 1886. гопинс обслсжсн јс као наРОПЮI 
празник. ОП почстка октобра 1886" НаНЧИћ јс главни ypCnНl!K Заставе послс 
опласка Јашс ТО~lIIћа на ИЗЩЈжавањс ТРО~IСССЧНСКазнс затвора. 

НаНЧНћ јс прсвсо на нс~!ачки јс:шк први псо ;'v!аРКОВИћСВОГ списа Реални 
правац у науци и животу као Materialistiscfze Ricfz1ung in ~Vissenscfzaft· 

НаНЧИћ нијс дочскао коначан расплст супбинс :V!ИЛСТИћСВС Српскс наро
днс слобопоу?\IНС странкс: Y:>'lpo јс 29. ~шрта 1887. гопинс. 

175 Јавност, лист за науку и ПОЛИТИКУ, изла:шо јс у Крагујсвцу оп 8. НОВСМ
бра 1873 .. по 7. априла 1874, капа јс забрањсн. ИЗШШЈО јс укупно 69 бројсва. 

176 IЗипети: Крагујевачки период Светозара Марковића.: округли сто ОЩЈ

жан 16. \Јаја 1986, Крагујсвац, 1987. 
177 IЗИДСТИ: др Драгојс ТОДОРОВИћ, су!Јење Светозару l'vfаРКОВИћУ, Бсограп, 

1974. 
178 IЗИДСТИ бслсшку 5. 
179 ;'vlаРКОВИћ је студирао у Пстрограпу у Институту саобраћајннх инже

њсра оп краја августа 1866. ПО ~lapTa 1869. ГОПЈ!НС. 
!во "Нсщ!лс околност!!" су ступснтски НС~II!Р!! У Пстрограпу, :V!оскви и 

друпш русКlЩ унивсрзитстскю! I\СНТЈJlша. 

181 Серија ;'v!аРКОВИћСВИХ КРI!ТИЧКИХ чланака започста је у Застави члан
KO~! Српске об.\fане. 

182 Писац тс КЊJlГС јс IЗлаПИ\!IfР ЈоваНОВlfћ 

183 Овдс СС ~IIIСЛИ на Француско-пруски рат 1870. И на Париску к(щуну 
1871. ГОДИНС. 

184 В идовла н, полузваничНl!, изразито конзсрвативни лист. Излазио јс у 
Бсограпу оп 1861. по 1876. ГОЈ1!!НС - по 1866. Трlf пута нспсљно, оп 1866. свако
днсвно Урсl)ивао га јс ;'vТИЛОIl! ПОПОВИћ" 

185 :V!исли сс на IЗлапана Ђорl)СВlfћа. 

186 Једнакост, лист, покрснуо јс У HOBO~I l:апу Свстозар УlаРКОВlfћ са Ђо
pl)C~1 :V!ијатовића~!. Трсбало је па овај лист за\IСНИ Радник, али сс с ТИ~I попу

XBaTO~1 нијс успсло .. 
187 Овпс СС ,шсли на :V!аРКОВИћСВО псло Начела народне економије или на

ука о народном благостању. РсФсрснти су били :V!ихаило Полит-ДссаНЧИћ и 
;'v!иша ДЮlИтријСВИћ (В!!Ј1СТИ: IХ и Х КЊЈ!ГУ овог изпања, поссбно Предговор 
прпрсl)пвача, КЊЈ!га IХ; прва књига ШТЮlПана јс прв!! пут 1872. ГОДЈ!НС). 

188 О :V!аРКОВИћСВО\1 УЧСШћУ у припрс~1И устанка у Босни и ХСРI\СГОВИНlI 
В!!Ј1СТИ: IЗасо IЗојВОП!!ћ, Рал Србије на ПОЛИТИ'lкој пропаганди у Босни и Хер
цеговини (1868-1873), Историјски гласник, 1-2 и 3-4, Бсограп, 1960. 

189 Овпс сс Юlа у виду "Прсдлог пстнассторицс за рсорганизацију О?\lЛа
пинс српскс", објављен у Панчевцу 1870. и :VIаРКОВИћСВ тскст Пред омладннску 
СКУПlllТ!fНУ, објављсн у РадеНIfКУ, бр" 27 и 28 од 3. и 10. августа 1871. годинс, као 
И пржањс петнаССТОРIЩС на IЗршачкој СКУПIl!ТИНИ УјСЈ1!!ЊСНС О~lЛапинс. 

190 По нарсдби I!:I угарскс прсстоницс МаРКОВИћУ јс у ?\шрту 1873. гопинс 
саопштсно да сс у најкраћС\1 року упаљи из Новог Сада поп ПРСТЊО~I насил
ног протсривања. Он јс изврш!!о нарсдбу и прсшао у CPOICKC Карловцс. У 
КарЛОRlџша јс схватио да су почсла гоњсња и у новој СРСJ1l!НИ. У априлу 1873. 
ПЩИНС враћа сс у Србију. У прво врс\!с по повратку у Србију нико га нијс узнс
~lПравао. 
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191 IЗИДСТИ БСЛСIIlКУ 28. 

192 Овдс СС ~IИСЛИ на рад IЗлаДИ~lI!ра ЈоваНОВИћа Социјализам, или дру
IIIтвено питање од најс.l'аРlfјих времена до данас, Гласник Српског ученог Дру
штва, 39,1873. 

1ю Пера ТОДОРОВИћ (1852-1907) јсдан јс од најзаНЮ,lљивнјих и најпро
тиврсчнијих српских политичких И јавних радника послсдњс ТРСћИНС ХIХ вс ка 
и јсnан оп најталснтованијих qЈПСКИХ новинара уопштс. POI)CH јс У сслу IЗОЈ1!ще 
у c"cncpCBCKO~1 округу. ГЮlназију јс учио у Бсограnу. IЗСћ тада јс почсо акти
вно учсствовати у СРПСКО~I nруштвсно" животу. Због УЧСШћа у l)ачК!ш НС~IИРИ
~Ia искључсн јс И:Ј ГЮlНазијс. Послс тога отишао јс у ПСl1lТУ, гдс јс учио трго
вачку JIIКОЛУ, а :!аТИ~1 у Цирих, гдс јс студирао псдагогију. У Цириху јс ушао у 
круг руских рсволуционарних С\lИграната и први пут јс упознао руску револу
ционаРНОnС~lOкратску ~lIIcao. Поссбно сс био зближио с анархистш.Ја и Ба

КУЊИНО~I. 

У Србију сс враћа 1871. годинс, OД~JaX сс зближујс са СветозаРО~1 Ма
РКОВllћС~I, постајс њсгов пристшпща и оnани сарадник. Он тада учсствујс акти

вно у органи:ювању српскс лсвицс, capal)yjc у СВИ~I :VIаРКОВИћСЮШ ЛИСТОВlша. 
Са ГРУПО:>'I другова покрснуо јс 187-+ .. ГОПIIНС први СOIщјалистички часопис на 
Балкану Рад 11 био њсгов урсдник свс ПО забранс часописа 1875. гопине. Уз 
Свстозара :V!аРКОВИћа ТОПОРОВllћ јс у ТО BPC~IC најистакнутија личност српскс 
лсвицс. У фсбруару ~IСССЦУ lЮ6.. ПОВОДО" побспс :VIаРКОВИћСВИХ присталmщ на 
ОПШТИНСКII\I юборюra у Крагујсвцу ТОПОрОВИћ оргаНl!3ујс познату ПОЛИТИЧКУ 
:>.lанифсстаЩlју "Црвсни барјак", која јс акла~lOвала ко"уну у Рспублику. Тада 
су похапшсни ~IHOГlI СОI\ијалисти. 

Суl)сњс Bol)a~Ja "Црвсног барјака" било јс опложсно због рата с ТУРIЏI"а. 
ТОПОрОВИћ јс тапа као побровољаl\ ОТlllllао у рат. Нско BPC~IC борио сс као оби
чан војник, а HCIIITO каснијс, као зналац страних јсзика био јс прсвсдсн У JIIтаб 
главног кочанпанта српскс војскс, руског гснсрала Чсрњајсва. За храброст И 
одлучност у БИlЩ на ШУ?\lаТОRl\У одликован јс орспсно?\! за храброст. У току ра
та писао јс Дневник једног добровољца, који јс пун заЮШЉIIВИХ запажања, рс
ЉСфЮIХ портрста !I караКТСРЈ!СТ!lЧЮ!Х описа погаl)аја. 

ОП\lах послс заВРlIlстка рата био јс OCyl)CH на чстири ГОЈ1!!НС робијс за 
учсшћс у организовању "Црвсног барјака". Да нс би отишао у затвор, склонио 
сс у Нови Сап, гпс јс у току 1878-1879. гсщинс са својю! ИСТО~lИl1IЉСНИКО?\1 Ла
зо~! Пачуо~! и:mавао часопис Стражу. :V!al)apcKc власти га нису остављалс на 
щ!ру, због чсга јс ~lOрао да сс склони у Париз. Пошто га јс тадашња влапа била 
ПОШIЛовала, ТОПОрОВИћ сс вратио у l:рбију 1880. годинс. По повратку ВСО?\lа 
активно учсствујс у оснивању и органи:ювању Наропнс рапикалнс странкс. 

ТОПОрОВИћ јс изращlO први пројскат статута странкс, организовао по Србији 
~!CCHC опборс, ПОНОВО покрснуо и урсl)ивао часопис Рад, био главни публициста 
ращ!кала и ту~гач њиховог прогга\Ја на првој СКУПШТИНИ странкс 1882. године .. 
Капа су юбили трагични погаl)аји око ТИ\ЈОЧКС бунс 1883.. ГОЈ1!!НС, ТОПОРОВИћ је 
био ухаПI!IСН са ВСћИНО?\1 чланова Главног опбора" Прски суд га јс ОСУЈ1!!О на 
OlpT, али ~IY јс заТIШ c~!pTHa кюна за~!сњсна ПСССТОГОЈ1!ПIIЊIШ заточсњс~!. Ть
ПОрОВИћ сс на ПРСКО?\I с;mу пржао ОIСЛО и одважно, снсргично јс бранио своја 
увсрсња и начсла својс странкс. Разочаран пржаЊС~1 нских чланова Главног 
опбора на суду, пепрюшран због колсбања чланства евојс странке, ТОПОрОВИћ 
је пубоко прсживљавао погаl)ајс. Дошао јс на робији до увсрсња па је нсопхо

пан СПОРЮУ~I ращ!кала и краља :V!илана. Та своја раЗ~IIII!Iљања ПlIС\IСНО јс до
ставио краљу, а овај \IY нијс ОПГОВОfНЮ. 

Тск послс пораза у рату с БугаРСКО~1 1885. ГОДИ нс краљ Милан се сстио 
ТОДОРОВИћСВОГ пис~!а. IЗсрујУћИ па ћс \lOћИ па искористи ТОПОРОВИћСВУ попу
ларност у рсдоВ!ша РаЈ1!!калнс странкс, краљ :V!илан га ПОССћујс у затвору, по-
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нудио је а~lнестију осуi)еНЮI радикалима с тим да се Радикална странка спора
зу~!е с НапредњаЧКО~1 да ће водити лојалну политику и да нећС бити против 
владајуhе династије. Тодоровиh је пристао да буде посредник IIЗмеi)у краља и 
радикала. Почетко~! фебруара 1886. године у Нишу радикали су одбили савез с 
напредњацима и краљем. ТЮlе се најактивнији и најспособнији организатор 
Радикалне странке нашао трагично изван ње. 

После тога ТоДоровиh се одвојио од радикала, покренуо је лист Само
управа и почео нападати своје бивше другове. Искључен је из Радикалне стра
нке 1886. године под сумњом да је повереник краља Милана. Пошто је био 
отпуштен из службе, покренуо је лист Радикал. За начелника Министарства 
привреде постављен је 1888. године, али је већ 1889. отпуштен из службе после 
абдикације краља Милана. Од тада је почео издавати лист Мале новине и бави
ти се искључиво НОВl!нарством. Од 1903. године уреi)ивао је лист Огледало. Све 
до смрти Тодоровиh је нападан из редова радикала као отпадник и као сарад
ник краља Милана. Та ружна слава остала је на његовом имену и дуго после 
његове смрти. 

ТоДоровиh је био талентован, оштар и вешт полемичар и врло радознао 
дух. Са успехом се бавио КЊllжевношhу. У ~!Ладости је написао неколико есеја 
и расправа у којима је популарисао идеје руских револуционарних де~юкрата, 
нарочито Чернишевског и Пнсарева. Превонио је Гогоља, Тургењева и Салти
кова-Шченрнна. Његове расправе н есеји рано су читани пошто су били напи
сани са уверењем и страшhу. Његови превони еу били познати у српској књи
жевности тога ноба, јер су писани лепи~! књижеВНИ~1 језиком и увек про
праhени искричавим предговорИ~1a и ПОГОВОрЮIa. 

ж Марковиhјероi)ен 26 ссптембра (8. октобра) 1846, а умро 26. фебруара 
(10. ~laрта) 1875. 

195 Мисли се на устав из 1869. године. 

196 Чланак LЈЈПске обмане, у литератури познат и под наслово~! Наше 
обмане, Марковиh је објавио у листу Застава, у Новом Сану, бр. 116-119 од 1. 
до 8. октобра 1869. Министар просвете и црквених дела Србије Димитрије Ма
тиh написао је 18. октобра 1869. године пнс~ю Светозару Марковиhу у коме га 
пита да ли је он написао тај чланак. На ово писмо Марковиh је одговорио јав
но: Застава је уз објашњење уредништва објавила у бројевима 8 и 9 од 21. и 23. 
јануара 1870. Марковиhево Отворено писмо г. МаТИћУ, у ком с кажс да је он пи
сао тај чланак и у њему даље развија критику либераЛlIЗма и либерала у Ср
бији (видети П књигу овог IIЗдања, 27-63). 

197 Видети П књигу овог IIЗдања, 241-249; 259-270. 
198 Тодоровиh овде мисли на групу петнаесторице, која је већ на петој 

СКУПIIJТИНИ Уједињсне О~1ЛаДl!не српске у Новом Саду истакла своја гледишта, 
битно различита од веhине чланова ове оргаНlIЗације. 

199 !vlлада Србадија, лист Уједињене омладине српске за књижевност и 
науку; издавала га Уједињена омладина српска. Излазио је 1870. у Новом Саду 
једанпут ~Iесечно, уреi)ивао га је тада Антоније Хаџиh; излазио је у Београду 
три пута месечно 1871. и 1872. године, уреi)ивао га је Милан Кујунџиh Абердар. 

200 Јединство, лист за политику и књижевност, полузванични владин ор
ган. И:шазио је у Београду 1868-1873. године, урсi)ивали су га Стојан Бошко
виh и Вукашин Петровиh. 

201 Видети белешку 184. 
202 ТоДоровиh !ша у виду Париску комуну и догаi)аје око ње. 

203 Одјеци Париске KO~IYHe у qЈПској јавности били су врло снажни. Пра
ктично српска јавност се подслила на два супротстављена табора - за Комуну 
и против ње. 
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204 Бели терор је објављен у Раденику, бр. 17-21 од 8,10,13,15. и 21. јула 
1871. године (видети V књигу овог издања). 

205 О Србији на Истоку видети VПI књигу овог издања. 
206 Марковиh је умро у 29. години живота. 
207 Марковиh је poi)eH 1846. године. 
208 Марковиh је y~1PO 1875. године. 

209 Видети Марковиhеву биографију у предговору I књиге овог издања. 
210 Овде се мисли на Начела народне економије, или наука о народном 

благостаљу. 

211 Марковиh је организовао ове задруге: "Столарско-браварску" у мају 
1870; "Потрошачку дружину" Kpaje~1 1870; "Обуhарску дружину" у новембру 
1870; "Кројачку дружину" у фебруару 1871; "Опанчарску дружину" 1. маја 1871; 
"Поткивачку дружину" 1. маја 1871. Ове задруге и дружи не нису донеле неке 
значајније резултате, али су деловале васпитно на млаi)е занатлије и трговце. 
Све су оне биле краткога века. 

212 Видети белешку 136. 

213 Овде се мисли на Марковиhеву расправу Реални правац у науци и жи
воту (видети Ш књигу овог издања) .. 

214 Кавењак Луј Ежен (Lollis Еllgспс Саvаigпас, 1802-1857), француски гене
рал и државник. Пошто је добио диктаторска овлашhења, у крви је угушио јун
ски устанак париских радника 1848. године. Кандидовао се 1848. за председника 
републике, али га је на избор!ша победио Луј Наполеон, касније Наполеон Ш. 

215 Жил Фавр (Jllles Favrc, 1809-1880), француски политичар и државник, 
републиканац; 1870. учествовао је у збацивању Наполеона Ш. Као министар 
спољних послова закључио је }.шр с ПРУСКО~I 1871. Био је један од организато
ра ГУlllења Париске комуне и велики непријатељ Интернационале. 

216 Патрис Мак-Махон (Patris dc Мас-Маhоп, 1808-1893), француски мар
шал и председник републике. За Bpe~le Наполеона IП борио се у Италији, у 
Француско-пруско~! рату претрпео тежак пораз. Свирепо је угушио Париску 
КЩ1УНУ 1871. Као председник републике од 1873. године испољио је ~lOнархис
тичко-диктаторске тежње, морао је поднети оставку 1879. године. 

217 Емнлио Кастелар-И-PImоли (Етјliо Castelar у Ripoli, 1832-1899), шпан
ски државник, беседник, романсијер и историчар. Један је од републиканских 
Boi)a и председник Прве шпанске републике. TOKO~1 седамдесетих година ути
цао на стварање прогресивног }.Iнења код Срба. 

