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НАПОМЕНЕ О ОВОЈ 

Као што планом у предвиђено, овој 
књизи дати су материјали у вези са Марковиhевим боравком у 
емиграцији, настали од почетка 1872. до 21. априла 1873. године. 
IIоглавље ЧлаНlЏl садржи 23 текста, поглавље Писма 16, погла
вље Докуменша 23 и поглавље Прилози 26. Наравно, не гајимо 
илузије да смо сабрали баш све Марковиhеве аутографе из назна
ченог времена али смо се трудили да тако буде~ ово тим пре што се 
о низу Марковиhевих текстова истраживачи и данас споре (увод
ници у PagHllKY, на пример; појава непознатог Марковићевог пи
сма и слично). Посебно напомињемо да смо и прилоге из хумори
стичко-сатиричног листа Враiолан изоставили јер их једноставно 
нисмо стигли да обрадимо до ове године лист је био загубљен. 
Почетком године, наиме, Историјски музеј Србије дошао до 
комплета овог листа (према већ познатој опасци Драгише 

нама 

назвао. 

Приреljивачu 



Светозар Марковиh, рад Уроша Предића (Војвођански музеј, Нови Сад) 





Историја свију народа у пространом обиму љеном, састоји се 
у борби paga йроiПив l-lepaga, што између осталог и сведочи данаш
ња борба радника против господштине и газдалука.2 Број радника 
одушевљених и заузетих за општу срећу и напредак човечанства 
који у почетку беше врло мали, данас је порастао до огромних 
сразмера. Тешке дане и године претурили су европски народи, 
кобељајуhи се из љутих невоља, неразвијени, заглупљени, неорга
низовани и неупуhени, како да тра)ке излаза из вечног страдаља. 

Данас, кад је друштвена наука толико развијена и кад су се 
народи толико упознали и збратимили, данас нема сумље да све 
оне државе које пропадоше, пропадоше једино због деспотског 
притиска и материјалне експлоатације народа. Држава римска по
че пропадати онда, кад су великаши и газде пливали у сваком 

изобиљу, а народ, од кога су упљачкали то изобиље није имао шта 
да једе. Таква је била историја сваке склопљене 
ве. Ни сувремена 

науци; али и 

практички, нити је 
матских кабинета заложен )кивот, то рад читавих 
народа. Народи сваким даном све више да Је садашља 
организација друштва неудесна и противна интересима сваког 
члана, па за то и траже равномернију поделу рада и власти и 

за живот. Та у власти та 
једнакост средстава за живот и јесте, као што рекох, темељ дана
шљем друштву. Кад се ово уништи и кад се заведе прво, шта ће 
бити од данашљег друштва? - _3 
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Ова је идеја узвишенија изнад свију уских параграфа и сваке 
политике. Она ради на томе да увећа благостање народа. Благо

стање народа зависи од социјалног уређења, а не од нерада сиро

тиње. У свакоме скоро народу опажају се покрети, који иду на то 

да се више или мање поправи и побољша стање народно. 

Такав покрет појавио се особито у Француској. Париски на

род револуцијом од 18 Марта прошле 1871 год.4 тражи слободну и 
независну управу и осуду републиканске владе у Версаљ у за њена 

Тај покрет пропаде које под 

латска влада версаљска изврши над њеним борцима освету. 20000 
пало је у сечи кад је версаљска војска продрла у на бари

кадама и у боју, 30000 људи, )кена, деце, стрељали су солдати 
версаљске владе. 40000 још стрпано је на морске бродове.5 

И француски народ и остали народи познали су где је зло. 
Федералистични и тај најновији покрет ојачао је. 

У Инглиској покрет раденички ојачао је. Радници су скоро 

путем, 9 сати дневнога 
тога 

јавно 

отимљу по улицама берлинским. Откуд то кад је народ добио пет 

милијарда, Елзас и Лотрингију? Ваљда је дато школама и учи

тељима, јер БИЗ!\1арк и немачки филистри хвале се да је немачка 

школа не! су поделили благо. 

Имамо, вели један раднички лист немачки, једино то да захвалимо 

државничкој промуl1урности Бизмарка, што на сваком кораку ви-

5 

дим о кљасте и богаље, сирочад, удовице и просјаке. У се 

такође опажа покрет. У Аустро-Угарској такође; а то су све знаци 

пробуђености. 

И наш српско-хрватски народl0 није изостао, н. пр. буна рако-

вичка у Хрватској против мађарских насилника. наш народ 

почиње да свата шта је у од а шта не; 
предлог да се земљораднику не може продати шест плугова земље 

за дуг и још неки такође од знатне користи по народ.Ј} То се све 

код нас у исто доба кад се то исто догађа у целом свету. 

у Америци радничка партија одржала је у свима државним 

фабрикама победу 8 сати дневног а рада, а у приватним 9. На 
њеној застави написано је 8 сати рада, 8 сати за образовање и 
вршење грађанских права и дужности, 8 сати за одмор. Сви су ови 
покрети само претече друштвеног препорођаја. 12 

Ми смо у најкраћем прегледу изнели чисто међународну по

литику у прошлој години, обелея(или су само местне али једно

времене покрете који удружују и братиме народе против општег 

непријатеља. 13 

PagHll}(, бр. 1, од 4. 1872. 
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Ј една година веома је кратак рок у животу народа и чове
чанства. што за године непо

средно истичу из оних догађаја што су се пред њима дешавали -
OH~ су приправљени животом и радом прошлих покољења, у те

ча.1У много BeK~Ba. Али баш с тога догађаји једне године добијају 
већУ важност, Јер они често износе на видик многе појаве дру
штвене које су вековима приправљане, али на које нико није об
раћао пажњу. 

Једна од најважнијих појава од прошле године без сумње је 
догађај у Паризу, који је покушао да преобрази сувремену државу 
у цивилизованој Европи. Дуго време сталежи који владају у сувре

меној држави, одрицали су да постоји каква противност између 
paga и кайшuала у ДРУНl'гву,15 за то су сви протести и покушаји 
раденичког стале)ка да се ослободе свог худог стања, сматрани 

силом. И последљи 

видеше 

као истинито основно морално начело социјализма, а то је: да 

владавина над капиталом не даје право госи да преобраhа fJL',ц,Ј.Ј..ХЈ~L'.u 
се 

CLТiOM KOHKypeH[{LljO.Ai uзмеl)у pagHuKa и кайuLТiалuсLТiе; већ треба 
изнаћи неку правичнију меру. Ко год познаје језгро сувременог 
индустријалног газдинства у Европи, које је све основано на наја
мништву, мора увидети, да је овако признање за владајуhи сталеж 

у Европи морално самоубиство. Сваки пут при великим друштве
ним преображајима предходи преображај у појмовима народа. 
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Прошла година пронела је у све крајеве и све сталеже европског 

друштва нове моралне и друштвене појмове, на којима млада 
ропа Оће да подигне нову друштвену зграду друштвени ће прео
бражај ДОћИ неизбежно са умним. 

Друга је значајна појава у прошлој години очевидно про

падање кmuолuчанске цркве. Католичанска црква својом чврстом 
организацијом и јерархијском дисциплином за дуго време држала 

је фактично у власти целу западну Европу. Та је сила почела давно 
ишчезавати и изчезла је у многим државама, али све до последњег 

JJLJV1VJlVJJlU она била толико силна да 

владала народним образовањем и умним правцем тих народа. Та
кве су земље биле нарочито Баварска и Шпанија. Али у прошлој 
години и у једној и у другој држави започе се борба против ду
ховног јединства и јерархијске дисциплине. Ову борбу започеше 
противници папске непогрешивости, али је она одма изнела другу 
тенденцију, на име да створи HapogHY, католичку цркву. Ови бор
ци назваше се Сluарокаmолuцu, ђаја они су праве 
хрИШћанске вере. Њиова је снага била са свим довољна да пољуља 
из основа остатке једине католичанске цркве, али је била веома 
~нv.1Vi'ЈН~ЈЈ.'-' да оснује цркву.16 Ово веома не
МОћНОСТ католичанског хришhанства у опште. Оно је постало ре-

Немачке царевине, наДМОћНОСТ у и Т. д. све то ми 

држимо да је стара песма на нов глас. Нас се више тиче она уну-
тарња невидљива се У тишини 

појављује се н. пр. у облику комуне, опозиције старокато-
личке цркве. унутарњи живот ЛLu.LJ'-'ЈЈ.Н~Н ,.\.,,,,,, •• ,, 

витак, питања о политичној ситуацији биће решен а са свим на 
други начин но што се решавају на бојним пољима под командом 
дипломата данашње одношаји разних држава 
имају нешто вредности за наше ослобођење, али та је вредност 
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далеко маља, но што је обично узимљу кабинетски политичари. 
Толико можемо да кажемо, да је лањска година била са свим 
удесна за наш рад, па за то можемо само да узданемо: и још једна 
година проте че на празно! 

у овим речима већ смо казали шта је нама донела пропrла 
година. Jv1HOrO лепих речи, много празниХ обеhања и узалудних 
нада, много праске и лаРl\lе против слободњаштва и много лепих 

"изгледа" за будуhност. - То је све разуме се врло мало, али и ми _ 
као и цео свет - нада-r-ло се да ће нова година бити боља од старе, 

се с што 

година донела. Свакојако је и то једна велика1К добит за нас што 
мисао о јединству и ослоБОђељу српског народа код свију српских 
синова постаје све неодољивија, а код независн:ије образоване кла
се све дубља и чистија. Општи напредак у мислима, који предњачи 
у развитку народа ПРИl\Јеhава се и код нас. Он иде лагано, али 
скоро, веома скоро, показаhе се његова неодољива моћ ... 

Pagl-lU}{, бр. 2, од 8. 1 1872. 

Број 4. 

Излази и не-

СРБИЈА НА ИС'l'Iщу 

Више НУ'Г!I rouopcuo јс КОД IШС О "мн
сији' Cpullju lIа IICTOlty, 06UЧllО СС ту 

pnUYMU: l'рlШIЩС ЛРЖ!luuе, !\ЛаЛ!! u лру

"С, YlIPU\lU ~IIО.iЬuшње, \lолuтuчutJ ФОIJhЩ У 

који!!!! 611110ШШ.l!l ,IIO\la СрlIска ЛРЖIШU"; 

а.lll нанаll унутарљи ЛРУlIlТВ61111 прсображај 

може и ТјЈеба Ср6ија ла УЧI\llIl ыс1lУ lШ
родина иа jyrOllCTORY Eupouei Дрщаuа је 
саllО oРI'Iщuuоutl1l0 лруштuо. У cТUUOUU 110-
.!.НТИЧКО саыо ч)'нају llОРОЛIIЧНU U лl )'ш-
1Ћепо сноuомпи склоп, ШТО јс темељ др