218 Српски народ, лист, излазио у Новом Саду од 1869. до 1891, уреi)ивао га 
Јован Грујиh, субвенционирала га Карловачка патријаршија, кажу, и Mai)apcKa 
влада само да би се борио против Милетиhа. 

219 Видети Марковиhеву биографију у Предговору I књиге овог издања. 
210 Мисли се на расправу Реални правац у науци и животу (видети ЈП књи

гу овог издања). 

211 Драгиша СтанојеВИћ (1844-1918) истакнути публициста и књижевник. 
Poi)eH је у Београду у углсдној породици која је била веома активна у Првом 
српском устанку. Мати }.IY јс била кhи проте Матсје Ненадовиhа. У ~lЛадости је 
добио одлично образовање: ГИ~lНазију је завршио у Београду, правне науке је 
студирао у Хајделбергу, Берлину и Бону, где је и дипломирао 1865. године. По
сле тога боравио је годину дана у Паризу. По повратку у Србију 1867. године 
изабран је за "заступника професора" на Великој школи. Одмах је скренуо на 
себе пажњу целокупне српске јавности ОШТРО~1 критиком либералне иде
ологије. 
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Станојевиhев рад у Србији прекинут је убиством кнеза Михаила 1868. 
године. Као рођак Карађорђевиhа био је оптужен за саучесништво у OBO~I уби
ству и за покушај Ј1ржавног преврата. Због недостатка доказа суд га је ослобо
дио оптужбе. ОД,ШХ је морао напустити Србију. Наредних четрнаест година 

живео је у иностранству, углавном у развијеним европским културним центри
ма. Повре~lено је допазио у '3e~IYH где ~IY је живела породица. У лето 1875. го
динс аустријске власти су га протсрале из Земуна на захтсв српске владе. За 
Bpe~le боравка у иностранству интснзивно јс проучавао савремене социјалне 
теоријс. У свој,щ написи,ш подвргао је оштрој критици владајуhу грађанску 
класу, обрачунавао сс с либсрализ~юм, залагао се за корснити преображај дру
штва еволутивним путе\1 и легалним средстви\ш. 

Послс 1875. године једно врсме повукао се из јавног живота и посвстио се 
изучавању политичких и социјалних теорија. Управо тада те~IСЉНО је проу
чавао дела оснивача научног социјализма. Захваљујуhи познавању дела Марк
са и I:::нгелса идејно сс за извесно ВРОlе приближио погледима првих српских 
марксиста, што јс дошло до изражаја и у његовој сарадњи у с(щијалистичком 
листу уfитс Цсниhа Радник. У току 1881. године у OBO~I листу Станојевиh јс 
објавио низ написа у којюш брани интсрссс радника и осталих радних слојева с 

ПОЗИlщја социјалистнчких. 

ВСћ нарсднс, 1882. годинс, влада "у одобрава повратак у ЗС?l.IЉУ. Станоје
виh тада ступа у државну службу и за извссно ВРС\lе уздржава сс од јавнс 
дслатности. Ускоро, ?l.lсђупщ, он поново отпочиње са оштром КРИТИКО?l.I либе
рала и напрсдњака, који су сс мењали на власти, и због тога губи службу. Он сс 
поступно приближујс радикаmша, тако јс 1886. годинс постао члан Радикалне 
странке. Као радикал и:забран јс 1890. годинс за народног посланика .. Већ сле
ДСћС, 1891. године, Станојсвиh пише познати проглас Писмо српском народу, у 
KO,IC наступа са ПО3lщија крајњсг грађанског лсвичарства и позива СКУПIlIТИНУ 
Ј1а заведе народну Ј1иктатуру против владавинс "нсодговорнс бирократије". 
Тада јс раскинуо с радикалюш и 6ио осуђсн на годину дана затвора "због под

стрскивања на буну". 

По изласку 113 затвора, 1892. годинс, Станојсвиh пишс свој последњи по
Л\!Тички СПИС Глухо доба у Радикалној странци. Послс тога он се посвеhује 
КЊИЖСВНО?l.I и ПРСВОЈ1илачком раду са ВИДНЮI успсхо" И значајним реЗУЈlТаПI\Ш. 
Прсвсо јс Бнјесног Роланда Лодовика Ариоста (1895), Ослобоl)ени lерусалил.{ 
Торквата Таса (1896), Божанствену комедију Дантса Алигијсрија, која је обја
вљсна тек 1930. годинс, вишс од дсцсније ПОСЈIС Станојсвиhсвс смрти. 

УщЈО јс У НИI!lУ 1918. годинс од\шх послс завршстка Првог светског рата. 
Станојсвиh јс добро знао Свстозара Уlарковиhа. С њим јс врло оштро по

лс,mсао у лсто 1870. годинс, ОД,laХ послс уlарковиhсвог повратка из Швајцар
скс. ИЗ ТС ПОЛОШКС Станојсвиh јс изишао поражсн. О то"с ћс ОН искрено и 
отворсно писати у Раднику 1881, а у ВРСМС када се приближавао Мити Цсниhу 
И социјалистима. 

222 Марковиhсви слсдбсНlЩИ и ИСТО,IИШЉСНl!ЦИ су по логици животног то

ка почели да сс дифсрснцирају ПрО!а схватаЊЮlа конкрстних прилика у Ср
бији. ПОЧСТКО;"I осамдссстих година Марковиhеви слсдбсници фор;..шрали су 
двс струјс, којс ћС запш постати и политичке странкс: Радикална и Соција
листичка. Радикали су 8. јануара 1881. године покрснули лист Самоуправа; со
цијалисти око Митс Цсниhа су ЮI одговорили покрстањсм свог органа Радник 
1. априла истс годинс. Измсђу ова два листа водила сс жестока полсмика, 
измсђу осталог, и око тога ко јс од њих прави наслсдник и настављач Све
тозара Марковиhа. 

,.. 
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223 Овдс Станојевиh ~lИсли на Свстоандрејску скупштину која је са кнеже
вског престола свргла Александра Карађорђевиhа и позвала Милоша Обрено

виhа да се врати у Србију. 

224 Још пре свога пада влада Јована Ристиhа се обавезала у преговорима са 
Аустријом да ће пругу Београд-Врање почети да I1ЩДИ 3. децембра 1880, а за
вршити најдаљс до 3. јуна 1883. године. На КОНКУРСУ је као извођач радова била 
изабрана Генсрална унија, која је понудила најповољније услове. То је изазвало 
велика трвења у политичком животу Србије (видети: Слободан Ј овановиh, 
Влада Милана Обреновиhа, 1 део, 86-95). 

225 Станојевиh је као блиски рођак Карађорђсвиhа био оптужен за учешhе 
у атснтату на кнеза Михаила, прогањан је и протеран из Србије. За време На
месништва почели су сурови обрачуни власти са сви;..ш онима који су мислили 
друкчије од ње. Уз то, и међународне приликс (пре свега Париска комуна) 
утицале су на унутрашње односе у Србији. 

226 После погибије кнеза Михаила бсоградски либерали, који су 1858. 
годи нс на Светоандрејској скупштини испољили све вредности у пружању 
отпора притисци;..ш, прсшли су на страну Намесништва и и,шли врло неугодну 
улогу. Војвођански либерали на чслу са Светозаром Милстиhем били су 

отворсно против новс улоге својих БСО!lЈадских ИСТО;"lИшљсника. 

227 Овде Станојевиh мисли на прогрссивне војвођанске кругове око 
Милетиhа. 

228 Глиша Гига Гершиh (1842-1918), истакнути политичар и правник, про
фссор РЮIСКОГ И ;"Iсђународног права на Великој школи у Бсограду. Гершиh је 
"душа и идсолог" Уједињсне О?l.lЛадине српскс, сарадник Свстозара Милетиhа, 
затим један од истакнутих чланова Главног одбора Радикалне странке, ;"lИни
стар правде у неколико влада. Један је од најплодоноснијих српских правних 
писаца и главни теоретичар српског међународног права. 

229 Светомир Николајевиh (1844-1922), књижевник и политичар. Исто
ријске науке студирао је у Београду и на неколико европских универзитета, 
био је профссор Вслике школс, члан Српског ученог друштва. Један је од ос
нивача Радикалне странкс, министар унутрашњих послова и председник владе. 

Био јс веома активан на просветном и хуманитарном пољу, утицао је на књиж
евне прилике код Срба у своје вре;"IС. 

230 Леон Гамбета (LCon Gambctta, 1838-1882), француски адвокат и полити
чар. Био је вођа републиканаца у борби против Наполсона ПI, прсдседник фран
цуске скупштине и прсдссдник владе. 

231 Пол Франсоа Грсви (Frащоis Раиl Grevy, 1807-1891), француски поли
тичар, адвокат. Био је посланик у Скупштини 1848-1849, противник државног 
УЈ1ара од 2. дсцембра 1851" Прсдседник Скупштине 1871, председник Републике 
1879. и 1885. 

232 Станојсвиh мисли на Димитрија Миту Цсниhа. 

233 Реч је о чланку објављеном у Самоуправи. Тскст је објављен и као бро
шура. Мисли се да га је написао Лаза Пачу. 

234 Цениh је ухапшен 2. октобра 1873. године под сумњом да је припремао 
атснтат на кнсза Милана. Тада је Аhим ЧУ~lИh био министар унутрашњих по
слова. 

235 Станојсвиh мисли на 'ђорђа ЦСНl!ћа (1825-1903), правника, политичара, 
профссора кривичног права на бсоградском Лицеју и касније минИ(;тра правде. 

236 Чланак јс објављен у цслини у Раднику. 
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ZЗ7 "Доктор радикалац" је Драгиша Станојевиh. 

ZЗ8 Драгиша Станојевиh је безразложно оптужен да је учес.;твовао у атен

тату на кнеза Михаила. 

ZЗ9 Станојевић мисли на митрополита Михаила. 

:/АО Станојевиh мисли на Марковиhев текст Критика на друштвену и поли

тичку борбу У Европи, који је објављен у Панчевцу, бр. 60-64, од 2, 30. јула и 2, 
6. и 9. августа 1870. године. 

2А1 Овај текст је Марковиh написао у Сремским Карловцима 24. јула 1870. 
Завршетак члан ка је нешто друкчији него што га Станојевиh наводи (види П 
књигу овог издања). 

2А2 Станојевиh је овај чланак написао у Земуну 9. августа 1870. године и 
објавио га у Панчевцу, бр. 69 исте године. Завршетак и овога чланка је нешто 
друкчији него што Станојевиh наводи. 

2АЗ Од тога времена Станојевиh је сарађивао с Марковиhем. 

244 Димитрије Мита Цениli (1851-1888) рођен је 17. септембра 1851. у гра
ђанској породици: отац му је био државни службеник, мати је сестра Јеремије 
Станојевиhа, оца Драгише Станојевиhа. У почетку школовања учио је бого
словију, заТИ~f је почео студије права у Београду, а од августа 1870. године сту
дира медицину у Москви. Та~1O је, по свој прилици, дошао у додир са Сергејем 
Генадијевичем НечајеВО~f, вођm.ј терористичког крила руске револуционарне 

О~f.ТJадине. Латинка Перовиh ~lИсли да су политички разлози довели до Це
ниhевог одласка у Москву на студије и да су они довели и до одласка из Москве 
после шестомесечног боравка у овом Iраду. 

После повратка из Москве Ценић се приближава Светозару Марковићу и 
Раденику. Другог октобра 1873. године ухапшен је у Паризу под сумњом да је 
учествовао у ПРИПРбfама атентата на кнеза Милана који је у то време боравио 
у Паризу. Из Француске је протеран У Швајцарску, одатле је отпутовао у Лон
дон, одакле се вратио у Београд половином јуна 1874. године. По препоруци 
Пере Тодоровића одлази јула 1874. у Шабац да уређује опозициони лист На
родне новине Јована Милинковића-Алавантића. Већ 3. септембра је ухапшен, а 
11. септембра окован под оптужбом да је покушао да побегне из затвора. У 
оковима је остао до јануара 1877. године. 

На суђењу у Шапцу од 13. до 19. фебруара 1875. године групи опози
ционара Цениh је осуђен на осам година затвора у тешким оковима. Из Шапца 
је спроведен у Београд. Из затвора је пуштен 3. јуна 1880. Од јануара до априла 
1881 .. сарађује у листу младоконзервативаца Видело. Од априла 1881. године са 
ЂYPO~j Љочиhем покреће и уређује лист Радник, који изражава политичке по
гледе лево г крила следбеника Светозара Марковића. По престанку излажења 
Радника он покреhе лист Борбу и уређује га до 11. броја од 24. јануара 1882. 
године. Од 1. августа 1883. године почиње издавати часопис Истину, који је из
лазио до 17. октобра 1883. године, до победе радикала на изборима и до насил
ног осујеlшвања остварења те побсде. У1арта 1885. године почео је издавати 
часопис Час. Сарађивао је у листу Нови београдски дневник и, пред смрт, у ли-

сту Златибор. 
Умро је од туберкулозе у Београду у ноhи ИЂfеђу 20. и 21. фебруара 1888. 

године. 

:/А5 Стева Милиliевиli је један од БЛИСК!LХ сарадника Светозара Марковиhа 
и један од оснивача Радикалне странке. 

:/Аб Павле Паја Михаиловиli, близак друг и сарадник Светозара Маркови
ћа, синовац Стевче Михаиловиhа, касније истакнути радикал. 
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• 2А7 С?днос Намесништва према Марковиhу после његовог повратка у Ср-
БИЈУ био Је условљен и унутрашњим и спољним приликама. 

2АВ Јован Авакумовиli (1841:-1928), правник и пошггичар, припадник Либе
ралне странке. Неколико пута Је био председник владе и министар спољних 
послова, како за Bpe~je владавине Обреновиhа тако и Карађорђевиhа. Био је 
професор кривичног права. 

249 Мисли на Стеву Милићевиhа. 

250 Уредник Рада био је Пера Тодоровиh. Пошто је он био један од глав
них организатора Радикалне странке и уредник Самоуправе, сасвим је логично 
овако Цениhево мишљење о њему. Иначе, оно не одговара стварном стању: 
Тодоровиh је био врло вешт новинар и кад је уређивао Рад. 

251 С !,ража, часопис за науку, књижевност и друштвени живот. Излазио је 

у HOBO~j Саду о? септембра .1878. до марта 1879. године. Уредник му је био Лаза 
r:!ачу .. Часопис Је имао СОЦИЈалистички карактер. Под исти~f насловом у Новом 
Саду Је излазио и од 1893. до 18.95. ГOД~He као орган Независне српске народ
но-радикалне странке. Уредник Је био Стеван Крунослав Јовиh, ранији уредник 
Заставе. 

252 Јо.ван МИЛИНКО~Иli-Алав~нтиli, шабачки адвокат. Пошто је набавио 
~lIтампаlЈИЈУ, Ha~jepaBao Је да издаЈе опозициони лист Народне новинс. Цениhа 
Је А:ТЈавантиhу препоручио Пера Тодоровиh (видети: Латинка Перовиh, Дими
ТРИЈе Мита ЦеЮfli, Предговор књизи Димитрије Мита Цениh, Изабрани списи, 
1, Београд, 1988, 40-43). 

25з Односи се на либерале и напредњаке. 

254 Цениhев Радник је ~YMao ознаку IП као годину излажења, што је означа
вало да наставља традицИЈУ Марковиhевог Радника. Први број је изишао 1. 
априла 1881. године. 

255 Мисли на рат с Турцш.lа 1876-1878. 

25~ Ова распр.ава је објављена у Раднику, бр. 63-65, 67, 68, 71-76 У времену 
од 23. Јуна до 10. Јула 1881. године. Она представља одговор на нападе LaMD
управе на Радник у брошури ГраЈјанско друштво. 

257 Мисли на Перу Тодоровиhа, који је тада био уредник Самоуправе. 

258 Марковиh је у Гласу Јавности објавио 27. и 31. јула 1874. године чланак 
Срез, а у Ослобоljењу, бр. 1-4 од 1,3,5. и 8. јануара 1875. и чланак Срез и срес
ка управа. Чланак Финансија објавио је у Гласу Јавности, бр. 7-12 од 3. до 21. 
ав-густа 1874. године. 

259 Видело, политички лист, орган Напредњачке странке, излазио је од 
1880. до 1896. У Београду. Једно време уредник му је био Лазар Комарчиh (о 
Истоку видети белешку 136). . 

260 Ова критика Самоуправе произилази и из реалних односа уредништва 
радикалског ЛI:ста ПI?ема теми, али и из односа нетрпељивости људи око Рад
ника према СВОЈИМ ДОЈучерашњима друговима. 

26! Мисли на Марковиhев чланак Бели терор објављен у Раденику после 
пропасти Париске комуне у пролеhе 1871. године. 

" 262 Никола Марковиli (1851-1927) један је од активних учесника покрета 
~ветозара Марковиhа. Почео је рано сарађивати у листу Панчсвац; за живота 
Светозара Марковиhа његов верни следбеник и ученик. Светозару се обраhао 
за савет у CВ!!~J основним питањима која су га интересовала и од њега добијао 
лепа и садржаЈ на писма. 

У осамдесеТИ~1 го~инама ПРИСТУПИО је, ка? и многе присталице Светозара 
Марковиhа, РадикалНОЈ странци. Нешто каСНИЈе заузеhе у њеном руководс.:тву 
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истакнуто место. У каснијем свом развоју, све до смрти 1927. године, истицао се 
као радикалски првак са очигледним одступањима од основних идеја Све
тозара Марковиhа. Сара!јивао је у земунском Граничару, бечкој Српској 30РИ, 
новосадској Застави, те:'.П!lllварском Народном гласнику, шабачком Радикалуи 
у београдским листовима Одјек, Народ и Самоуправа. Био је уредник те
:'.шшварске Смотре и нишке Слободе. 