жаuц. Ко ,'од је ПРОУЧЦО исторuју срп

ске реuо.ауције у uочетну ооог столеhu, 

lIора увилетu ла ту није y~ulhen!l llРО

меnа UАасти, поде.!.!! држаВНОI' uеыљuшта 

у ОlШIТU иек!> иРОМСll!l НОДИТИ 'НIU, иеь 

је ТОМ ПР".\U1l0Ы учuњеuа дубокu, ..wуш-
7'ОСIШ реОOJlуцuј(ј, која је ни корена Ца

мени.!.а строј СРПСВОl' друштuа под Тур

цима, па је a~ И!!ТНАа u саме појмоис СРll
С801' HapOAII. 

Оно што се је сuршuдо Ј' Србији ре

ВОАУЦ11јоы моше lJaM с.аужнтн нао "оука 
ШТ!1 треба буде 

ВО.IJуције у 'l'YPC!loj царениаи - а може 

у Београду, 13, Ј ан-уара 1872, 

жаuа која јс њу IIС'!')' 1I0,\.inp"11.~a, јер 

раја UUЛРЖ!l1lа тој ЛРЖ1\1I11 1J0jcкy, 

1I0ОllИ,"0 lШ 11 сам лuuр," 

у Typc1toj Ц"lЈСUIl1II1 OHOI' доба 

i.iYXl.aH.~Aoui,iI свра;!\ лРИlllЈIЈШIl l!.il\Аслt~ше 

KUO uлu.ст сириы 1I0ЛШIUlШ. СУЛТu'lJ, KU,U 

С\Ј" ыухuмеДfiНСIЩ I1дUЛ"РII, 6110 је но 1(0-

раиу I'ОСНОДIlР СНС ;НЈЫ.ьо, ItOJU јс 6\1.ш 

ocuojeua, а IЈ:ш)'ы�o Се 11 l'OCIlUAUP ЉУДИ, 

који су ЖllUСДII lIа тој acblJы�.. ОстаА" 

турци скоро CUII uез PI\:I.\UKC би.Ш су ор

l'auu CY.l1TaHOUC D.lЩСТII 1'. ј ИЫUЛ\l су не

канап зuаllllЧUll 1I0,\ожuј у држаUII, а "IIСУ 

баш прости t10лаlllЩll нnо ХРllшl,апu. 

.Цсло ЦUРС1'UО У lS ос"у, \ЈОЛII l'uuue, 

6u.l1o јс полеЉСllО на "IIМЩЈС 11 Cllllx\JoIYlie: 

U ,UX CUI\Xllju IННI:ЈСIIЛ!I јо 1111 1 :l2,ООО 
ЉУ ДII.· <ЈниХllјс С)' 611,1С "IНlUllДСluсаuи 

uојИUЦII. Онн су 61Ј.I1" 06HCUUHII да ра

тују у сии"о доба ИU иOUIIН СУЮUllОU, 

fш'rо ИМ се лuuадо upu.uo ла УЗIIЫ..ъу UС~И 

"рмход (06U'lИО ДС<:Сl'Ы; ОЛ <lIЮ" ЈI с-гоке) 

од једног 11.1111 Вllше села. То ираво 6и.\0 

је ШIСЉедно У Њllоuој 1I0РОДIЩI!, А.ш 

права свој!Јпе ОlШ iШСУ !:!blfJ..A.U IirlO 6~!'O~ 

ВИ У Воси!!, IНITU су Ш1il.\U прnuо ла су ЛС 
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Година 11. 

:Ju OfAI!.t;C 11.11\1,11. се }О Isav_ ид IIVC10 

\I'1'.!>I\ 11)1 Н I SIIIlШ U); 1IOA!1 

}')r.UIJlICU t.J\U U j)1!~'T!!JAТ:~ ШI1А-О с.9 

л.\.uIlЩlcr!Јtl.Ц~!ЈП 

Стаи Јо У["ЈДUllШ.В6. У ыовој 7&7" 
Ьы. г, ы.итџ llU.Al1'1.S0nubc. 

11.1НТУ ј:11IнчаРllыа у ЊСI оној 06Ааетн н 

HAal,ao ене ЛРУI'С упраuнс трошкове, Ра
ауые се, ЉСМУ је UИЛu uеЩНЈЬOlIО lIео

l'раl1l1ЧСIIО IЈРННО да снс те lIаданс на

Il.'ШТН јЈ,\ 

кој" је I1лulllJ.ла снака МУIu~" uшuu. од 

сслые I'ОДlше био је' до луше олре4ев, 
Н.\II llOНlIC душu У uuшаАУUУ вије ио

стојао, \1 паша је "орену олре1luнао од

ССНОМ Он нахије, На је ОеТIJ.UљаО ОНlај

СКП!! Еuезооцма, ла је ОUИ порСЖУ па 

ССАа в нојелuuс &уl,с 11 иаuлате !i\aso 
зuалу. ОСIIМ ТОIЋ наша је узимао ва се 

ЛIШUК у разины формuма: У uилу иу.ау&а, 

(ТIIКО су l1еlШЛU ССЛ,ЩИ ИЗ целе Србнје 

611.\11 В!ЈllllуlјС1Ш ла рuле па l1аUЈ\шој вем

.1,11 но 1 оО дана у lO,\IIJIII); 11.111 У еll

jlUUUM "IJlJ\lUUОЛИМlL \1.111 У 110НЈ\У одн сно 

У IIСТО иремс. ()uaue су 1I0резе ОК cuoj 

рКЧ)'1I У,\uраЛII !I:ЈUРШНII UIH'IlIIlI НIIШН!!Н 

У пахuјаыu МУСt'.iU_,щ. Ущшuо нuше 

су lI;lI'д~лu./it.Ј tшо ш~r..i:1 ;НШј'IIIIIJЦI\ ЛР;:~IJ.U· 

ПНХ НрUХолu У об,~:LСТ"Мn' u љихооа је 

СНII 6РЩЋ БИЛIi О тоые да истсрају од 

СВОЈ' зu"у"а што веЬу ЧllСТУ n.cuy. У 

IbIIOUlIbl ј С РYlщмu IIСТIIН8. 6ИАа ВРХОВПII 

OL"TH И У uеtюј AP~ l'Oj држn.uu. - Адн рu.ји т НUТИ ла нм раја Кј'Аучu. l~ilU I1ITU IlUЛUIЏlјс!~а, lJuјШ..lЧl:D. 11 Фuш!.НсuјС!rD. y~ 

дп. би тачuо Pl\oYJdC.lU шта пам је до- рС1ШХ, ТО су 6мн IIРШIII.lСГllеаШ1 1I0ј'IIЩU IIl'аьа, I\"U у сивма ТНМ rjlUUUMU УНРАие 

НРОУЧUНО tlщ\u 

ПОДУQСТРIJУ II У нојој је 6е8 сумље 

бвјu иамењснв ПРИII У.lОГВ. 

'Ј'урс.а АјЈжаQна CUC7'O,I4(j "'Ро,4 срuским 

устанком. UРЮНUЈациО.z оаШ1'Uне Il !Ја

Црх&,;на 

српско револуције .IlеоиОАД 

у 1ЈеКОЉИКО речи t!01UYUO је' кп

рв&тсрисао ТУРСКУ ДРЖ!lUUУ систему: .Нn.
РОД U6li.iЬU иеГАедuју вао roAell 
SUnU11l.1., HU које rt\ uптересе има влаАа 

јЈајвеl,е ираБО а од којБХ ова УС· 

тупа у пап.щтУ за одбрану, L\ пске лаје 

ЧМ/ЈОUUDцuма rOTOBO као ГОД apelIft,y. "аја 
је Аuшеца свако јавно САасти, IJ још со 

ПОS!lзује саllО Mt\O оно, ЧU\! се уорапЉ!l, 
средство да буде ДРШUВI!, п ТО др-

jJaj~ UIIМI је II;ШО!> 

олаIt.40 су опо AoGlljUAU СlIојс IIUЛI',I;UIJIIILС. 

Ирховиа I10'\IIТilЧШI U аЛlJlIнuеrl'lIТПIJUU 

ВАаст у 06.1аСТНI1а 611да је у рјЋIIIШ наше. 

у мирио IШЩUДУЦU СУ се uбично 

iУПОВIl.I.И. u беЈ тога паше су 1'.\ е-

Л!!.ле ла што IJellu~ u~целс IllIl'lIIIhC1!Y 

рају. Паша је 6ио 06всщц ла IlAal,(L ла
ца!! у цеитра.4НУ пасу, којll се но СUlшу 

06.1ае1 одреllввао одсеко,", ои је IIЗ,\UUUО 

11 4.iJi1\ЈНЈЈНЦНМа., tlUJH;JC 

ТО су 611.111 СНlI ДраUШII1 IIИСДОНII наша· 

врсис, 

!iУI!ОПНl!{~1 браЧ!ll! УI ОНО[Н1 lJ Т. 

А.1И PtlJ)'~L! се uajBL!lltj N~U дохи,\!1 мо· 

\,;1.111 еу IIU,\~II)II!UI\ТlJ X\,I1I1II,l\III', ltuлuјu 

ju J:UU I'U,\ 11 11 Ц lЩЈ. ыорао, ,\а и:! с!.н'!!'а 

lIй'\йЈЈ;аја о,щрuu I1реиду, I(ujy је у IJII-

IIjI"'\ IIAUI"U У 

'Ј\ЈСl'иы UP"XQAOM, U UuTU l"lJYblC се uujc 

СМОО 1'110(.11'111 IIр!!ВОВ"рIlС TYjJltc Bcl, С"IIО 

.хРllшltr1Ut.!. (Ј!Лt'Т.\IНП.l. I"Jt) 

ШЈдliТИ'lIШ lll'Ю'.ЈIЦ. 

Од 1'0лuпе 11'>18 нал UUрUЛ11 ЗfilllЈоше 

лоста /\а,\е!(о Са снијиЈ:1 1Il')UYТlJU:J l! !Је

CK!/()MIJIIM траж61lJ1КЫU, 110'11'0 Се УСШВIlU, 

UUUIlI!'IIlU AIlUepu.\113Ubl јlШU РU;lIшјати; (Ј,\ 

ои,\[\ мудре IJ IIроыуьурие ,\I',,(lНIII' 

!)UfjIllIlC, бр, 4, од 13. 1 1872. године, са ПРВИI\'1 наст;:шком Срйuјс: 1/(/ llсiПоку, где је 

ова Марковиl1ева студија првобитно почела да излази.1'Ј 



НИШТАВИЛО ГIАРЛАМЕI-IТАРИЗМА У 
АУСТРО-УГ АРСКОЈ. 