Никола Марковиh је превео Ласалово дело Lуштина устава. Написао је 
низ политичких брошура, ме!ју који~!а се истичу Др Лаза Па чу и Оцене и при
казIf. 

Његове успомене о Светозару Марковиhу носе отворено поле~шчки ка
рактер у односу на схватања оних Светозаревих следбеника који нису постали 

радикали. 

2Б3 Светозар је Y~!Po у 29. години живота. 
264 Овде се мисли на обрачун с праВЦИ:'.!а Радикалне странке после Ти

мочке буне 1883. године. 
265 То су, пре свега, Пера ТоДоровиh, Коста Таушановиh, Раша Милоше

виh и други. 

266 У почетку своје делатности, у осамдесетим годинама, радикали су би
ли, као и Марковиh, за то да се традиционални облици колективизма код Срба 
очувају као брана против пролетаризације сељака. 

267 Адолф Кетле (AdoJphc QuetcJct, 1796-1874), белгијски статистичар, ае
ТРОНО:'.I и физичар, оснивач :'.юдерне статистике. 

268 Јаван рачун с Владимиром ЈоваНОВИћем Марковиh је написао у објави у 
Панчсвцуу јуну 1870. године (видети IV књигу овог И~ЈДања). 

269 Видети белешку 131. 
Z70 "Топчидсрска катастрофа" - погибија Кнеза Михаила 29. маја 1868. го

дине. 

z71 Париска комуна трајала је 72 дана, од 19. :'.!арта до 21. јуна 1871. године. 

272 О eKOHO~JCKO~! положају српског народа Марковиh је посебно рас
прављао у својим радовима Радничко Iштање у Србији, Србија на Истоку, Со
цијалюам или друштвено питање (видети ХIУ књигу овог издања - предметни 

регистар). 

273 Никола Марковиh овде мисли на Светозарев рад Вера и наука - и 

образовање у народном правцу. 

Z74 О историјату објављивања Марковиhевих дела видети 1 књигу овог 
издања (Предговор Одбора за припрему Целокупних дела Светозара Ма
рковиhа) . 

Z75 Ђока Анi}еЛКОВИћ (1853-1906) један је од оних српских интелектуалаца 
који су се у раној младости васпитавали и фор\шрали под непосредним утица
јем Светозара Марковиhа. Као и велика веhина других Марковиhевих следбе
ника, и Ан!јелковиh је приступио Радикалној странци са дубоким уверењем да 
она наставља његове традиције. Дуги низ година налазио се у врху ове странке, 

био народни посланик на њеној листи и, што је још важније, био творац њеног 
економског програма. Из ове области најзначајнији му је рад Мисли о изврше
њу привредног програма Радикалне странке (1891). 

Ан!јелковиh је био истакнути средњошколски професор. Једно време био 
је директор БеОТ1)адске реалке. Упоредо с политичким радом и политичком 
публицистиком писао је и стручне чланке, понајвише у сталешкој публикацији 
Наставник. Посебно су занимљиве његове расправе Један поглед на прошли 
век (1900) и Писма О народном просвећнвању (1901). 
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Z76 У то ВРб!е радикали су били на власти од фебруара 1889. до августа 
1892. године. Као творац економског ПрОf1Јама странке, Ан!јелковиh је до де
таља предвидео шта треба учинити. Како то у животу бива, много од онога 
што је за\П!шљено није могло да се оствари. 

_ m Назив за акције српских добровољаца против Турака 1788. године у 
Смедеревској, ЈагоДинској и Крагујевачкој нахији у склопу аустријско-турског 
рата 1788-1791. Назив је настао по капетану Кочи Ан!јелковиhу, који је одмах 
по избијању рата прешао у Србију, прикупио добровољце и водио борбе про
тив Турака. Турци су га ухватили и набили на колац у септе\Јбру 1788. године. 

Z78 Хаџи-Проданова буна, устанак који је избио изненада и без претходне 
припреме 1814. године у Пожешкој нахији. Ова буна је названа по њeHO~1 орга
низатору и во!ји Хаџ!:-Продану Глигоријевиhу, који је ОД\!аХ по угушењу уста
нка прешао у АУСТРИЈУ, а заТИ~1 у Влашку, где је 1821. године по\югао грчким 
емигрантюш у организовању устанка у Грчкој против Турака. 

z79 Овде Ан!јелковиh мисли на дога!јаје око прогош;тва кнеза Милоша из 
Србије 1838, на дога!јаје у Европи, у Српској Војводини 1848, на Светоандреј
ску скупштину 1858, на погибију кнеза Михаила 1868, на прогонство Милана 
Обреновиhа !!з Србијс 1888, на доношење устава Краљевине Србије исте 
године. 

2ЈЮ Ан!јелковиh овде пребацује неюш својИ~1 БИВIlIИ~! истомишљеници~ш 
одлазак из редова српске лев!ще. Ту он, пре свега, мисли на Владана Ђор!је

виhа и Миту Раюrhа. 

281 1У!нта РаКНћ (1846-1890), политичар, писац и преводилац. 

282 Анljелковиh \!Исли на тако:шани на\lеснички устав из 1869. године. 

283 Марковиh је дубоко веровао у \IOГУћНОСТ стварања "српске цивилиза
ције" "на непокварено\! ТС\lељу" и ту веру је пренео на своје ученике и следбе
нике. 

:zg., Ан!јелковиh овде :'.lИсли на УIарковиhеву расправу Реални правац у на
уци и животу. 

285 Абдикатор је краљ УIилан. 

286 Беноа Малон (Вепо!! МаЈоп, 1841-1893) један је од најистакнутијих акти
виста француског и европског радничког покрета. Као син сиромашног фран
цуског сељака-надничара, Малон је свој животни пут започео као неквали
фиковани радник, али је УПОРНИ\I paдo~! и са\lOобразовање\!, мада без икаквих 
llIКОЛСКИХ квалификација, израстао у истакнутог публицисту и историчара 
француског и европског социјаЛИЂlа. 

Као члан Прве интернационале, :VIалон јсдно Bpe~!e сара!јује с блан

КИСТIO.lа. Представља француске раднике на конгресш.lа Интернационале у 
Женеви (1866) и Ба3елу (1868). За BpC\le великог радничког штрајка у Крезоу 
(1870) као дописник листа Аlарсељсза одлучно подржава захтеве штрајкача, 
због чега је ухаПIIlен и затворен у П03нати париски затвор Мазас. Ослобо!јен је 
после СЛО\!а француске војске код Седана и проглашења републике 4. септе\!
бра 1870. По изласку из затвора ра3вија живу политичку активност и бива иза
бран за потпредседника 17. кварта, а 8. фебруара 1871. године за народног по
сланика Париза. Био је, по реЧИ\lа Виктора Игоа, "прави и најлегити:'.шији 
представник народа". 

Као члан Централног КО~lИтета Париске комуне, Малон је у првој радни

чкој држави постао делегат за рад и размену. После пропасти Комуне склања 
се у Швајцарску, где покрсhе лист [а Revanch. Када се после амнестије вратио у 
Француску, уре!јује публикацију Социјалистичкп прсглед ([а Revue socialista, 
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1880-1893). Поред романа о Спартаку (1877), објавио је низ радова, од којих су 
најзначајнији; L'l!istoire du socialisme (1879), La Мога1 sociale (1887), Le Socialisme 
integral (1891-1892). 

Бсноа Малон се интересовао за раднички покрет у свим европским зе
Mљa~ja. Посебно се интересовао за српски социјалистички покрст. Од почетка 
осамдесетих година зближио се с Псром Тодоровиhсм, од кога је и добијао све 
податке о СРПСКО~f револуционарнодемократском покрету. Он је Перу Тодоро
виhа био ангажовао за сталног сарадника свог часописа Социјалистички пре

глед. Малон је о TO~je говорио у Програму овог часописа у првом броју од 20. 
јануара 1880. године. У другом броју Тодоровиh је почео објављивати тскст 
Социјални покрет у Lрбији који није довршен. 

Малон је добио и податке од Пере Тодоровиhа о животу и личности Све
тозара Марковиhа, I<оји су му послужили да напише текст објављен у овој књи
зи. Има у тим информацијама доста идеализовања и мистификација. Једна од 
њих јесте и сеНТИ~fенталистичка прича о односу Милице Нинковиh и Свето
зара Уlарковиhа. Тодоровиh је подстакао Малона на фабулисање нечега што 
није у реалности постојало. Малонов текст је занимљив, јер је ширио попу
ларност Светозара Марковиhа и српског социјалистичког покрета у Европи. У 
исто време он даје савремсном читаоцу доста података о атмосфери времена 

када је написан. Превела га је Лидија Дш.fИтријев. 

287 Бмил де Павле (Еmјlе de Laveleye, 1822-1892), белгијски историчар, 
економист и путописац. У путопису Балканско полуострво писао је о српским 

ссосю!~! задругама. У CBO~I глаВНО~f делу Својина зсмље и љсни првобитни 
облици залаже се за колективну својину. 

288 Развој социјалистичке МИСЛИ код Срба сматрао се да је почео још 1867-
-1868. године појаВО~f Живојина Жујовића и Светозара Марковића. 

289 Малон Драгишу Станојевиhа у овом тексту зове Стефан Драгица. 

29Q "Победоносни устанак" Милоша Обреновића подигнут је 1815. године. 

291 Мисли на Живојина Жујовића (видети белсшку 38). 

292 О ЖујовИћу и о прилика:\lа у Србији уlалон је добијао податке од Пере 
Тодоровића .. 

293 Жујовиh је y~jPO у тридесет другој години живота. 

294 И Малон сматра да је српска Радикална странка настављач Маркови

hевих социјалистичких традиција. 

295 Малон, по свој прилици, ~fИсли на свештеника Милоја Барјактаревиhа. 

295 YIарковиh јс осу!)ен на "годину и шест ~fесеци" затвора, али му је казна 
с~шњена на девет ~Iесеци. 

297 у!алон не:-.ш потпуне ИНфОР~lације и своју представу о YIарковиhу до
гра!)ује ~fаШТО~I. Ова наПО~lена се сщноси пре свега на Марковићева путовања 

по БалкаНСКО~1 полуострву. 

298 Уједињена омладина српска основана је у Новом Саду августа 1866. 
године (видети белешку 20). 

299 Ово се однос!! на Вршачку СКУПlIlТИНУ у августу 1871. године, када је 
Уједињена омладина српска практично престала да постоји. 

3()() Ово је такозвани крагујевачки програ~f из 1873. године (видети XI књи-
гу овог издања). 

301 Марковиh је у Пожаревачком затвору провео девет месеци. 

302 Видети белешку 148. 

303 Видети белешку 7. 

БЕЛЕШКЕ ПРИРЕЂИВА ЧА 295 

3Q.1 Малон овде мисли на изборну победу радикала, које изједначује са 
социјалистима и које сматра јеДИНЮf настављачем дела Светозара Марковиhа. 

305 Тюючка буна се завршила потпуним пораЗО~f побуњеног народа. Ради
калски прваци, сем њих неколико који су емигрирали, били су похапшени. Њи
ма је судио преки суд у позну јесен 1883. године и њих деведесет и четворицу 
осудио на смрт, а више стотина учесника буне на вишегодишњу робију. Под 
Краљевицом код Зајечара стрељано је 20 водеhих људи буне, ме!)у којима су 
били и Дидиh, Глишиh и Зековић. 

306 YIалон је био лични пријатељ Пере Тодоровиhа и о свим догађајима од 
њега је добијао инфор~шције. У време када је писао овај чланак Тодоровиh је 
већ био искључен из Радикалне странке. 

307 Малон овде мисли на часопис Стражу (видети белешку 251). 

308 Бркман-Шатријан (Erckmann-Chatrian), заједничко име француских 
књижевника Емила EpK~jaHa и Александра Шатријана; писали су приповетке, 
популарне IJ()~jaHe и дра?\Је. 

309 Пера Тодоровић је превео рщшн Новину Ивана Сергејевича Тургење
ва у јесен 1877. године и за њега написао предговор и поговор. 

310 Лист Самоуправа почео је излазити 1881. године; Пера Тодоровић му је 
био уредник од првог броја. 

311 Жујовић је y~IPO у тридесет другој години живота (видети белешке 38 и 
293)0 

312 Светозар Марковиh је ущю у двадесет деветој год!!ни. 

ЗlЗ Видети белеIIlКУ 7. 

314 Видети белешку 141. 

315 Краљ Милан се развео с краЉИЦО~1 НаталијО~f у октобру 1888. године, 
ЧЮfе је његова влаl1авина ушла у дефинитивну кризуо 

316 Рата МилотеВИћ (1851-1937), рођен је у АлеКСIIНЦУо Студирао је те
хнику у Београl1У и хе~fИјску технологију у Петрограду. По повратку из Русије 
радио је 1878-1880. године као наставник у Трговачко-занатлијској школи у 
Пироту. Као студент и ~lЛад наставник био је следбеник Светозара Марковиhа. 
Један је од оснивача Радикалне странке и члан њеног првог главног одбора. У 
органу Раl1икалне странке Самоуправи обраю!О је на иницијативу Главног од
бора своје странке пробле?\1 локалне са?\юуправе у Србији. Те чланке је 1883. 
године Ј]реlIIта~lПао у брошури Оргаmпацнја среза на начслу самоуправе и из

борна права. 

Ослањајуhи се на идеје Светозара Маркови!iа о организацији српске 
I1ржаве, Милошевиh је са~lOуправу схватао као укидање бирократије, укидање 

I1ржавних органа у округу и qЈезу и испщао захтев за изборност и Оlенљивост 

свих органа и стручних службеника у локалној са:-.юуправи. Од 1880. до 1883. 
године био је народни посланик за град Пирот. И поред тога што није учество

вао у припре~fИ и организовању Ти~ючке буне, преки суд у Зајечару осудио га 
је 28. новембра 1883. године као члана Главног одбора Радикалне странке на 
C~jPT, али је истог дана ПО~lIIлован и осуђен на 10 година робије. У затвору је 
остао до 1. јануара 1886. године. Тада су ослобођени сви чланови Главног одбо
ра његове странке. 

По изласку из затвора радио је до 1892. године у Министарству финанси
ја. У радикалским владама 1893. и 1894. био је министар народне привреде; од 
1895. до 1904. ГОl1ине био је директор Српског бродарског друштва, а од 1904. 
до 1919. управник Управе државних ~lOнопола. 
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Преводио је с руског економску литературу, пиеао је уџбенике хе~lИје, 
објавио је 1884. године раеправу Монометализам и биметализам. Објавио је 
1923. године радове мемоарске природе Тимочка буна 1883. и Успомене а 1936. 
и расправу ДржаВШf удар озго - Први април 1893. 

317 Јелена Илка, жена Јеврема Марковиhа, била је први пут удата за Јова
на Андрејевиhа-Јолеса, писца и лекара који је умро 1864. године. 

318 Видети белешку 7. 

319 Коста ПРОТИћ (1831-1892), генерал, министар војни; са JOBaHO~1 Риети
ћем и Јованом Белимарковиhем био краљевски намесник 1889-1892. малолет
ном краљу Александру Обреновиhу; лични пријатељ краља Милана и велики 
противник краљице Наталије. Био је плодан војни писац. 

320 Видети белешку 8. 

321 Мисли се овде на Светозара Марковиhа, брата њеног ~Iужа. 

322 Јелена Илка Марковиh је покушала у Саборној ЦрКВИ у Београду атен
тат на краља Милана 11. октобра 1882. године. Самоуправа је "обзнанила" од
луку главног одбора Радикалне странке 12. октобра. 

32Ј Овде се ~lИсли на ТЮlOчку буну, коју су неки савременици називали и 
Зајечарском БУНО~I. 

324 Владимир 10ваНОВИћ (1833-1922), по:шати јавни радник, политичар и 
публициста, имао је видну улогу у друштвеНО~1 и jaBHO~1 животу српског народа 
у другој половини XIX века. Рођен је у Шапцу, где је и добио основно образова
ње. У Београду је завршио Лицеј. ЗаТИ~1 је наставио школовање у Бечу и Бе

рлину. 

Пред крај кнежевања Александра КарађорђеВИћа, после дужег путовања 

по Холандији, Белгији и Француској, ЈоваНОВИћ се вратио у Србију. Припадао 
је поколењу ~fЛадих српских интелектуалаца који су се у догађајюtа 1848. годи
не напојили прогреСИВНИ~1 евr)()ПСКИ~1 грађанским идеја~lа. По повратку у 
Србију ЈоваНОВИћ улази у круг ~fЛадих либерала који су тражили увођење пар
ламентарног живота у Србији и успостављање демократских слобода. Био је 

секретар Светоандрејске скупштине у деце~lбру 1858. године која је збацила 
кнеза Александра КарађорђеВИћа и васпоставила династију Обреновиhа. У 

току 1859. године био је секретар ~lинистарства финансија и уредник Српских 
НОВЈmа. 

По повратку кнеза ~lилоша у Србију и ЈоваНОВИћ је заједно са својюt дру
ГОВЮlа дошао у сукоб с кнежевим схватањем државне управе; био је прогањан 
и затваран И, најзад, морао је напустити земљу. Поново се враћа у Београд по

сле СЩЈТИ кнеза :\;lилоша, у сеПТбlбру 1860. године. Више пута је долазио у су
коб и с кнеЗО~1 :VfихаИЛО~1 после повратка 113 IIностранства. После БО?\lБардо

вања Београда 1862. године његови идејни и политички пријатељи шаљу га, уз 
сагласност кнеза ~ll1хаила, у Лондон да у енглсској јавности, туркофилски 
расположеној, врши пропаганду у корист Србије. За професора политичке 
економије на Великој школи у Београду изабран је 1863. године. Као BeO~ja 
образован човек, талентован говорник и спретан де~lагог, остварио је врло ве
лики утицај на студентску О~lладину у Београду и на интелектуалне кругове у 

српском народу. 