но што започео 

рад. Милетиhева интерпелација2О на хрватског министра у угар
ском сабору због продаје крајишничких шума одбачена. Браhо 

Срби и Хрвати: јесте ли сити парламентарне игре у Угарској? 

Зато се држе сабори? Зашто дангуби и троши народ трчеhи 
сваки час на изборе? Зашто се боре и троше своје време и своју 
умну снагу најбољи синови српског народа, да само продру у сабо

ре "народни људи"? Зашто се сва умна народна снага, сва ватра 
родољубља, концентрише око парламентарне политичне борбе? 

На саборима се скупљају најбољи људи, преставници целог 
народа - или боље: свију народа у Угарској. I~ељ им је, као и свим 
народним саборима, да веnају о добру народа: како nе најбрже да 

се рашири просве.та у народу? како да се спасе сиротиња од попла
ве? како да се сачува народно имање (н. пр. шуме крајишничке) у 
корист народу? да се умали 

самоуправу 

смо већ говорили више пута у сав 

у и наро-

дног предстаВНИПIтва договор целог народа о својим потребама. 
То је поље за владине интриге. је справа којом владалачка 

господа свију народности и свију вера у Аустро-Угарској оће да 

господски положај. На том пољу пали се мржња једног народа 

против другог мржња, која даје влади средстава да угуши сло

боду свију њих без разлике, да огули све, да углупљује све. 
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Најбољи је доказ томе нови закон о устројству жупанија и 
слободних вароши у Угарској. Самоуправа жупанијска - највећи 
понос мађарске уставности - уништена је законом у 1871 години, 
пошто је вековима била призната. То је награда мађарском народу 
за љегову верну против Срба, Румуна и других Немађара 
у Угарској. Једном речи: парламентарска лагарија у Аустро-Угар
ској није од користи ни једном народу, а од штете је свима. 

Али ми се обраhамо само браhи Србима и Хрватима, јер су 
нам они најпречи. На што се бавите једним послом, ђаја у корист 
народу, само шкоДи што 

узалуд и тражити лека у ништавом парламентаризму - кад 

његово ништавило тако очевидно. Парламентаризам у Аустро
-Угарској не доноси ништа осим понижења и оним народима, што 

се зову ђаја на влади - а шта друго може донети српском и хрват
ском народу? Зар да се до века погађамо са господом швапском и 
мађарском колико да им плаhамо што владају над нама? И да од 
њих до века тражимо човечанска и народна права као неку мило-

стињу? 
Већ је крајње време да Срби и Хрвати увиде да они немају 

ништа посла у парламентима, који се скупљају под круном св. 
Стевана.22 Крајље је време да увиде ga ЊU.ма не iПреба gpJlCaBa Аус-
Шро-УZарска. вечити:м погађањем са и ,,држа-

вом" они само ' народу 

- ОН НЖZZ'-~'I-'\Ц 

имао права да оставља у наслеђе земљу у коју никад није ни мо
тиком ударио, а још мање да оставља наслеђе живе људе, 

живе на 

поштују то "право" и признају га наследницима св. Стефана. -
- српско-хрватски народ није дужан да живи заЈе

дно са таквим глупацима. Па не само то: српско-хрватски народ 

баш је дужан зарад своје слободе, зарад народног и човечанског 

достојанства и свога напретка, да уништи ту заједницу, која је 
основана на тако срамном, ропском темељу. А кад дође време, да 
се народи на југоистоку Европе почну сједињавати - онда ће и 
српско-хрватски народ ступити у заједницу са Мађарима, Романи
ма и др. народима, али са свим на другом темељу. 



12 СВЕТОЗАР МАРКОВИЂ: 

Данашња парламентарна борба само одуговлачи то време. 

Она само помаже тој господи да за који тренутак продуже опста
нак својој трошној владавини. То треба да увиди српско-хрватски 

народ па да остави парламентаризам, као и свако погађање са том 

господом, ваља да се договара с народом, као раван с рав

ним, а не да се погађа са власницима у Пешти и Бечу, - као слуга с 

господаром. Време народних договора још није дошло. Они ће 
доћи само кад нестане Аустро-Угарске државе. Тај тренут - ваља 

cLlpe/vluiТill. 23 

PagflUJ{, бр. 5, од 15. 1 1872. 

осталог рекао и слсдсl1С: II 

.\t/l /)(: . .If() у .) 
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СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ: 

СУВРЕМЕНА У 

Јавно йреgавање С. Марковића 
gpJJCaHo 16. јан[уара 1872.]24 

Ј а ову да говорим о начелима што одушевљавају сувремени 
раднички покрет у Европи, ову да покажем њиов општи смисао и 

љиов значај за наш народ. 

Многи од слушалаца без сумње су из ближе и из даље поз

нати са предметом о коме је реч. Неки са пријатељским под

смехом већ помишљају да је ту реч о комунизму или социјализму 

веле: то су врло лепи кад се у !-"'-'.lНL-<НЈ(.I.1V.l.U 

се 

науман да гов~рим, одговарам одма тим мојим слушаоцима, који 

можда већ имаЈУ неко предходно мишљеље о овом предмету: 1) да 
ово никакве - ве:ћ начела су

времене науке о друштву коју су веЋИНОМ израдили људи, који 

ни у ни у КО~А:унисте. 2) да се те оства-

рују код свију народа па и код нас, сваки дан, али разуме се нес

весно, ~a с тога рђаво и неправилно и 3) да ова начела не стоје ни 
у каКВОЈ супротности са српским политичним питањем, напротив, 

ова начела обухватају политичко питаље као један одељак др у
штвеног питаља. Надам се да ве слушаоци увидети истину овог 

тврђеља из мог даљег говора. 
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Да започнемо са једном истином која је тако позната, да је 
СЛУlпаоци могу сматрати као "измлаћену сламу". Цео човеков )ки
вот састоји се из рада и оснива се на раду. Свакидање потребе за 
физички, животиљски живот као: рана, одело, обиталиште и т. д. 
добијају се веома разноврсним радом и то радом како телесним 

тако и умним. И као што ће бити познато сваком од нас, ж.ивот 

огромне већине људи у сваком друштву, па и код нас, ограниченје 
једино на непрекидни рад за добијаље ових првих потреба за жи
вот. Но и виши тако звани душевни живот човеков, оснива се тако 

исто на се Човек мисли, чита, пише, јавља 
се као вештак25 на позорници, или као свирач у оркестру, иде на 

зборове и на саборе и саветује се о својим и туђим потребама, 
пеље се на професорску катедру или на министарску столицу, 

заседава у седници или са сабљом и пушком брани отачбину или 
чува друштвени поредак: свуда ту ми видимо да човек ради - ради, 

као што веле, телесно и умно. У опште у сваком и најгрубљем 
физичком раду, има и рада умног н. пр. кад човек сече дрва, он 

опет мора мислити на свој предмет, мора пазити барем како Ће 
употребити свој алат и своју снагу. И обратно човек који се бави 

радом мора у исто време радити и физично. Сам мислиоц 
који непоказује никаквим спољним покретом никакву радљу, ради 

радња тако исто физична као и радња с 

спомињем ово управо за то, да вам кажем да та подела на 

никакав нов облик 

н. пр. рад научењака, вештака, трговца, посредника, су

дије, свештеника, законодавца и т. д. Него 
неке из као: 

даје нов облик, а често са свим ствара најважније оруђе за про-
изводљу т.ј. човека самог, али се производан 
само онда ако се односи на неког произвођача у друштву; ако ли се 
односи на неког "милостивог господина" онда је љегов рад не
производан. Тако је исто с економског гледишта производан рад 

учитељ а и професора у толико у колико они спремају привред-
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нике друштву. Напослетку овамо спадају сви технични научењаци, 
који се баве у практици својом струком као: механи
чари, архитекти, хемичари и други, јер је њиов рад увек саставни 
део сложеног рада да се изврше неки технични производи. 

Ова је подела рада на производни и непроизводни врло ва-
>кна за друштво. наш живот: наше свакидање потребе, наш 

развитак, паша естетична уя{ивања, наш грађански поредак 

и наша ТIOвечанска слобода оснива се на производном раду. 

Али рад производан може бити некористан, па и штетан за 

љ уде далеко кориснији но рад ма каквог 

привредника, који производи нов производ, јер рад мислиоца мо·· 
.же послуж:ити да се измену друштвени одношаји, или да се изуму 

нове справе и средства за живот, који могу олакшати живљење 

људи. вештака, утиче да се развију 

племенита осећања у друштву без сваке сумње кориснији је но рад 

брошева и у ОПIIIте пред-
развијају себичност и сујету код 

доноси 

но рад 

дроњака, се кити господски свет 

де, у различитим околностима ова подела ]\·юра испасти у неко-

лико различита. опет И\1аЈ\Ю меру 

жно мож:емо да определимо који је рад користан за један народ. а 
који штетан, кад нам је тај народ познат. 
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Ми у свакидањем животу разликујемо предмете неопходне за 
живот, предмете, који служе за угодност и предмете, који служ:е за 

раскош. Под првима ми разумемо ону најмању количину матери
јалних добара, која је неопходна за човеков )кивот, као што зак
тева наука [оЈ човековом здрављу.Њ Предметима за угодност на

зивљемо оне, који намирују неку потребу човекову, али у исто 
време задовољавају његово естетично осећање његов укус. На

послетку предметима за раскош називљемо оне, који само задо

вољавају човекову сујету то јест: :ж:ељу за разметањем и !1ревас
ХОДСТВОТ\сl пред 

Ова подела до душе није сасвим тачна, нарочито подела из
међу предмета за угодност и предмета за раскош, али ~aд немамо 
тачније мере, морамо се задовољити и с овом, а ова Је довољно 
тачна за нашу цељ.27 

Ако сматрамо народ као једну целину, онда је најкориснији 
рад, који је обраћен на предмете неопходне за живот; мање кори
стан је онај рад, који је обраћен на предмете за угоДност, а штетан 
онај рад, који се троши на предмете за раскош. 

С овог гледишта без сумње је један од најпречих радова, онај 
тт",,,~r;L":.нН::;,-/,-"\.",н рад, се добијају . 

ди, који су неопходни за живот. Р"ли ни тај рад није могућан у 
без знаља без 

организација боља и савршенија. 