Као вођа српских либерала, дошао је дефинитивно у сукоб с кнезом Ми
хаило~t у јануару 1864. године, када је на годишњој скупштини Друштва српске 
словесности предложио да се за чланове Друштва изаберу истакнути европски 
револуционари, },leIJy којима Гарибалди и Чернишевски. Ово је изазвало инци
денте, после којих је рад Друштва забрањен а Јовановиh отпуштен из државне 

службе .. Пред прогоН!ша склонио се најпре у Нови Сад, а заТЮ.1 у Женеву. 

т-

I 

БЬ1ЕШКЕ 

Јовановиh је у Женеви покренуо, издавао и уређивао у току 1864. и 1865. 
године лист на српскохрватско~t и фраНЦУСКО~1 језику Слобода а затим и Срп
ска слобода, у којlша је веома оштро критиковао унутрашњу и спољну поли
тику кнеза Михаила. Ван ДО~!ашаја цензуре, ови листови су снажно утицали на 

српске напредне кругове. У Лондону је 1863. године објавио политичку студију 
Србија и Источно питање, у којој је подвргао жестокој критици владу кнеза 
Михаила због његове аутократске управе. 

Прегруписавање српских демократских снага и њихово концентрисање 

око грађанског националног програма довело је до покретања листа Застава у 
Пешти 1866. године. Светозар Милетиh је позвао ЈоваНОВИћа да му помогне у 
уређивању листа. Јовановиh је напустио Швајцарску и отпутовао у Пешту. При 
проласку кроз Беч, у пролеhе 1866. године, утицао је на ђачЈ...)' дружину "Зора" 
у Бечу да покрене акцију за оснивање Уједињене омладине српске. Ова орга
НII3а!щја је основана на првој скупштини у Новом Саду у августу 1866. Одмах 
заТИ~1 и Застава, а с њом и Јовановиh, прелазе у Нови Сад. У новосадском 

часопису Матица ЈоваНОВИћ је објавио запажену политичку студију у току 1867. 
и 1868. ГОПlIне под насловсщ Србин и СРПЮfња такви какви су, у којој је фОр~IУ
лисао неке од основних идеала српског омладинског покрета. 

Као истакнути српски либерални интелектуалац, ЈоваНОВИћ је снажно 

утицао на Уједињену омладину српску у целини. Утицао је и на Светозара Мар
ковиhа у ВРбlе његовог школовања у Београду, све до његовог одласка у Ру
сију. ЈоваНОВИћ је био главни идеолог Уједињене О~fЛадине српске све до отво
реног сукоба са Светозаром МаРКОВИће~1 у лето 1870. године, када се ова орга
нпзација почела диференцирати на левицу и десницу. После убиства кнеза 
~lихаила, у пролеће 1868, ЈоваНОВИћ је ОСУ~lњичен за учешhе у организовању 
атентата, затворен је у HOBO~I Саду и ча~lOвао јс заједно с ЈЬубеНО~1 Каравелом 

седам месеIЏI у Пешти. OД~!aX после изласка из затвора одлази у Србију. Тамо 
је прихватио сарадњу с На~lеСНИШТВО~I, које га шаље у Пар!!] да у француској 
јавности аппује за српске интересе. На путу за Француску, и пролеhе 1870. 
године, нашао се у Швајцарској са Светозаr)()~1 Марковиће?\l. Тада је дошло до 
њиховог првог непосредног начелног сукоба, који неће престати све до 
Марковиhеве смрти, чак ни после ње. У !vfладој Србадији 1870. године 
Јовановиh је објавио у неколико наставака студију Основи снаге и величине 
српске. Ова студија је била идејна плаТфОрlа десног крила Уједињене омла

дине српске. 

Јовановиh је с Марковиhем дошао у отворен сукоб 27. августа 1870. годи
не на редовној СКУПШТИНИ Уједињене О~lЛадине српске. Јовановиh је заступао 
гледиште да треба у српском народу изгладити све унутрашње раз~шрице и све 

националне снаге УС~lерити на решење источног питања, на српско ослобођење 
и уједињење. Ово је било и глеДИIIIте О~lладинске веhине. МаРКОВИћ је поли

тику националног ослобођења ПОС~!атрао у функцији социјалне револуције на 
Балкану. НaIЏlOналистичкој оријентаЩфl српског грађанства он је супрот

ставио револуционарну улогу Србије на Истоку. У току 1870, 1871. и 1872. го
дине Јовановиh је радио на ПОЛИТИЧКОМ речнику, који је представљао шире ра
звијену концепцију српског грађанства о решавању питања ослобођења народа 
југоисточне I::вропе. Овај речник је претендовао да буде једна врста друштвене 
и политичке енциклопедије. 

Када је 1871. године забрањена Уједињена омладина српска, Јовановиh је 
ступио у државну службу. Од 1876. до 1881. био је ~lИнистар финансија са пре
КИДО~I 1879. године. Пензионисан је 1881. Био је државни саветник од 1890. до 
1903. године. 

Јовановиh је био један од најобразованијих и најученијих српских либера
лних интелектуалаца. Оставио је за соБО~1 низ студија IIЗ различитих области 
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науке и друштвеног живота. Један део онога што је написао објавио је у Глас
нику Српског ученог друштва. Веhи део 10ваНОВИh~ВИХ списа, Ka~ и други део 
Политичког речника, остали су у рукопису и чуваЈУ се У ИСТОрИЈСКОМ архиву 
Београда (видети: др Андрија Стојковиh, Филозофски погледи Владимира Јо
вановиliа, Нови Сад, 1972). Оставио је за собом и веома занимљиве успомене, 
које су се појавиле тек 1988. године у припреми Василија Крестиhа. 

325 После убиства кнеза Михаила 29. маја 1868. године Јовановиh је по на
логу српске владе био ухапшен и с Љубеном Каравеловом провео под истра
гом, био је осумњичен да је припремао атентат на кнеза. 

326 Мисли на убиство кнеза Михаила у Топчидеру. 

327 Под непосредним утицајем Миливоја Петровиhа Блазнавца Велика 
народна скупштина је одмах после кнежеве погибије "утврдила народну динас
тију у Србији", ~шсли се на династију Обрановиhа. 

328 О овим разговорима и контактима између Јовановиhа и српских студе
ната у Швајцарској, међу њима и Марковиhа, постоје поуздани докази (видети 
Марковиhев чланак Последња реч г. В. Јовановнћу). 

329 Бакуњинови анархисти су искључени из Интернационале на конгресу у 

Хагу 1872. године. 
330 Последњи конгрес Прве интернационале одржан је у Филаделфији 

1876. године. 
331 Вавилонска кула, кула зидана да би се стигло до нсба; градња је преки

нута због ;"Јешавине језика и ;"Iеђусобног нераЗУ;"Јевања градитеља. Метафора 
је за нсшто што није МОГУће остварити. 

332 Преписка ИЂlеђу Владю.!Ира Јовановиhа и Светозара Марковиhа је би
ла интензивна, као и њихови непоqЈедни контакти. Нису сачувана сва ПИС;"lа, 
али се њихови трагови ;..югу видети и код једног и код другог (видети: Светозар 
Марковиh, Јаван рачун са Владимиром Јовановнћем). 

ззз Ове идеје Марковиh је детаљно изложио у своја два текста: Млада Ср
бадија и Критика на друштвену и политичку борбу У Европи (видети II књигу 
овог издања). Пис;..ю је од 28.ХII, а не од 28.IX 1870 (видети у IV књизи овог 
издања, стр. 139). 

33' Јовановиh овде ;..!Исли на пис;..ю шесторице студената Велике школе из 
Београда од 10. октобра 1865. У1еђу потписницима овога писма је и Светозар 
Марковиh. 

335 Марковиh ов!ш не пориче своју либералну прошлост, ~eћ указуј~ на 
еволуцију либерала удесно. УостаЛО;"ј, Марковиh се и СЮ,I раЗВИјаО од 186). до 
вре:-'Iена сукоба с ВлаДИЧИРО;"1 lовановиh;"l. 

3З6 Јовановиh ОВ/1е ;"IIIСЛI! на "Предлог петнаесторице за организацију 
О;"lЛадине српске" од августа 1870. 

337 Слобода, политички лист, излазио у Женеви 1864-1865. на српско
хрваТСКО;"ј и француском јеЗI!КУ. Издавао га и уређивао Владимир Јовановиh 
(видети: Витомир Вулетиh, "Слобода" Владимира ]овановиliа, Зборник Мати
це српске за /1руштвене науке, 31,1962). 

338 Политички речник, прве две свеске ИЗ/1ала је Уједињена О~fЛадина срп
ска у Новом Саду 1871. године а остале су шта;..шане у Београду 1872. п:дине 
помоhу Српског ученог друштва. Рукопис другог дела чува се у ИСТОрИЈСКОМ 
архиву Београ/1а. 

339 Овде ]овановиh ;..шсли на qЈПСКО-ТУРСКИ рат 1876-1878. године, на То
полску буну и на траге/1ију Марковиhевог брата Јевре;"lа. Не ;..юже се реhи да је 
овако подсеhање етички деликатно. 
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).ј0 ]овановиh овим ХОће да каже да су Марковиhеви следбеници хтели да 
династију Обреновиhа замене династијом Карађорђевиhа. 

).ј1 Аустроугарска је прогласила анексију Босне и Херцеговине без сагла
сности других великих сила 7 .. октобра 1908. године. 

).ј2 Скупштина је држана у дворишту Велике школе у Београду. 

).ј3 Јовановиh овде претерано афективно оцењује развој Радикалне стра
нке, коју c~laTpa наследницом Марковиhевог програма и његових схватања. 
Истина, за овакву оцену било је и извесног не;..шлог основа. 

з44 Карл Кауцки (КаЈ! Kautsky, 1854-1938), рођен је у Прагу, пореклом је 
Чех, био је немачки социјалдемократ, истакнути теоретичар и вођа Друге 
интернационале. Универзитетске студије завршио је у Бечу, где је као студент 
приступио радничком покрету. 

Члан аустријске социјалде;"lократске странке постао је 1877. године. 
Одмах је почео сарађивати у де~юкратској и социјалистичкој штампи. Већ на
редне године објавио је у бечко~r листу СОТ(1fјалист серију чланака о сељаЧКО~1 
питању. ЗаТЮI прелази у Цирих, где активно ради на издавању социјалистич

ких публикација .. У ОВО;"I периоду његови идејни и политички погледи пред
стављају ~Iешавину ласаловства, нео;..rалтезијанства и анархизма. 

Године 1881. Кауцки путује у Лондон и та;..ю се упознаје с MapKCO~j и 
Ј2нгеЛСО~I. Већ од 1883. године он уређује теоријски часопис немачких соци
јалдемократа Ново време (Die nеие Zeil). У Лондон се преселио 1885. године. 
Тамо је интензивно по;..шгао Ј2нгелсу при сређивању, дешифровању и редигова
њу Марксових списа. Под непосредним утицајем Маркса и Ј2нгелса, у ово вре
ме Кауцки прихвата теорију научног социјализ~ш и пише низ радова у којима 
популарише различите поставке Марксовог учења. Ови његови радови прево

ђени су на разне језике и издавани у разни~r земљама. Међу њима се истичу 
Економско учење К. Аlаркса, Аграрно питање, Пут ка власти. Негде од тога 
вре;"lена и почиње унутрашња диференцијација у Другој интернационали. 
Почињу и колебања Карла Кауцког. Поступно је почео одбацивати неке осно
вне идејне поставке ~Iарксизма, као што су диктатура пролетаријата и Марксо
во учење о држави .. Кауцки је заједно с Р. Хилфердингом и О .. Бауером основао 
1910. године такозвану групу "центра", постао њен вођа у Другој интернацио
нали. Све га је то водило битној ревизији марксизма и покушају стављања тео
рије научног социјализ;..ш у службу рефОР~IИЗ;"1а. 

Од тога Bpe;"leHa Кауцки активно иступа против левих социјалдемократа 
у Немачкој, а пред Први светски рат, 1914-1918, није Вlщео праву природу :-.ш
литаризације Ј2вропе и прави смисао ривалитета великих сила у наоружању. У 
ЦИ;"lервалду 1915. године Кауцки већ нас.'тупа као један од вођа десне веhине у 
социјалде;..юкраТСКЩI покрету. Само две ГО/1ине касније, он с Х. Хесеом и још 

јеДНО;"1 групом руководеhих људи НОlачке с(щијалдоюкратије организује "Не
зависну социјалде;..юкратску партију Не;"lачке" и бори се против њеног левог 

крила. После завршетка рата Кауцки приступа 1919. године социјалистичкој 
партији. После Октобарске револуције пише низ антибољшевичких текстова и 
проповеда теорију "чисте де~юкратије". Влади;..шр Лењин је одавао признање 
КаУЦКО;"1 за оно што је учинио у пропаганди марксиз~ш, али је на његов опор
тунизам и антибољшевиза?-.I одговорио 1918. године брошуром Пролетерска 
револуција н ренегат Кауцки.. 

Последње веће дело Кауцки је написао 1927. го)щне под насловом А1ате
рнјалистичко схватање историје, које ~IНОГИ сматрају за површно и за покушај 
извртања марксизма. Пред Хитлеров долазак на власт, 1933, Кауцки не сагле
дава праве последице тога догађаја и противи се успостављању јединственог 
радничког и антифашистичког фронта у Немачкој. Пред ХитлеРО?\1 1933. бежи 
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у Беч. Живи неко Bpe~le у Бечу; 1934. године поетаје држављанин Чехоелова
чке, али делује у реДОВЮlа аустријске социјалистичке партије. Пред Хитлеро
вим трупама бежи 1938. године из Аустрије у Чехословачку. За време судетске 
кризе напушта Чехословачку и одлази у Амстердам, где је исте године и умро. 

Кауцки је низ година снажно утицао на јужнословенске и балканске соци
јалисте. У ?\Iеl)уратном времену он је био застава свих реформистичких и син
дикалистичких групација код нас. Веома много се интересовао за развој соци
јалде~юкратског покрета код ЈУА<НИХ Словена, пратио га и знао доста о њему. 
Он је доста учинио да шири слојеви у нашим крајеВИ~Ја упознају основне поста
вке научног социјализма. Напис о Светозару Марковићу говори о томе да је он 
знао доста о развоју српске револуционарне демократије и о њеном односу 
пре?\Ја српској социјалдемократији. Његови написи о нама допринели су брже?\f 
укључивању јужнословенског социјалистичког покрета у европске токове. 
Иако је писан читавих пола века после Марковићеве смрти, овај текст, сем 
објективно прихватљивих размишљања о судбини младе југословенске државе, 
садржи и извесну носталгичну ноту сећања на јсдно значајно минуло доба. 

345 Реч је о књизи Хермана Вендла (Hermann \Vendel, 1884-1936) Из југо-
словенског Ризорl)имента. 

346 Реч је оПери Тодоровићу., 

347 Марковић је био ~lЛаl)и од Пашића годину дана. 

348 Драгиша Лапчевнli (1864-1939) роl)ен је у Ужицу а одрастао у Пожеги, 
где је и завршио три разреда основне школе. Један је од најистакнутијих воl)а 
српског радничког покрета пре Првог светског рата. Развијао се под врло сна
ЖНЮI утицајем Светозара Марковића, Мите Ценића, Васе Пелагића и руских 
револуционарних де~lOкрата и социјалиста XIX века. Он је у својИ~f погледима 
и у својој делатности сјединио саВРбlени научни сицијализа~f са традицијама 
старог народног радикаЛИЗ~Ја. 

Лапчевић је би дуго настањен у Пожеги, где и почиње да се бави јавН!ш и 
полптички~! paдo~!. Активно учествује у занатлијском покрету, и већ почетком 
деведесетих година прошлог века постаје секретар скупштине на којој је осно
ван "Српски занатлијско-раднички савез" који је окупљао лево оријентисане 
занатлије и раднике. Он учествује у настојаЊЮ!а да се оснује "Радничко дру
штво". Активно сарађује са социјалистима у редакцији "Занатлијског савеза". 
Пред крај прошлог вска сарађује у листу Социјал-демократ. Један је од иници
јатора за покретање Радничкнх новина 1897. годинс. Всћ следеће године био је 
осуђен на шест ?\!есеци затвора због тога што је потписао петицију у којој су 
изнети захтеви социјалиста. Био је једини потписник петиције. У време прого
на после Ивањданског атентата 1899. године био је поново ухапшен и осуl)ен 
на двадесет година робије. После а~lНестије придружује се социјалистичкој 
групи Јована Скерлића и Милорада Поповића и постаје члан уредништва листа 
Напред, 

Лапчевић прелази у Београд 1902. године и активно учествује у раду иле
галног одбора класног радничког покрета, првог оваквог политичког тела у 

Србији. Један је од оснивача и члан уреДНИIIIтва социјалистичког часопиеа Жи
вот. На прво;.! конгресу Српске социјалде;.юкратске странке 1903. године био је 
изабран за једног од двојице председника (;транке и за члана уредништва Рад
НlfЧКlfХ новина. И на два следећа конгреса, 1904. и 1905, биран је за председника 
Управног одбора странке. OД~JaX после трећег избора дао је оставку на фун
кције у странци и на чланство у редакцији листа. На конгресу странке 1907. го
дине поново је биран за председника. Наредне године напустио је све партијске 
функције и отишао у НИIII. На конгресу 1909. године поново је биран у партиј
ско руководство. Као један од делегата Српске соц!!јалде~юкратске партије 
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учествовао је на Првој балканској социјалдоюкратској конференцији почет
ком 1910. године и био изабран за члана Меl)ународног социјалистичког бироа. 
Лапчевић је често долазио у сукоб са својим друговима у руководству партије. 
Један такав сукоб с Димитријем Туцовићем довео је до сазивања Ванредног ко
нгреса партије 1912. године. Почетком Првог светског рата повукао се из пар
тијског руководства. Био је социјалистички народни посланик 1905-1908. и 
1912-1919. године. Као социјалдемократски посланик у СКУПIIIТИНИ, гласао је 
против учешћа Србије у ратовима 1912-1918. и против ратних кредита. 

Лапчевић је један од најстаријих и најистакнутијих српских социјалиста. 
Добар говорник, талентован аппатор, он је ~IНOгo учинио на ширењу социјали
стичких идеја у Србији. За Bpe~je окупације Србије у Првом светском рату био 
је противник сваке активности партије у зе~IЉИ и иностранству. По завршетку 
рата активно ради на обнављању Радннчкнх новина, а већ 1919. године постаје 
њихов главни уредник. Један је од најактивнијих бораца у то време за уједиње
ње социјалиста и синдикалних организација на читавој територији Краљевине 
Срба, Хрвата и Словенаца у јединствен!! класни покрет. Један је од твораца 
КО;'ШРО?УlИсне ШЈатфор?\!е за уједињење читавог југословенског радничког по
крета. На осниваЧКО?У1 конгресу Социјалистичке радничке партије Југославије 
(КО;'lуниста) одбија да уђе у централно партијско руководство. Нешто касније 
кооптиран је у то руководство и у његов извршни одбор. На BYKOBapCKO~j кон
гресу партије заУЗЮ!а такозвану центрумашку позицију. Заједно са Живком 
Топаловићем постаје воljа унутар партијске опозиције. После Обзнане 1921. 
године улази у акциони одбор за оснивање реформистичке социјалистичке 
партије, постаје њен председник после оснивања и народни посланик на њеној 
листи. У току избора 1923. године и 1926. енергично се залаже за компромис 
ИЂlеljу социјалиста и комуниста. 

Последњих година живота Лапчевић напушта политички рад и бави се 
проучавање;'1 историје, народне привреде, и етнографским истраживањима. 
Оставио је за собом запажено научно и публицистичко наслеl)е. Поред веома 
великог броја чланака са темама из политике, привреде, синдикалног и задру

жног покрета, књижевности и етнографије, написао је и више од осамдесет 
брошура и књига. И своје посланичке говоре шта;-,шао је као брошуре и расту

рао их по народу. Књиrу Историја социјализма у Србији IIIта;.шао је у Београду 
1922. године. До краја живота сачувао је унутрашњу везу са учењем Светозара 
Марковића. Као доста млаl)и :Vlарковићев савременик, Лапчевић је умео да 
идеале своје ;-'lЛадости повеже са ;.юдерним радничким покретом. 

349 Лапчевић има у виду присталице такозване прве организације "Народ
ная воля" из прве половине шездесетих година прошлог века. 

350 Овај Марковићев рад објављен је на PYCKO~I језику под наслово;.! Полu
muческое u ЗКОlюлшческое nоложеlluе рабочего класса в Сербuu у руском е~ш
граНТСКО;'1 часопису llародllое дело у мају 1870. На нашем језику рад је обја
вљен у Панчевцу августа 1871. године (видети П КЊИlУ овог издања). 

351 Видети П књигу овог издања, 72-85; 279-281. 

352 Такозвани конгрес српских социјалиста у Цириху у току лета 1872. го
дине искључио је Марковића из непостојеће партије. Марковић је тада агито
вао за Интернационалу. Било је то време пред конгрес Интернационале у 
Хагу, на коме су анархисти искључени из Меl)ународне организације рада. А 
на групу српских студената у Цириху у то време одлучујући утицај имао је 
Бакуњин. 

353 Марковић је у низу својих радова расправљао о економским односима у 
ондашњој Србији: Наше Домаће ствари, Наш економскн напредак, Наше удру
жнвање, Задатак наших дружнна, Сувремена радничка начела у односу на наш 
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народ, Радничко питање у Србији, Откуда долази наша сиромаштина и још 
некима. 

354 Видети чланак Откуда долази наша сиромаШТЈша? 

з55 Видети чланак Радничко питање у Србији. 

356 Видети чланак Откуда долази наша сиромаштина? 

357 Видети чланак Окружне СКУПlIIтине. 

358 Видети чланак <'-рез. 

359 Овоме питању Марковић је највише пажње посветио у Србији на Ис
току и у чланку Социјализам или друштвено питање. 

360 Лапчевић мисли на нс колико листова и часописа леве оријентације, 
који су излазили у току шездесетих и седамдесетих година. Те листове водио је 
Марковић а видну улогу у левој публицистици играо је и Пера Тодоровић. 

361 Лапчевић овде мисли на радикалску посланичку групу на чијем је челу 

био Адам Богосављевић. 

362 Жујовић ~lИсли на устав из 1869. године. 
363 Карађорђе се вратио у Србију 28. јуна 1817. године; убијен је по налогу 

Милоша Обреновића 13. јула исте године. 
364 Жујовић мисли на буну TO~le Вучића Перишића 1842. године у августу 

месецу, када је кнез Михаило био прююран да напусти Србију. 

365 Светоандрејска скупштина је одржана под дра~lатичним околностима 
од 11. децембра 1858. до 31. јануара 1859. године. Престала је да ради поврат
ком кнеза ;'vlилоша у Србију. 

366 "Црвењацима" су се у то Bpe~je С~fатрали леви либерали, јер још није 
било дошло до појаве револуционарнодемократског покрета код Срба. Један 
од оптужених у припреми атентата на кнеза Михаила био је Владимир Јовано
вић, који се никако нс би могао назвати "црвењаком". 

367 Жујовић МИСЛИ на Програм, објављен у Радснику од 17. аПЈ:ЈИ~а 1871. 
године. То је истовремено био и програ~f листа и прor})ам покрета ЧИЈИ Је орган 

био тај лист. 

368 Републиканска демократска странка основана је у јануару 1920. године, 
на Првом конгресу 1921. променила је име у Југословенска републиканска 
странка. 

369 Скерлић је по повратку из Француске 1901. године постао централна 
личност младе и напредне српске интелигенције и један од вођа српског демо
кратског покрета. Жујовић ~IY је и тада био близак. 

370 Жујовић мисли на ратове 1876-1878. 

371 Пера Тодоровић је у томе рату, посебно на Шуматовцу, показао и вели

ку личну храброст. То су му признали и они који га нису подносили из поли

тичких разлога. 

т Жујовић Юfа у виду то што је после Берлинског конгреса дошло до 
унутрашње диференцијације у Србији и да је режим кнеза Милана довео до Ти
мочке буне и до тога да већи број српских младих интелектуалаца оде привре

мено из Србије. 

373 Жујовић ~IИСЛИ на другу половину осамдесетих година и на низ крити
чних прилика у Србији тога времена, које су биле последица личног живота 
краља Милана, његових породичних односа и његових настојања да влада по 
сопственој вољи, без обзира на развој прилика у земљи. Та унутрашња преви
рања у Србији завршила су се ДОНОllIењем новог, демократског устава 1888. и 
абдикацијО~f краља Милана. 
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374 Односи се на догађаје почеТКО~1 века, насталих после убиства краља 
Александра Обреновића и доласка у Србију Петра Карађорђевића. 

375 Народна радикална странка основана је 1881. године. До Тимочке буне 
1883. била је сва у традицијама покрста Светозара Марковића, а од 1885. годи
не поступно је прелазила на позиције монархизма и типичне грађанске партије. 
"Фузионаши" су радикали који су прихватили захтев краља Александра Обре
новића да заједнички владају с напредњацима; "самосталци" су радикали који 
ту сарадњу нису прихватали. Они ће почетком нашег века основати своју по
себну партију. 

376 Република, недељни политички лист, излазио у Беor})аду од 1907. до 
1909. године. Уређивали су га Љубо\шр Стојановић и Јаша Продановић. 

m Самостална радикална странка, "самосталци", основана је 1901. године 
одвајањем групе радикала из Народне радикалне странке у знак протеста про

тив фузије ове странке с напредњацима. Њени прваци су били ЉуБО~II!Р 
Живковић, Љубомир Стојановић и ЉуБО~II!Р Давидовић, касније вођа Демо
кратске странке. 

378 Мисли на краља Александра Обреновића. 

379 Одјск, економски, политички и књижевни лист, орган Радикалне стра
нке, излазио три пута недељно од 1884. године. Неколико пута је забрањиван, 
излазио је и као Други Одјек и ТрсЈш Одјск. Поново је покренут 1886. и изла
зио до 1889. године опет као орган Радикалне странке. За време такозване вла
дановштине, назване по председнику владе Владану Ђорђевићу и његовој кра
јње конзервативној политици, овај лист је излазио као Српски Одјск, Народни 
Одјек, Нови Одјек. РасцеПО~1 у Радикалној странци Одјск постаје орган само
сталних радикала. 

380 Жујовић ~шсли на убиство краља Александра Обреновића и долазак на 
српски преL'ТО Пстра Карађорђевића. 

381 Закон о заmТJfТJf државс, донет 21. августа 1921. године, заједно са 
Обзнаном, донетом 30. деце~lбра 1920, представљао је брану надирању левих 
снага на ПОЛИПIЧКУ сцену нове државе Срба, Хрвата и Словенаца. 

382 СОЛУНСЮf процес вођен је у Солуну 1917. године пред војним судом за 
официре против Драгутина Димитријевића Аписа и групе српских официра 
оптужених за организовање преврата и атентата на регента Александра. Три 

водеће личности међу оптужеН!I~1а на томе процесу осуђене су на смрт и стре
љане, остали су осуђени на временске казне. 

383 Обзнану су потписали сви ~шнистри тадашње владе, чији је председник 
био Миленко ВеСНllћ а ~lИнистар унутрашњих послова Милорад Драшковић. 

384 Црвсно барјачс, манифестација следбеника Светозара Марковића у 
Крагујевцу 15. фебруара 1876. године, коју је предводио Пера Тодоровић, после 
победе на изборима за ОПllIТИНСКИ одбор. Тако је названа ова ~!анифестација 

јср су ношене црвене заставе, свирана Марсељеза и узвикивано "Живела 
република!" 

385 Радоје Домановиh (1873-1908), приповедач и сатиричар, један од нај
изразитијих у нашој новијој књижевности. Жујовић мисли на једну од најбољих 
сатиричних приповедака у нашој књижевности - ВоЈју, чији је прототип био 

Никола Пашић. 

386 Вера, Нада и Љубав су три хришћанске врлине. Овде их је Жујовић 
употребио \Iетафорично. 
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270,285,288,301 

БарјактаРОВlIћ Милоје, 191,248 
Бауер Ото (Olto Baucr), 299 
БаЧКОВИћ Зорица, VП 

Бекл Томас Хенри (Henry Thomas 
Bucklc), 20, 23,190,269 

БеЛJIмаРКОВИћ Јован Јоца, 5, 32, 
33,36,37,264,279 

Бељпнски Висарион Григорјевич, 
277 

Бен Алсксандер (Аlcхапdсг Вшп), 
24,25,274 

Бизмарк Ото (Bismark-Schonhau
scn, Оно уоп, FUrst), 51, 243 

Бихнер Лудвиг (Ludwig BUchner), 
16,23,24,190,268 

Бјелетиh др Добросав, IП, VI, VП 
Блазнавац ПСТРОВИћ Миливоје, 

32, 90, 131, 148, 149, 200, 209, 
278,288 

Блан Луј (Louis Вlапс), 23, 25, 26, 
139, 158,271, 273 

Бланки Луј Огист (Louis Auguste 
Blanqui), 25, 269, 276, 293 

Бобриков, руски пуковник, 202 
Бобрински, руски генерал, 37 
БогосаВЉСВИћ Адам, 34, 35, 132, 

193,198,243,249,279,302 
Бончиh Мика, 248 
Бошковиh Стојан, 131, 139, 179, 

286 
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В 

Вевел Вилијам (William WI1Cwell), 
23,273 

Вејтлинг (Вајтлинг) Вилхелм (Wil
ћеlm Weit1ing), 228 

ВеЛИМllровиh Петар Пера, 35, 132, 
190,197,234,249,280 

Вендел Херман (Hermann Wendel), 
14, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 
228,300 

ВесеЛИНОВllћ, радикал, 206 
Весннћ др Миленко, 303 
Витковић Димитрије и његова су-

пруга,201,202,203,206 

Витковић Бајиh, сестра Јелене Ил

ке Бајић Марковић, 201 
Војводић др Васо, 284 
Вук Бранковић (?-1398), син Бран-

ка Младеновића, 141 
Вуковић Паја, 248 
Вукомановић др Младен, 266 
ВулевићЈован,267,279 

Вулетић др Витомир, YI, 265, 273, 
288 

Вунт Вилхелм (Wilhelm \Vundl), 
24,274 

Вучић Перишић Тома, 302 

Г 

Гаврило, прота ужички, 102 
Гавриловић Андра, 278 
Гавриловић Груја, 37 
Гавриловић Јован, 32, 278 
Гавриловић Урош, 73, 172 
Гамбета Леон (L6oI1 Gambella), 135, 

136,289 
Гарашанин Илија, 130, 135, 140, 

150,283 
Гарашанин Милутин, 34, 41, 162, 

197,204,207,283 
Гарибалди Ђузепе (Giuseppe Gari

baldi), 277, 296 
Герцен, видети Херцен 

Гершић Ги га Глигорије, 133, 217, 
218,289 

Глишић Милован, 228 
Глишић Милош, 34, 132, 190, 193, 

197,198,295 
Гогољ Николај Васиљсвич, 26, 276, 

286 
Голдсмит Оливер (Oliver Goldsmith), 

25,275 
Гревн Пол Франсоа (Fгащ:оis Paul 

Grevy), 135,289 
Грујић Јеврсм, 264 
Грујић др Јован, зв. Јота, 287 
Грујић Милош, 108 
Грујић Сава, 32, 34, 37, 48, 131, 

193,201,203,263,280 
Грујиh, артил. капетан, видсти Гру

јић Сава 

Д 

Давпдовић Љубомир Љуба, 268, 
303 

Дамјановић др Перо, III, У! 
Даниh Риста, 20, 21, 270 
Дан те Алигијери (Danle Alighieri), 
Дарвин Чарлс Роберт (Charles Ro-

berl Dапviп), 16, 23, 190,268,272, 
274 

Дидић Љуба, 197, 198,295 
Дидро Дени (Denis Diderot), 277 
Димитријев Лидија, 198 
Димитријевић Миша, 284 
Димитријевић Драгутин Апис 

Димитријевић др Сергије, III 
Диринг Еуген (Eugen DUhring), 23, 

225,272 
Димитријев Лидија, 294 
Доброљубов Николај Александро

вич,26,67,68, 190, 197,226,277 
Домановић Радоје Раде, књиже

вник,260, 303 
Достојевски Фјодор Михајлович, 

26,276 
Драга Машин, краљица, 282 
Драгашевић Јован, ХII, ХIII, 5, 7, 

8,9,263,264 

РЕГИСТАР ЛИЧНИХ ИМЕНА 

Драгоманов Михаил Пет{)()вич, 24 
275 ' 

Драшковић Милорад, 303 
Дрепер Џон Вилијам (John Williаш 

Draper), 23, 272 
Дубовац др Јован, III, УI 
Дурковић-ЈаКlIIиh др Љубомир 

267 ' 

Ђ 
Ђорђевић др Владан, 12,39,40,41, 

42,60,172,179,182,281,284, 
293,303 

Ђорђевнћ п.псра, старији, 22, 28, 
32,61,63,67,108,124,234,248 
271 ' 

Ђорђевић Пера, млаl)и, 248 
Ђоша, видети Миловановић Ђор

ђе 

Ђурић др Драгиша, 19 
Ђуриh МJIЛОIIl, светозаревац, 67 

Е 

ЕДllсен (Едисон), То:-.шс Алва (ТI1О
mas Аlуа Еdisоп), 6 

Енгелс Фридрих (Fгiec!rich Епgеls), 
210,225,227,234,235,241,272, 
277,288,299 

Енгелсон,21 

Еркман-Шатријан (Егсkmап-Сhа
lгiап), видети Еркман Е~!lIЛ JI 
Александар Ш:lТријан 

Еркман Еыил (Егсkmапп Еmјlе), 
197,295 

Ескирос,26 

Ж 

Живковић Љубомир Љуба, 303 
Живковић Радоыир, УН 

Живковиt1 Сава зв. ШПlIкља, 101 
Жил-Фавр, видети Фавр ЖIIЛ 

Жујовић М. Ђорђе, 20 
ЖујОВllћ Живојин, 20, 23, 59, 139, 

190,191,193,197,198,231,246, 
268,269,282,294 
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Жујовић М. Јован, 12, 14, 18, 30, 
122, 244, 245-260, 268, 269, 272, 
274,275,277,302 

Жујовић М. Миленко, 26 
Жуњић,132 

3 
Зах Фрања Александар, 5, 264 
ЗдраВКОВИћ Ј. Алекса, 7, 264 
ЗдраВКОВllћ Јеремија, 

ЗСКОВИћ Маринко, 197, 198,295 
Зечевић МИЛОIII, 25 
Зибер Николај Иванович, 23, 272 