у данашње време у уређеном друштву - држави, човек је 

да му ко насиљем или - доказаном 

преваром неодузме имање; или да му неповреди личност. Али 
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старање о његовим првим потребама остављено је његовој уви

ђавности и предузимљивости. У данашње време изгледало би ап
сурдно, кад би се у неком законодавном телу почело наједаред 

овако решавати: у нашем народу има 5 мил. душа од којих су 2 мил. 
способни за рад; нама треба за ову годину: толико леба, толико 

капута, толико пари ципела, толико миља путова, толико локо

мотива и т. д. Зато одређујемо 1/2 милиона радника за производ
њу земљоделску, по 6 часова дневно за 120 дана, да раде ову и ову 
земљу (означено на карти); даље 100 иљада за производњу одела и 
обуhе 11 т. д. То је заиста апсурдно у данашње време. Али по моме 
мишљењу то неби било нимало глупље но што се данас ради у 

многим цивилизованим државама, где законодавна тела већају 

овако од прилике: нама треба 500.000 солдати да леже непрекидно 
у касарнама, а да нераде ништа, даље 100 иљ. чиновника сваке 
сорте, 50 иљ. пандура, жандара и шпијуна и т. д. За њих треба рана, 
одело и друге угодности. Нека остали део грађана набави све што 

треба за овај цвет друштва! По начелима радничким сасвим је 

природно, да се људи најпре брину, па и на својим скупштинама 

решавају о томе, шта ће јести, шта ће оденути и т. д. јер очевидно: 

што год људи буду боље осигурани материјално и што буду обра

зованији, тим ће се мање бринути за грађански поредак. Он ће 

бити веп тиме осигуран без судова, полиције и војске. На тај начин 
крајња мета у развитку друштвене организације управо је то, да 

вам говорим о утопијама. 

Ј едном речи: цељ радничког покрета је, да сувремену дру

штвену организацију, која је још једнако поглавито установа суд-

са овог гледишта проматрамо: владаре и министре, полиције и 
ђенерале :и сву ону гомилу, што саставља машину сувремене др

жаве шта Ће остати од те машине? У радничком друштву нема 

власти и нема господе. Ту има само радника и сваки радник има да 

само свој посао. и то 

за друштво нема места у радничком друштву. 

Ви видите дакле да раднички покрет у Европи и ако је по

главито управљен на унутарњу економску реформу, у ствари је 

најрадикалнија опозиција постојећем цржавROМ поредку.30 
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Ја сам изложио, колико ми је било МОГУће у овом кратком 
говору, прави смисао радничких начела и радничког покрета у 

Европи. Да видимо значај тих начела за НЮll народ. 

И код нас огромна већина народа нема ону најмању количину 
материјалних добара, без којих је телесно здравље немогућно. 
Наш економски строј, наша просвета, наш грађански и политични 
поредак спадају међу најнесавршеније у Европи. Од оне маљине, 
што је материјално осигурана, и код нас као и свугде у свету, 
огромна веhина )киви само за себе, небринуhи се за остали свет. 

остатак ОД те се и за за 

Али од овог остатка врло мало љих разуму управо шта то значи 
напредак народа и шта треба да ради онај, који оће да помаже 

"народни напредак". 

Од свију одредаба што су је разни научељаци давали појму 
"народни напредак", мени се чини најудеснија једна коју је изрекао 
један руски научењак: развuшак сваке лuчносшu: фUЗllЧНll) умни и 

морални, осiТiварење у gРУUlшвенuм оgноuшјuма uсшuне u йрави
ЧНОCLULL. Очевидно такав напредак и код нас и код других народа 

оствариће се ако се радна снага у економији народној, у просвети 

и држави тако организује да народ задобије основу материјалну 

без које неможе бити ни душевног развитка личности ни развитак 

друштвених одношаја. Гледиште радничке класе у Европи у томе 

важи потпуно и за наш народ. 

да велико газдинство и у зељорадњи и у индустрији 

могло у више малих предузеhа, која би сва скупа била 

толико исто велика колико је оно једно велико. УIlIтеда у капи

талу и раду а што је још важније: подела [и] комбинација рада у 

великом газдинству чини ону превагу великог газдинства над ма

ЛИМ. ОВО је данас познато сваком шпекуланту, који није ни зави
рио у науку о народној привреди. Сведок су томе многобројне 

акцијонарске кумпаније, које се једнако у целом свету па и код нас 

подижу за разна индустријална предузеhа. Тако исто нема сумње 

да би сваки ма који народ у Еропи па и српски, могао неизмерно 



20 СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ: ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА, VП 

увеhати ПРОИЗВОДНОСТ свог рада са данашњим својим знањем, кад 
би сада наједаред увео место приватног оделитог газдинства зад

ружну производњу у свима гранама привреде. 

Да је удружење рада и капитала основ народног богатства и 
прави пут економске реформе -_. с тиме се слажу сви: и социјалисте 
и не социјалисте и само hифте т. ј. они себичњаци, који само за то 
живе да од једне паре начине две. 