И 

Иго Виктор (YiclOr Магјс Hugo), 24, 
274,293 

Илка, видеТII Марковић Бајић Је
лена Илка 

Ј 

Јанковић Милован, 6,131,264 
Јеша видети Марковић Јеврем 

Јовановић И. Владимир, 14,63,68, 
73, 131, 164, 168, 179,208-218, 
266, 270, 284, 285, 286, 287, 288 
289,302 ' 

Ј оваНОВllћ др Јован Змај, 270 
Јовановић Вл. др Слободан, 19, 

269,279,281,289 
Јовнћ Стеван Крунослав, 291 
ЈОКСШIOВlIћ Љубомир, 244 
Ј.Т,173 

К 

Кабе Етјен (ЕliеПI1е Cabet), 275 
Кавењак Луј Ежен (Louis Еugспс 

Саvаigпас), 115, 287 
Кавур Ка:-'IJIЛО (Cavour Сamillо Всп

so СОП1lе de), 243 
КаЗIII\!lIровић Васа, 270 
КаљеВJlћ ЉуБОЫIlР, 139, 179, 265, 

21i2 
Кант И:-.!ануеп (ImmШ1Uе! Капt), 270 
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Каравслов Љубсн, 20, 166, 270, 297 
Карађорђс Петровић, вожд, 176, 

187,245,246,302 
Караljорljсвпћ Пстар, кнсз 11 краљ, 

26 
Карађорђсвпlш, ДIlнаСТlIја, 26, 41, 

71,130,133,137,246,249,253, 
288,291,299 

Карасјов Виктор Гсоргијевнч (Ка
раСёв),269 

Караџић СтсфаНОВllћ Вук, 273, 278 
Кастел ар Ем или о (Ешiliо Caslelar 

у Ripoli), 116,259,287 
Катнћ Димитријс, 34 
Катић Јанко, 245 
Кауцки Карл (Кагl KauLsky), 14, 

219-229,244,299 
Кери Хенри Чарлс (Сlшгlеs Неnrу 

Сагеу), 23,272 
Кстле Адолф (Адоlрће QucLelel), 

164,166,292 
Кирсанов, КЊIIЖ, 275 
Кнсжсвић Алскса, 11 
Кнежевић Урош, 32, 36 
Книћанин Ленка Јелена, 198, 203, 

206,207 
Книћанин Стеван, 278 
Ковачевић Божидар, 267 
Којllћ Ђорђе, 190, 198 
Коларац Мнлосављевић Илија, 37 
Колб Георг Фридрих (Georg Frie~ 

дгјсћ КоЈЬ), 23, 273 
Коловпћ Илнја, 248 
Комарчпћ Лазар, 291 
Конт Огист (AugusLc COnLc), 24, 274 
Костић Сима, 248 
Коча капетан, впдет!! Анl)елковић 
Коча 

Кошанин др Нсдсљко, 19 
Кошут Лајош (KosSULll Lujos), 276, 

277 
Краљсвпћ Марко, вндетн Марко 
Краљевнћ 

Крапоткин Пјотр Алексејевич, 26, 
277 

Крек Јанез, 225 
Крестић др Василије, 14,218 
Крупежсвић, 132 
Кујунџнћ. Милан Абсрдар, 24,179, 

275,286 

Л 

Лавлсј Емил (Етјlс dc Lavcleye), 
187,294 

Лавоазје Антоан Лоран (Antoine 
Laurenl Lavoisier), 22, 271 

Лавров Пјотр Лаврович, 14, 26, 
277 

ЛазареВJIћ Анта, 37 
ЛазаРСВJIћ В., из Ваљсва, 109 
Ла:>taрк Жан (Јсап Baplislc Lamarck), 

274 
ЛамаРТJIН Алфонс (Alphonse de 

LшпагLiпе), 25, 276 
Лангс Фридрих Албсрт (Friedrich 

AlbcrLLangc),24,190,274 
Лапчевнћ Драгиша, 14, 230-244, 

300-303 
Ласал Фердинанд (Fcrdinand Las

sale), 23, 139, 190, 192, 194,234, 
236,237,271,292 

ЛеВСКII Васнл, 270 
ЛСДРJI-РОЛСН Алсксандар Огист 

(Аlcхащlге AuguSlc Lct!ru·Rollin), 
25,275 

Лењнн ВлаДJIМJIР ИЉНЧ Уљанов, 
299 

Лера Коста, 105 
Леру Пјер (Рјегге Lcroux), 25, 275 
Лсссндра, ссљак из Нсмсникућа, 

22,271 
ЛССJIНГ Готхолд Ефраим (Gotthold 

Ерhгаiш Lcssing), 277 
Лил, 190 
Литрс Емнл (Етјlс Littrc), 24, 274 
Лома Арссннјс, 202, 245 
Лопухов, књиж., 275 
Лунс (Љунс) Џорџ Хснри (Gcorge 

Нспгу Lc\vcs), 190 

РЕГИСГАР ЛИЧНИХ ИМ~НЛ 

Луј Напслсон, видсти Наполеон Ш 

Лукић Д. др Радомир, ПI, IV, У! 

Љ 

Љотић Владимир Влада, 27, 234, 
277 

Љочић Ђура, 59,143,147, 149, 150, 
191,266,290 

Љочић Светозар, 34 
Љуис, видсти Луис 

М 

Мак-Махон ПаТРIIС (PaLris дс Мас
Маћоп), 116,2876 

Малон Бсноа (BcnoiL Маlоп), 14, 
185-198,293,294,295 

Марнновић Јован, 32, 279 
Марко Краљсвић, 77 
Марковпћ Јеврем, ХI, 6, 7, 36, 37, 

38, 110, 111, 147, 148, 149, 190, 
196, 198, 200, 201, 202, 203, 204, 
205,206,263,264,281,296 

Марковпћ Бајпћ Јслсна-Илка, 37, 
198,200-207,296 

Марковпћ Перпшнћ Марија, 200 
Марковић МшЈОШ, 248 
МаРКОВ1Iћ др МНХi.lило, ЈУ, V 
Марковић Никола, 13, 161, 162-

173,267,291,292 
Марковић Светозар, 1, III, ЈУ, У, 

УЈ, ЈХ, XI, XII, ХIII, ХIУ, ХУ 
ХУЈ, 8, 11, 12, 13, 16, 19,20,22, 
23, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 40, 
42,44,46,47,49,50,51,52,57-
65,67-125,131,132,136,139, 
141, 142, 144, 147, 148, 149, 156, 
157,158, 159,160,162-173,179, 
181, 182, 186, 187, 190, 191, 192, 
193, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 
209,211,212,213,214,215,216, 
218,225,226, 227, 228, 229, 231-
244, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 
269,271,272,273,275,277, 279, 
280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 
287,291,292,294,295,300-303 
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Маркс Карл (KarI Магх), 23, 119, 
210,211,221,222,225,226,227, 
228, 232, 234, 235, 237, 241, 258, 
271,272,277,278,288,299 

Матнћ др Димитрије, 32, 68, 163 
278,286 ' 

Матнћ Душан, III 
М::ЩННlI Ђузспс (Guiseppc Mazzi

пј), 114,210,276 
Мацурu. др Милош, IV, V 
Мијашювић Пu.ја, 36; ВИДСТИ Ми

хаИЛОВlIГl Павле Паја 

Мнјатовнћ ЂОРђС Ђока, 73, 284 
Мијатовнћ Чедомиљ, 32, 108, 168, 

169,279 
МИКJlОlIlИЧ др Франц, 273 
МНJI Џон Стјуарт (Јоћп Stuart Мi1I) 

23,272 ' 
МИJlан Обрсновић, кнсз и краљ, 

11, 32, 33, 35, 37, 38, 108, 196, 
197, 198, 200, 202, 203, 204, 205, 
207, 246, 250, 257, 264, 269, 278, 
280, 281, 285, 286, 289, 290, 293, 
296 

МИJlстнћ др Свстозар 163 267 
270,283,284,287,289,'297' , 

МIIJIlIнковић-Алавантић Јован 
150,290,291 ' 

МИJlнћсвнћ Ђ. Милан ХЈ 10 11 
13,264,265,266 "" 

1'уIНJlнћсвнћ Стсва, 34, 62, 147, 149, 
156,190,290,291 

МНJlоваНОВИћ ЂОРђС Ђока, Ђоша, 
35,190,280 

Мнловановнћ Милија, 34, 193 
МНJlојковнћ Коста, 25 
МНJlојковнћ Радивојс, 32, 51, 203, 

278 
МНJlосављевнћ Светозар, 32 
МШlOсављсвић др Стсван, 40 
МНJlОШ Обрсновић, књаз, 7, 26, 

47, 176, 187, 245, 246, 264, 278, 
289,293,296,302 

МIIJlОШСВlIћ Раша, 23, 24, 37, 190, 
199,200,207,272,292,295 
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МилошеВИћ Светлана, УП 

МИТИћ Мирослав, УП 

МИТРИћеВИћ Коста, 5 
МИТРОВИћ 'ђорђе, III, YI, УП 
МИТРОВИћ Љиљана, УП 

Михаило ОбреНОВИћ, кнез, 7, 130, 
179, 187, 200, 246, 270, 278, 279, 
282,283,288,290,292,297 

Михаило, митрополит београдски, 

47,140,290 
Михаилов, руски писац, 190, 197, 

226 
МихаИЛОВИћ Ст. Михаило, 202, 203 
МихаИЛОВИћ Павле Паја, 147, 149, 

190,197,244,264,290 
МихаИЛОВИћ Стеван Стевча, 6, 202, 

203,264 
Модслеј (Модсли) Хенри (Непгу 

Modsly), 23, 274 
МојСИЛОВИћ Илија, 206 
Молешот Јакоб (ЈасоЬ Molcscholt), 

23,190,268,273 
МОМЧИЛОВИћ Олгица, 84, 106, 109 
Мохачанин Петар, и супруга, сес

тра Јелене Илке МаРКОВllћ, 206 
Мухамед, 101 

Н 

НаНЧ!Iћ Лаза, 43, 44, 84, 105,283, 
284 

Наполеон Ј Бонапарта (Nuроlсоп 
Вопuрuгtе), 222, 271 

Наполеон Ш (Churlcs Louis Nupo
lсоп),273,276,287,289 

Наталија Обреновић, краљицu, 

202,295 
Недељковић др Душан, III 
НемаЊИћИ династија, 259 
НенаДОВИћ Матија, 287 
НенаДОВИћ др Љубомир, 172 
Несторовић Биљана, УН 

Нечајев Сергеј Гендпјевич, 290 
Никола Петровић., кнез и крuљ 

црногорски, 148 

Ника поп, види БарјактареВИћ Ми
лоје 

НиколајеВИћ Александар, 33 
НиколајеВИћ Светомир, 133, 177, 

289 
НИКОЛИћ Владимир, 8 
НИКОЛИћ Михаило, 8 
НИНКОВИћ Анка, 234,248 
НИНКОВИћ Милица, 195, 196, 197, 

198,234,248 
НОВUКОВИћ Стојан, 32, 179,279 

њ 

Његош Петар II ПеТРОВИћ (Вла
дика Раде), 270 

Њекрасов Николај Алексејевич, 
190, 197 

О 

ОБШШћ Милош, 141, 144 
Обрадовић Доситеј, 228 
Обреновићи, династија, 41, 47, 246, 

249, 257, 268, 278, 282, 291, 296, 
299 

Овен Роберт (RoberL Owen), 228 
Огарјов Николај Платонович, 197 
Оњегин Евгеније (књиж.), 276 

П 

ПаВЛОВИћ З. Димитрије, 36 
ПаВЛОВИћ Јован, 72, 200 
Љшловна Вера (КЊНж.), 275 
ПантеЛИћ 'ђорђе, 206 
ПаН'!Пћ др Јосиф (Јосип), 23, 273 
Пачу др Лаза(р), 285, 291, 292 
ПаУНОВНћ радикал, 198 
ПаШИћ Никола, 20, 21, 36, 41, 132, 

143, 149, 164,207,215,227,234, 
243,270,300,303 

ПејИћ др Лазар, 266 
ПелаГИћ Васо (Василије), 132,300 
ПеливаНОВИћ Анте, 34 
ПеРОВИћ др Латинка, 266, 274, 278, 

290,291 

РЕГИСТАР ЛИЧНИХ ИМЕНА 

Петар Велики, 225 
Петар Ј КарађорђеВИћ, краљ, 277, 

280,303 
ПеТРОВИћ Аврам, 31, 32, 38,277, 

278 
ПеТРОВИћ Вељко (Хајдук Вељко), 

117,263 
ПеТРОВИћ Вукашин, 286 
ПеТРОВИћ Растислав, 280 
ПеТРОВИћ Стеван, 275 
ПеТРОВИћ, општински тутор Трс

та, 111 
Петровиlш Његуши, династија, 41, 

249 
ПијаНОВИћ др Петар, УП 

ПИЛИћ-РаКИћ др Вера, 266 
ПИРОћанац Милан, 41, 197,204,283 
Писањук мр Михаило, УЈ 

Писарев Дмитриј Иванович, 23, 
26,190,197,273,286 

Полит-ДесаНЧИћ др Михаило, 284 
Попов др Чедомир, Ш, УЈ 

ПОПОВИћ Милорад, 300 
ПОПОВИћ Милош, 284 
ПОПОВИћ др Петар, III 
ПОПОВИћ Стеван зв. Црни, 24,197 
ПродаНОВИћ М. Јаша, 268, 303 
ПРОТИћ Коста, 34, 202, 264, 296 
Прудон Пјер Жозеф (Pierre Joseph 

Proudhon), 20, 25, 139,211,228, 
269,271,277 

Пушкин Александар Сергејеви'!, 
26,276 

Р 

РајаЧИћ Јосиф патријарх, 267 
Радивоје, видети МилојКОВИћ Ра-

дивоје 

Радишчев Александар Николаје

вич,276 

РаДОВНћ Михаило, поп маркови
ћевац,244 

РаКИћ Мита, 179, 293 
РаНКОВИћ Драгутин, YII 

313 

Распај Франсоа Винсент (Fгащ:оis 
YincenL RaspaiI), 25, 276 

Рахметов (књиж.), 275 
РеџепаГИћ др Јашар, IП, У! 

Решетар др Милан, 283 
Рикардо Давид (David Ricardo), 272 
РИСТИћ др Јован, 32, 41, 131, 132, 

137,148, 150, 155, 167, 191,193, 
203,218,264,270,278,289,296 

Рихтер др Л. (Richter), 226 
Робеспјер Максимилијан (Махјmј

Неп Robcspicrrc), 259 
Ровински Павел Аполонович, 20, 

270 
Рокитански Карл, лекар (Кагl Ro

kilill1sky) 
РОlIlер Вилхелм (Wilhelm Roscher), 

23,272 

С 

СаЛТlIков-Шчедрин Михаил Ев
графович, 276, 286 

Саыарџијев, бугарски посланик у 
Београду, 207 

Санд Жорж (Gcorge Sапd), 24, 274 
Свети Андреја Првозвани, 12,246, 

263,264,289 
Свети Никола, 68, 201, 202 
Свет!! Сава НеыаЊНћ, 167 
Свети Сппрндон (црква), 110 
Сен-Сныон Клод Анри (C'laude 

Неnrу de Saint-Simon), 25, 188, 
228,275 

Сечснов Иван Михајлов!!ч, 24, 274 
СНЫНћ Ђорђе Ђока, 207 
СкеРЛИћ ДР Јован, 19,28,248,255, 

265,267,269,277,300,302 
Смит Адам (Adam Smith), 23, 272 
Спенсер Херберт (Herbert Spen-

cer), 24, 274 
Сретеновнћ, соцпјаЛIIСТ, 197 
Стајић Васа, 266 

СтанојеВНћ Алекса, 206 
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Станојевиh др Драгиша, 13, 68, 
128, 129, 138, 164, 168, 188, 189, 
287,288,289,290,294 

Станојевиh Јеремија, 290 
Стевановиh Данило, 35 
СтепаНОВИћ Степа, војвода, 36,280 
Степиhи браhа, Илија, Ристо, Си-
меон Симо, Стево, 248 

Стефан Драгица, видети Станоје-
вић Драгиша 

Стојановиh Љубомир, 268, 303 
Стојановић Мита, 249 
Стојанчевиh др Владимир, III, У! 
СтојИЉКОВИћ Драгољуб, 25 
СтојКОВИћ др Андрија, III, VI, VП 
СтојКОВИћ Димитрије Мита, 44, 

46,49,52,53 
СтојКОВИћ Срета, 248 
СуБОТНћ Јован, XII, 14, 15, 17,267, 

268 

Т 

ТајСИћ Ранко, 34,132,190,193 
Тасо Торквато (Torquato Tasso), 288 
Таушановић Коста, 190, 197,292 
Тиндал Џон (Јо!ш ТуипЈаll), 25 
Тјер Адолф (Louis Adolphe T!1iers), 

276 
ТОДОРИћ Илија, 36, 280 
Тодоровић Т\Р Драгоје, 266, 267, 

284 
ТоТ\оровић Паја, 101 
ТоТ\оровић Псра, 12, 13, 14,22,24, 

26,28,29,34,62,66,67,132,156, 
190,193, 195, 196, 197,206,207, 
226,249,271,274277,280,281, 
285, 286, 290, 291, 292, 294, 300, 
301 

Томић Јаша, 283, 284 
Топаловић Т\Р Живко, 301 
Топонарски Богољуб, 110, 111 
Тотлебен,11 

Тургењев Иван СергејеВIIЧ, 26, 27, 
197,276,277,286,295 

ТУЦОВНћ Димитрије, 301 

Ћ 

Ћир Таса (књиж.), 40 

Ф 

Фавр Жил (Jules Favre), 116,287 
ФИЛИПОВИћ Ђока, 148 
Фихте Јохан Готлиб (Johann Gottli

еЬ Fichte), 270 
Фогт Карл (Кагl Vogt), 268 
Фојербах Лудвиг (Ludwig Feuer

bach), 24, 271, 274 
Франц Јозеф 1 (Franz Jozef Ј), 47, 

249 
Фурије Шарл (Charlcs Fourier), 25, 

228,275 

Х 

Хабзбурговци (Habsburg), динас
тија, 222, 224, 225 

ХајТ\ук Вељко Петровић, видети 
Петровић Вељко 

Хаксли То;,\шс Хенри (Thomas Неп-
ry Huxlcy), 24, 274 

Хактала, 176 
Хан (Наћп), Јован Ђорђе, 5 
Хаџи-Продан ГлигоријеВИћ, 176, 

293 
ХаЏllћ Антоније, 216, 265, 286 
ХаЏllћ юrвизијар, 37 
ХаЏllћ Светозар, 

Хегел Георг Вилхелм Фридрих 
(Gcorg уујЉе!m Friedrich Hegel), 
270,271,274 

Хекел Ернст Хајнрих (Ernst Нејп-
rich Haeckel), 23, 273 

Хексли, видети Хаксли Томас 

Хервег Георг (Hervegh Georg), 277 
Херцен Александар Иванович, 26, 

197,232,234,276,277 
Хесе Херман (Hermann Hesse), 
ХилферТ\инг Рудолф (Rudolf Нјl

fcrding),299 
Хитлер Адолф (Adolf Нitlcr), 299, 

300 

РЕГИСТАР ЛИЧНИХ ИМЕНА 

ХорваТОВИћ Ђура, 36, 281 
ХРИСТИћ Никола, 162,206 
Христић др Филип, 63, 139,275 
Христос Исус, 47, 94,110,111,153, 

226,260 

ц 

ЦеНИћ Димитрије Мита, 13, 14, 
137, 146, 147, 156-160, 266, 288, 
289,290,300 

Ценић Ђорђе, 138 

Ч 

Чарапић Васа, 245 
Чарторијски АТ\ам, 264 
Чернишевсюr Николај ГаВРIlЛО-

вич, 11,12,23,24,26,67,68,71, 
73, 124, 164, 190, 197,226,227, 
266,271,277,286,296 
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Черњајев Михајло Григорјевич, 
249,285 

ЧкреБИћ инж. Душан, III, УЈ 
ЧУМИћ Аћим, 32,35,37,70,73,132, 

134,149,279,289 

Ш 

Шатријан Александар (Chatrian 
Alexandre), 197, 295 

Шекспир Вилијам (William Shakes-
реаге), 25, 275 

ШећОВИћ Коста, 36 
Шишкин Николај Павлович, 11 
Штајн Лоренц (Lorenz уоп Stein), 

23,273 
Штросмајер Јосип Јурај, 225 
ШЧСТ\РIIН Николај Павлович, 26 
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А 

Авала, 245 
Ак-Паланка, 90,196,198 
Албанија, 36, 223, 242, 255 
Алексинац, 82, 83, 91, 109, 295 
Америка, 53, 115, 226, 238, 249, 

271,272,275 
Амстердам, 300 
Аранђеловац, 37,61, 198,202,203 
Арнаутска, видети Албанија 

Астрахан, 272 
Атина, 115,282 
Аустралија, 139 
Аустрија, 15,47,59,60,70,73,170, 

197, 198,211,215,221,228,232, 
233,282,288,289,293 

Аустро-Угарска, 69, 191, 215, 216, 
242,243,249,253,299 

Б 

Баварска, 223 
Базел, 211, 293 
Балкан(ско полуострво), 24, 30, 

80, 169, 201, 202, 225, 237, 242, 
243, 266, 269, 280, 283, 285, 294, 
301 

Банат, 241, 273 
Бачка, 241 
Бела Паланка, 201 
Белгија, 115,292,294,296 
Београд, IY, У, УП, XI, ХIII, ХУ, 5, 

6,7,8,9,11,13,24,26,27,34,37, 
57,59,60,62,63,70,71,72,73,76, 

80,81,104,108,110,115,117,121, 
122, 139, 143, 148, 164, 165, 166, 
170, 179, 182, 190, 192, 196, 201, 
203, 204, 207, 209, 213, 215, 218, 
233,244,245,246,250,251,253, 
254, 255, 260, 263, 264, 265, 268, 
269, 270, 275, 279, 280, 285, 287, 
289,295,300,301 

Берлин, ХIII, 8, 35,51,196,226, 
263,264,271,274,278,280,287, 
296 

Беч (Wien), 20, 64,70, 74, 76, 84, 86, 
101,104,105,108,110,111>,167, 
196, 226, 267, 273, 281, 283, 296, 
297,299,300 

Бока которска, 110,283 
Бон,287 

Босна, 70, 228,243,270, 283 
Босна и Херцеговина, 60,148,153, 

169, 191, 196,214,215,222,241, 
248,270,284,299 

Бреслау,271 

Брисел, 211, 276 
Брусница, 268 
Бугарска, 20, 36, 166, 191,200,201, 

207, 214, 222, 242, 243, 270, 275, 
285 

Будим,273 

Букурешт, 115,270 

В 

Вавилон,211 

Ваљево, 88, 100, 109, 264 
Вандеја, 253 
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Вац, 284 
Вашархељ, 283 
Велика школа (у Београду), 11,20, 

23,24,47,57, 58, б3, б7, 72, 7б, 
120, 121, 1б5, 178,200, 2б3, 2б5, 
2б8, 2б9, 270, 273, 275, 279, 289, 
29б,299 

Версај,27б 

Власотинци,3б 

Влашка, 293 
Водице, 285 
Војводина, 21, ба, 243, 248, 267, 

283,293 
Врање, 35, 3б, 289 
Вршац, 44, б1, 73, 10б, 1б4, 172, 
215,21б,279,282,283,284,294 

Вуковар, 278, 301 

Г 

Г а..тшција, 275 
Германија, 253 
Гиљан,3б 

Глазгов,272 

Госпић,273 

Гота (Gоtlш), 222 
Градиште, 95, 109 
Граница, 241 
Грац, 283 
Грделица 

Гружа,82 

Грузија, 240 
Грчка, 21,223,224,242, 24б, 281, 

293 

Д 

Далеки исток, 2б8 

Далмација, 12,28,34, 70, 74, 7б, 84, 
85,105,124,241,243 

Дарданија,2б3 

Добринци, 267 
Драгачево,277 

Дрезден,271 

Дрина, 25, 2б4 

Дубровник,34,64,84,105 

Дунав,93,211,237 

Е 

Европа, ХIII, XIV, 5, 21, 22, 45, 69, 
72,115,150,153, 1б4, 170, 181, 
187, 197, 198, 221, 222, 223, 224, 
225, 232, 234, 241, 247, 253, 256, 
26б,270,271,274,275,293,299 

Енглеска,23,25, 115,210,225,238, 
247,2б8, 270,272, 274,276 

Ж 

Женева, 21, 27, 188,211,214,283, 
288 

З 

Загреб, 12, 79,2б7,273 
Зајечар, XI, 11, б7, 75,122,206, 

270,295 
Запад, видети Европа 

Земун, 117, 119,139,141,143, 2б3, 
288,290 

И 

Инглеска, видети Енглеска 

Италија, 21, 79, 80, 81,111,198, 
222,224 

Ј 

Јавор, 249 
Јагодина, XI, 12, 34, 35, 38, 57, 63, 

67,70,76,80,83,98,100,101,109, 
194, 200, 201, 203, 204, 240, 267, 
278,293 

Јадранско море, 222 
Јапан, 271 
Јасеница, 248, 253 
Ј астребац, 200 
Југославија, 14, 107,215,221,222, 

223, 225, 228, 229, 248, 256, 2б5, 
269 

Јудеја, 35, 201 

РЕГИСТАР ГЋОГРАФСКИХ ИМЕНА 

К 

Карабурма, 2БО 

Карановац (Краљево), 150 
Карловци, видети Сремски Карло-
вци 

Кијев, 2б9, 275 
Књажевац, 87, 99,100,201,264 
Константинопољ, видети Цари-

град 

Копривница, 34, 35 
Космај,245 

Косово, 35, 214 
Крагујевац, XI, 11, 12,32,34,36, 

37, 40-41, 44, 4б, 50, 57, б1, 63, 
64,70,76, 80, 82, 109, 122, 124, 
148, 154, 159, 192, 193, 194,245, 
248, 249, 250, 253, 260, 267, 270, 
277,278,279,284,285,293 

Краљевица, 260, 295 
Краљево, 277 
Крајина (неготинска), 33, 35 
Краљевица 

Крћевац, 253 
Крезо, 293 
Крива Река, 36 
Крим,277 

Крушевац,277 
Куршумлија,35 

Л 

Лајпциг, 13,272,274,279 
Латинска Америка, 271 
Лебани (Лебане), 36 
Левач,76 

Лепеннца, 82 
Лесковац,35,3б,37 

Лозана, 211 
Лондон, 27,81,119,150,210, 2б8, 

271,276,277,290,296,299 

М 

Мађарска, ХII, 15, 40, 44, 48, 118, 
124,172,173,195,209,215,21б, 
218, 222, 223, 2бб, 269, 278, 284, 
287 

Македонија, 214, 270 
Марбург, 274 
Метино брдо, 246, 260 
Млеци, 222 
Минхен, 143, 145,269,279 
Монголија, 270 
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Москва, 11,226,269,270,274,284, 
290 

Н 

Нева,22б 

Невесиње, 13 
Неготнн, 263, 27.0 
НеГОТIIна,35 

Неl\шчка, 15, 24, 25, 44, 52, 72, 79, 
115, 139, 165, 197, 198,221,222, 
223, 224, 225, 23б, 237, 238, 253, 
270,271,272,273,274,284 

Неменикуће, 22 
Ниш, 7, 35, 37, 201, 202, 264, 270, 

286,300 
Нови Сад, XI, ХII, 12, 15, 16, 17,59, 

60, 61, б3, 70, 73, 76, 77, 78, 80, 
111,124,131,143,148,149,164, 
169, 191, 197,213, 244, 265, 26б, 
267,270,273,277,282,285 

() 

Обреновац, 97,109 
Одеса, 274 
{)стровица, 245 

П 

Пан че во, 12,58, б8, 71, 76,125,141, 
142, 143, 148, 163, 1б4, 1б6, 168, 
191,200,284 

Параћпн, 92,109 
Париз, 27, 47, 69, 137, 139, 170, 191, 

195, 197, 198, 22б, 233, 234, 241, 
246, 268, 271, 276, 278, 279, 283, 
284,285, 28б, 290,291 

Петрово, 172 
Петроград, XI, ХII, 11,26,57,58, 

б7, б8, 72, 80, 122, 123, 163, 164, 
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165, 166, 168, 190,200,226,231, 
264, 265, 266, 269, 271, 274, 277, 
279,280,281,284,295 

Петропавловска тврђава, 271, 272, 
273,275 

Пешта, 13,20, 115,215,216,267, 
270,273,285,297 

Пирот, 35,201,204, 205,206,295 
Плевна (Плевен), 35 
Пожаревац, XI, 12, 33, 34, 48, 62, 

63,70, 76, 77, 94, 100, 103, 109, 
124, 193, 207, 244, 263, 267, 278, 
294 

Пожега, ужичка, 293, 300 
ПОЈЬска,21,37, 249,264, 271 
Португалија,271 

Праг, 271, 299 
Приморје, видети Далмација 

ПРОКУПЈЬе,35 
Пруска, 5, 59, 232, 238, 241, 281, 

284,287 

Р 

Рајна,194 

Рашка, 150,264 
Рготина,7 

Рековац, XI, 11, 67, 122 
Ријека, 273 
Рим, 188, 223, 224, 273, 289 
Рипањ, 264 
РУДНIIК, 245, 268, 277 
Рума, 267, 278 
Румелија,35 

Румунија, 205 
Русија, XI, ХIII, XIV, 11, 12,20,21, 

23,24,25,26,27,32,35,36,37,40, 
58,67,71,76,81,125,164,165, 
167,168,180,197,201,214,221, 
225,226,227,232,246,249,253, 
265, 268, 270, 271, 274, 280, 285, 
296,300 

С 
Саборна црква (у Београду), 204, 

205 

Сава, 131 
Сан-Стефан, 35, 280 
Саратов, 271, 272 
Свирци, 36 
Сегедин,267 

Седан,293 

Сllбllр, 26, 67, 164, 226, 270, 271, 
272,276 

Словачка, 270 
Словенија, 222, 223, 224, 228, 249, 

253,254,301 
Смедерево, 86, 109,240,285,293 
Сокобања, 201 
Солун, 253, 303 
Сорбона, 278 
Софија, 275 
Србија, III, IV, У, VI, ХIII, XIV, 5, 8, 

12,17,19,21,22,26,29,30,33,34, 
42, 44, 46, 48, 50-54, 58, 60, 62, 
1)0,81,87,108,110,114,115,118, 
123, 130, 131, 140, 153, 164, 169, 
175, 178, 194, 201, 210, 213, 217, 
221, 223, 225, 226, 236, 241,242, 
245-260,264,268,270 

Средоземно море, 225 
Срем, 241, 267 
СреМСКII Карловци, 15,61,70,266, 

267,271),21)4,290 
Стамбол, видети Цариград 

СтаНОВЈЬанско ПОЈЬе, 260 
Стара Србија, 148,214,248 
СТУДСНlща, 150 

Т 

ТеМlIllIвар, 283, 292 
Темнић,35 

Тсразије (у Београду), 6 
Тимок, 36, 206, 207, 270, 285, 292, 

295 
Топола, 11,26,36,37,202,245,253, 

264,281 
Тополска кула, 260 
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Топчидер, 58, 169, 187, 209, 215, 
278,292 

Торино,273 

Трст, 12, 57, 64, 67, 72, 74, 75, 76, 
77,79,80,81,84,104,108,110, 
111,124,194,267 

Турска, ХIII, 5, 25, 35, 36, 38, 47, 
115, 118, 148, 176, 187, 192, 197, 
201,214,222,223,224,225,227, 
242, 246, 249, 250, 264, 280, 285, 
291,293 

Ћ 

Ћуприја, 34,85,277,278 

У 

Уб,96 

Угарска, видети Мађарска 
Ужице, 102,300 
Украјина, 24, 275 

Ф 

Филаделфија, 288 
Француска, 14,20,23,24,25,26,27, 

59,72,115,135,139,165,180,182, 
188, 191, 209, 210, 223, 226, 232, 
238, 241, 249, 253, 265, 269, 271, 
273,274,276,281,284,287,296 

Фригија,21 

Х 

Хаг, 211, 271, 288, 301 
Хајделберг, 273, 274, 278, 287 
Херцеговина, 270 
Хехберг (HOchberg), 226 
Холандија, 273, 296 
Хрватска, 79, 222, 223, 224, 225, 
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228,249,253,254,259,267,301 
Хрватска крајина, 60 

ц 

Цариград, 115,223,225,255,279, 
282 

Цетиње, 115,200 
Цимервалд, 299 
Цирих, XI, 11,20,21,27,58,68, 72, 

80, 123, 163, 165, 166, 168, 179, 
191,195,200,209, 226, 234, 264, 
265, 268, 269, 270, 273, 274, 277, 
279,280,285,299,301 

Црна Гора, 25, 191, 214, 223, 248, 
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CONTEMPORAINS SUR SVETOZAR МARKOVIC 
Resume 

Lc Нугс гспГсгтс 1<1 ргсЉсс d<1ns I<1Сјисllс оп indiquc Ics circonstances dans 
Icsqucllcs M<lfkovic viv<1it ct qui ont conditionnc l'<lbscncc Јс 1<1 Iittсшtuге plus 
amplc Јс mcmoircs sur 'иј, cnsuitc qU<1trc P<lftics, notcs du rcdactcur et Ic rcgistre 
dcs noms. 

La ргстјсге Р<1ГЙС, Ј'ип volumc modcsw, conticnt quclque dctails de la ује 
dc M<1rkovic, dispcrscs d<1ns Ics souvcnirs dc ЈОУ<1П Dшg<1sсviс чиј p<1rlc du tcmps 
ои cut licu ЉssстЫсс dc St Апогс ct du dcbut dcs <1nnccs sоiхш1tе, lorsque 
M<1rkovic, сп се tcmps ecolicr, h<1biLait cl1Cz 'иј; dc Мјlan Dj. Miliccvic чиј se 
souvicnt Ји d6p<1rt Јс Markovic роис 'а Russic сп 1866 ои il allait [ајге ses 
etudcs; dc Јоуап Zujovic чиј p<lflc ос l'iпПuспсс puiss<1ntc qu'cxcr\(ait Markovic 
аи dcbut dcs <1nn6cs soix<1n tc-dix sur 1<1 jcuncssc scol<1irc; Јс Vladan Djordjcvic 
чиј se souvcnait dc S<1 роlсmiчuс <1УСС Markovic сп 1872; ОС Јоуап Subotic чиј 
foumit las donnccs sur lc trav<1il dc Markovic <1УСС 1<1 jCUI1CSSC scoblrc pcndant 
son 6migr<1tion а Novi S<1d сп 1872 ct 1873; d'Аvгшп Pctrovic qui p<lflc dcs соп
ditions сп Scrbic dans 1<1 ргстјсгс moitic dcs ann6cs soixantc-dix ct du temps 
aprcs la mort ос M<1rkovic аи dcbut dcs annccs quatrc-vingts; ОС Laza Nancic чиј 
cWit, соттс Јсгпјсг dcs m6mo!'ialislcs, аусс Markovic <1V<1nt son dcpart de 
ујсппс роиг Tricstc аи mois Јс lёугјсг сп 1875 ou la mort I'altcignit. 

La sccondc p<1rtic Ји 'југс cst Јсојсс <1их nccrologcs. Lc plus grand потЬге 
Јс ссих-сј <1 6lC риЫјсс dШ1S la prcssc ос 1<1 g<1uchc scrbc ct ctrangcre. Le 
n6crologc foпоатспшl cst cclui ЧUС Рсш Тоооroујс ауај!. риЫј6 d<1nS la гсуие 
"Rad". Sur сс n6crologc s'appuyaicnl I10l11Ьгсих aulcurs чиј ecriv<1icnt cnsuite аи 
sujct dc 1<1 mort ос Markovic. Lcs n6crologcs paraiss<1icnt aussi dans lcs јоитаих 
а difT6rcntcs oricnwtions idСоlоgiчuсs. Ccs nccrologcs, ainsi чис Ics соттстога
tions сп difТcrcntcs 10c<1litcs ОС Scrbic ршlcпt СОI11ЫСП M<1rkovic cwit соппи par 
toutc 1<1 Scrbic ct сп dchors Ј'сНс. Еп outrc, ils p<lflCnl aussi чис lс mouvcmcnt 
socialistc scrbc clait pro[ondcmcnt СПГ<1сјпс dans Ics cours intcrnalionaux du 
mouvcmcnt ouvricr. 

La troisiCme partie du lјуге сопИсп!. чuс1quеs textes sur Markovic, чи'ауа
ient 6crit, tot ои t<1rd, ses contcmpor<1il1s, disciplcs, шпis с!. successcurs. Ccs пе 
sOnl pas dcs mcmoircs <1и sспs Ојгсс!. Ји mOl, mais plUlot critiqucs et opinions. 
Imm6diatcmcnt <1prcs lc Congrcs ОС Bcrlin сп 1878. 'с тОUVСП1епt de M<lfkovic а 
СОП1П1епсс а sc dilТсгспсiсг сп gauche socialiste с!. сп гаdiсаlisП1С. Lcs tcxtcs de 
DшgiS<1 Swnojevic ct ОС Мјш Сспјс, COI11I11C гсргСSСl1t!.lПts Јс 1<1 gauche socilliiste 
et Nikola M<1rkovic cl Djoka Апdјсlkоviс, COI11I11C гсргсsспtaпts dcs radicaux, 
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s'empJoient а dcmontrcr quc се sontjusLCmcnt Jcurs partis qui continuent lcs tradi
tions de Markovic. Dапs lc СОI1Пit entre ces dcux courants s'епЛamтait Ја lutte 
роиг Jes valcurs vcritables dc J'hcritage de Markovic. Dans Ја phase initiale du 
Рмй radical, lcs radicaux ctaicnt сп cffeL lcs succcsscurs de Markovic. Plus tard 
ils сlоigпепt de pJus сп plus de Ја doctrine de Markovic pour dсvепiг graduelle
mcnt Је plus fort parti bougcois scrbc, L'огiепtatiоп idcoJogique de Ја поиуеllе 
s6rie de "Radnik" qui рarаissшt vcrs Јс commenccmcnt dcs annecs quatre-vingts 
sous Ја rCdaction de Мјш Сспјс, est ип tcmoignage que а J'activitc dc Markovic 
etait devenue Ја fondcmcnt Ји тоuvсшепt sociuJisLC serbc. 

La quutriCше partic Ји Јјугс conticnt p~sicurs ccrits dcs contcmporains de 
Markovic, de сеих qui partagcuicnt scs орiпiопs ct Је ses disciple, Јс fait qui рмlе 
qu'il cst dcfinitivemcnt nctrc duns Ju ШСl110iге historique. L'unique textc dans ccte 
ocuvre qui considcrc Markovic Ји point de уис Јс lu pcnsce politique bourgeois 
est uп textc de Vludil11ir Јоуапоујс, cmpruntc, Је ses "Souvenirs", publics scule
I11cnt сп 1988. Le frugmcnt Ји Јјугс Ји contel11poruins considcrabIement plus 
јеипе de Markovic, Dragisa Lupccvic, рuгЈс d'une profonde affinitc јпйте et du 
Јјсп id60Jogique entrc Markovic ct lc mouvcmcnt socialistc l110dcme serbe. Le 
texte de Јоуап Zujovic iпdiчuс lcs tгшlitiопs апtil110пuгсhiчuе Је Markovic сот
те base de Ја conccption гсрubliсаiпс, чui prcvalait cntrc lus Јсих gucrres, de 
l'organisation Је J'Etat dcs Slavcs (Iи Sud. Le tcxtc Ји сшпarudе de Markovic. Qui 
рartagсшt scs idccs, Rusu Miloscvic parlc (Iс I'аltспtat сотшis рм lа bclle-socur 
Је Svctozar, I1ka, [сl11тс Јс sоп [гсгс Јсугст, sur lc гој Мјlап ОЬгепоујс, lе 1 cr 
septcmbrc 1882. Шсп {ju'il пс soit pus dircctcl11cnt lјс а Markovic, се LCxLC est 
intcrcssant рмсе qu'il purlc Ји sort роlitiчuс dcs homl11es dc l'спtоurаgе Је plus 
prochc dc Markovic {јU'ОП inculpait Јс partagcr scs opinions. L'ccrit de Karl 
Kautsky, ип dcs chc[s lcs plus сшiпспts clc lu Dcuxicme Iпtсгпаtiопalе, рмЈе que 
lc тоuvешспts socialiste scrbc ctait dcvcnu lс fuctcur iпsсрarаblс ct du point de 
уие [опсtiоппсl important du mоuvсrпспt ouvricr curop6cn. Еп шсmе tcmps, се 
texte indique 1е fait quc Murko\fic est rcstc gravc dans Ја тстојгс de lа gauche 
ешоресппс тсше dапs lcs annccs viпgt Јс notrc sicclc. Le tcxte Јс Bcnolt МеЈоп 
parlc lа тсшс cllOse аусс ссгtаiпсs пuапссs iпtСгсssапtсs. Мсl0П пе vois pas 
спсоге que lс шоuvсmспt dc Marko\fic cst dilTcrcncic а l'intcrieur. De touLC суј
dепсс, јЈ puisait scs iп{'оппutiопs ~llu sourcc Јс Pcru Todorovic qui, vcrs Ја Пп des 
annccs quаtrс-viпgts, ctait Ј6ја сп сопПil v61H5mcnt аусс scs апсiепs amis qui 
purtagcaicnl autrcГois scs id6cs - Ics шЈјсаих. 

Lcs соmmспtaiгсs dапs сс lјугс оlТгспt аи lcctcur lcs dоппссs sur 1cs pcrson
nages ауапt ccril Јс Murko\fic, спsuitс sur Lous ccs dctai1s importants Је lcurs 
ccrits qui РОUГГdiСПL rcstcr рси clairs аи lccLcur sапs соmшспtairсs. I1s cssaient Је 
сопtribuсг а шсttrс сп lшпiсгс lu рсгsоппс Јс Markovic, ses oeuvres, Је тјЈјеи 
dans JcqucJ јЈ vivait et dапs lсчuсl јЈ sc mouvait, аiпsi que lc temps dans ЈсчиеЈ iI 
dcveloppait son activit6. Lc r6dactcur п'а pas inscrc dans сс Jivre ccs textes qui 
SOl1t imрогtaпts роиг l'6сluiгсiSSСПlСПL Јс 1u pcrsonnulitc dc Markovic ct dc son 
cpoquc qui sont Јсја iпсlus dans Ics uulrcs 1ivrcs Јс cctLC Cdition. 

TABLE DES МАТП~Ш.ЕS 

Prcface .................................................................................. 

Ргсшiсгс purlic 
MORCEAUX SUR LA VIE ЕТ LE TRA У AIL ............ .. 

Јоуan DragaScvic 
Autobiographic сп ГгаgmСПlS ....................................................... .. 
Мј1ап Dj. Мјlјссујс 
SVCto7.ar Markovic, publicislC ...................................................... . 
Јоуап SubOlic 
Vје du Dr. Јоуаl1 Subotic (auLObiographic) ...................................... .. 
Јоуап Zujovic 
IпЛuспсе dc Svctozur Markovic sur lа јсuпсssс scolairc ....................... . 
Аугат Pctrovic 
Souvcnirs .............................................................................. . 
УlаЈап Djordjcvic 
Souvcnirs .............................................................................. . 
LazaNancic 
Vrsac (Scrbic), Јс 17 шагs .......................................................... .. 
De Scrbie ............................................................................. .. 
Proccs а lа prcssc а I'Огiспt ........... оо ............................................ . 

Dсuхiсшс parLic 

НОММАОЕ АИ CAMARADE DISPARU .............. .. 

RCdaction dc Oslobodjcnjc 
S\feto7.ar Markovic cst шогt ......................................................... . 
Рсга Todorovic 
Svetozar Markovic .................................................................... . 
Јоуan Puvlovic 
SvCt07.ar Markovic ....................... ОО ........................................... . 

RCdaction de Buducnost 

ХI 

3 

5 

11 

15 

19 

32 

40 

44 
46 
50 

55 

57 

67 

72 

Svctozar Markovic ..................................................................... 75 



RCdaction Је Rad Vladimir 10уanоујс 
Echos Је Ја топ Је Sveto:r.ar Murkovic ............................................ 77 "Nouveaux combattants - socialistes" .............................................. 209 
Аих camarades е! аих шпis Је principe Interdiction de lа rcunion dc lа ,,Jeunesse ипiПсе scrbc" 
Svetozar Markovic (Атј des ouvriers), Zagreb еп Autriche-Hongric ................................................................... 215 
Arbeiler Freund, Zagrcb Кarl Kaucki 
"Zastava", Novi Sad 
"Вnередь" ("Napred"), Londre 
RCdaction dc Oslobodjenje 
Echos Је lа топ de Sveto:r.ar Murkovic ............................................ 82 

Le dcvcloppcmcnt dc lа Yougoslavic с! Svctozur Markovic .................... 221 
DragiSa Lapccvic 
Histoire du socialisme сп Scrbie. Pcriode Је Svctozur Markovic ............... 231 
10Уan Zujovic 

LazaNancic 
La dcmocratic sociale scrbe est attcir1le d'un соир scrieux ............... ........ 84 

Sur Iс rcpublicanisme сп Serbie ..................................................... 245 

RCdaction dc Oslohodjenje 
Svctozar Markovic. Echos dc Ја rnort .............................................. 85 NOTES DES REDACТEURS ....................... 261 

Laza Nancic - Kosta Lcra 
Sur lа mort dc Svctozur Markovic dans Arheiter \Voclzen-Clzronik ... .......... 105 
Zastava sur Ја тог! Јс Svcto:rдr Markovic ................................... ...... 110 
RCdaction Јс Сгаnјсаг 
"Zastava" sur Svctozar Murkovic .................... .............. .................. 112 
Аих socio-dcmocrates serbcs . ............ ...... ......... ................. ... ........ 118 
Сотраgпiс de 1а grande ccolc "Pobratimstvo" 

Liste dcs illusl.r'Jtions .................................................................. 305 
Rcgistrc des noms proprcs ............................................................ 307 
Rcgistre dcs noms gсоgl"'Јрhiчuсs ................................................... 317 
R6sumc .................................................................................. 323 
ТаЫс dcs matiCres ..................................................................... 325 
Sadr/.aj .................................................................................. 329 

Lajeuncssc ct lcs 1ib6raux. Ос Ја агапЈс ссо1е ... .................... ............. 120 
10Уan Zujovic 
Sveto7.ar Markovic.............................................................. ....... 122 

Troisicrne purtic 

LES SUCCESSEURS EN CONFLIТ.... .......... ....... 127 

DragiSa Stanojcvic 
Рагй socia1istc сп Scrbic ................................... .......... ................. 129 
Dimitrije Мјш СеПЈС 
"Radnik" с! "Sarnouprava" ................................... ....... ................. 145 
Th601ogicn ct docteur ................................................................. 156 
Nikola Murkovic 
Svetozar Markovic ............................................................. ........ 162 
Djoka Апdјсlkоviс 
Idccs sur 1а r6alisation du ргоgГШ11lпе ССОПОП1iчuс Purtis radicaux ............ 175 

QuаtгiсП1С parlic 

DANS LA MEMOIRE НISTORIQUES DES CONTEMPORAINS, 
DES ADEPTES ЕТ DES SUCCESSEURS ................ 185 

Benois Маlоп 
SvсtО7Ш Markovic с! lс socialisl11c cl1ez lcs Scrbcs ........ .... .... ............... 187 
RaSa Milosevic 
Attcntat d'IIka contrc lc roј Мј1ап ......................... ........................... 200 



САДРЖАЈ 

Предговор................. ...................................... .......... .... ........ XI 

Део ПРВII 

ПАБИРЦИ О ЖИВОТУ И РАДУ ................... 3 

Јован Драгашевић. 

Автобиографија у ОДЛОЫI(llЫLl .......................... ............. ........... 5 
Милан Ђ. Мшшћ.евић. 
Марковић. Светозар, пуБЛШOlста .............................................. 11 
Јован СуБОТIlћ. 
Живот Дра Јована СуБОТlIftа (Автобllографllја) .......................... 15 
Јован ЖујОВlIћ. 
Утицај Светозара MapKOBllftLl HLl IIIКОЛСКУ оыладпну ........ ............ 19 
Аврам Петровпћ. 
у спомене............................................................................... 32 
Владан ЂорђеВllћ 
У спомене .............................................................................. 40 
Лаза Нанчић. 
Вршац (Србија), 17. MapTLl ....................................................... 44 
Из Србије ............................................................................. 46 
Процес штампн на Истоку............................. .......................... 50 

Део ДРУГII 

НАД ПАЛИМ ДругоМ............ ............. 55 

Уредништво Ослобођења 
Умро је Светозар Марковнћ .................................................... 57 
Пера Тодоровнћ 
Светозар Марковпћ ................................................................ 67 
Јован Павловнћ. 
Светозар Марковпft ................................................................ 72 
Уредништво Будуhностн 
Светозар МаРКОВllћ ................................................................ 75 



1 

Уредништво Рада 
Одзиви о смрти Светозара МаРКОВllћа ....................................... 77 
Друговима и начеЛНIIМ пријатељима 
Светозар Марковић "Radnicki prijutelj", Zagreb 
Arbeiter Freund "Radnicki ргiјаtеlј", Zagreb 
"Застава", Нови Сад 
"Вnередь" ("Напред"), Лондон 

Уредништво Ослобо!>сња 
Одзив и о смрти Светозара МаРКОВllћа ....................................... 82 
Лаза Нанчић 
Тежак ударац задесио је српску социјалдемократију .................... 84 
Уредништво Ослобо!>сња 
Светозар Марковић. Од:3иви о смрти......................................... 85 
Лаза Нанчић - Коста Лера 

О смрти Светозара МаРКОВllћа у Arbajler voJzen Izronik .... .......... ..... 105 
Застава о смрти Светозара Марковића 
(Л.) У Трсту, 12. марта. - Светозар Марковић умро је .................. 110 
Уредништво ГраНЈЈ'lара 
"Застава" о Светснару МЩЖОВllћу ............................................ 112 
Социјалним демократама СРПСКlШ .................... ............ ............ 118 
Дружина Велике II1коле "ПобраТIlЫСТВО" 
Омладина и либерали. Са ВеЛlIке II1коле ........ ...................... ...... 120 
Јован ЖујОВllћ 
Светозар МаРКОВllћ .......................... ........ .... .... ..... ............ ..... 122 

Део трсlш 

СЛЕДБЕНИЦИ У СУКОБУ ....................... ·127 

Драгнша Станојевнћ 
СоцнјаЛllстичка странка у Србllјн ................................ .... ......... 129 
ДИМИТРllје Мита Ценнћ 
"Радник" и "Самоупр<ша" ....................................................... 145 
Богослов и доктор .... '. ..... ....................................... ................ 156 
Никола Марковнћ 
Светозар Марковић ............................................ ............. ....... 162 
Ђока АнђеЛКОВllћ 
Мисли о нзвршењу привредног програма Радикалне странке ........ 175 

Део чеТВРТII 

у ИСТОРИЈСКОМ ПАМЋЕЊУ САВРЕМЕНИКА, 

ИL.l'ОМИШЉЕНИКА И СЛЕДБЕНИКА ............. 185 

Беноа Малон 
Светозар Марковић 11 ссщијаЛII'зам у Срба....... ................. .......... 187 

Раша Милощевиh 
Илкин атентат на краља Милана .................................. ·.· .... ·.... 200 
Владимир Јовановиh 
"Нови борци - социјалисти" .................................................... 209 
Забрана састанка "Уједињене српске омладине" 
у Аустро-Угарској ................... ....... ........... ..... ............... ........ 215 
Карл Кауцки 
Успон Југославије и Светозар Марковић .................................... 221 
Драгшuа Лапчевић 
Историја социјализыа у Србији. 
Период Светозара Марковића ................................................. 231 
Јован Жујовић 
О републиканизму у Србllјll ..................................................... 245 

БЕЛЕШКЕ ПРИРЕЂИВА ЧА ..................... 261 

Списак илустрација ............................................................... . 
Регистар личних имена ........................................................... . 
Регистар географских lIыена .................................................. .. 
Rcsumc ................................................................................. . 
ТаЫе des mulicres .................................................................... . 
Садржај ............................................................................... . 

305 
307 
317 
323 
325 
329 