Али ваља разумети право значење здру)кене производње, 

ваља разумети основна начела асоцијације, која једина могу да 

Да вам објасним ја ћу описати производњу у задрузи и оп

штини српских сељака под Турцима. 
Задруга то је једна разграната породица, која живи на зајед

ничком имању, ради заједнички, троши заједнички. Сваки члан 
врши посао који му припадне, троши онолико колико му треба. 
Цена рада ту се неодређује већ производи, који су добијени за
једничким радом, припадају свима подједнако и сви се њима кори
·сте. Заједничко имање припада породици; нико појединце немо)ке 
свој де'о ни продати, ни поклонити нити се задужити на свој део. 
Он има право само да живи и ради у задрузи. Ако остави задругу, 
имање припада оним члановима, који остају, само ако би се вра
тио, они га опет примају у задругу. Једна задруга производи сама 

она са 

'Т'() r,! пашњаuи и шvме. Овом земљом ко-

ристе се све" ;a;~yгe подједнако. OC~M TOГ~ У случају неке крајње 
- кад нека породица са свим осиромаши, од ове општинске 

капитала што га има општина: све радничке руке, које постоје у 
општини у неку су руку заједнички фонд, којим се користи CBa~a 
задруга по потреби. У општини ниједан члан задруге непродаЈе 
свој рад. Pag се gaje на зајам. Кад којој задрузи треба у неко време 
више радника, но што их има у својој а зна да ће у 
време имати залишњих руку она тражи раднике на зајам у друге 
задруге. То се зове Uозајмuца. Али у случају кад задрузи треба 
наједаред више радника, а неможе да врати, она сакупља .Лrtoбу 
тЈ. добровољне раднике из других задруга. На тај начин никад 

ничија земља у општини не остане несређена и ничији усеви не
пропадну са оскудице рада. Сви чланови општине у томе пома)ку 

један другог у нужди, а нераде (као у цивилизованом друштву) да 
се користе својом превагом над другим и да га загуше. Слугу и 
надничара готово не беше никако у српској ОПlПТИНИ. И ако их је 

било, они су више сматрани као укуhани, па су се често и женили 

из исте задруге и постојали њени крвни чланови. 

Ј а несматрам овако друштвено устројство као идеал. Наро

чито устројство задруге. Јер ту влада патријархалност т.ј. старији 

господари над је са свим подчињено. нема 

никаква права својине, јер при удаји излази из задруге и при самој 

деоби задругара недобија никаквог дела. А што је нај важније, због 

малог научног знања у производњи, и због незнања природних 

закона у опште они сразмерно мало производе и врло рђаво 

живе тако да је њиово здравље, ду.жина века и у опште телесни 

развитак скоро на истом ступњу, који постоји И код радника на 

западу. Па при свем том каква је грдна разлика у моралном раз

витку личности код српског сељака и код радни~а на западу? Она 

дивна појезија, којом Србин спроводи свој свакидањи куhевни и 
пољски рад, славе, заветине, сабори и све оне установе где се 

народ заједнички весели, заједнички договара - живи, 

показује трезвеност, моралност и чистоhу карактера. код рад-

ника на западу свакидањи је рад патња, кућевна радост никаква: 

забава: љубави: разврат - а на 

гладна смрт. У 

то 

двоје васпитава карактер поштење мушкиња и женскиња а за-

не само 

удружени рад и капитал, него што је најважније: удружењу љубав 
и узајамност свију чланова; удружено увереље да су сви чланови 

задруге обвезани да помажу један другог у свакој прилици, да 
сваки својом снагом користи свима у задрузи, а не љима да се 

користи. Једном речи: задруга српска, без њених патријархалних 

мана, то ваља да је углед асоцијацијама у нашем народу. А одно

шаји између задруга у општини - то ваља да је углед у одношајима 
наших садањих асоцијација; само такве задруге могу да служе као 
основ економске реформе у нашем народу. 
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Има много људи, особито они који се зову образовани, који 
мисле, да је ова братска љубав и узајамност од којих зависи чвр
стоћа сваке задруге могућна само у патријархалном друштву, где 
су крвне везе врло јаке и где је богатство народа у опште врло 
мало развијено. Али веле у цивилизованом друштву, баш ова чо
векова себичност т.ј. жеља за личним благом и личним уживањем 
гони га да се усавршава, да ради и ствара ова чуда у науци, инду

стрији и трговини. Зато веле да је индивидуалност т.ј. оделивање 
личности из друштва основ човечанског напретка. 

Ко је пажљиво наш одмах да оно у 

ствари није ништа противно радничким начелима. Слобода лич

ности - то је основ друштвеног уређења. Жеља за усавршавањем 

то је цељ свакој личности и баш зато ми велимо да је потребна 

задружна производња, да би сака личност могла бити економски 

слободна те да би се могла развијати и усавршавати. Али ми под 

именом развитка личности незамишљамо развитак жудње за бо

гатством, за сујетом, за превагом и господарством над другим 

људима. Ми смо казали да је материјални живот само основ чо

веку за његов виши човечански живот - за развитак ума и осећања 

човековог. Ко ће се више усавршити у овом правцу, ко ће ВИIllе 

створити и произвести својим радом - то је поље за утакмицу 

правог образованог човека. Према томе: цељ је правог образо-

ваног човека да подигне људе на висину 

на којој је и сам, а не да могао 

човечанства, а да свега затворити lllколе, спа

лити поломити машине, уопште уништити оно што је 

створио рад човеков за толико векова. то нестоји. Сувремена 

о доказала је да љубав човекова 

основана на да личном човека 

и срећом других људи нема противности, само ако сваки човек 

добро разуме своје праве интересе. У данашњем друштву сраз-
мерно врло мало људи има су вољни да "рескирају" у 
у нади да ће се рескирањем обогатити, стеhи славу и уживање. 

извесност у 

сваком раду. Она је вољна увек да ради оно где јој је сигурнија 
награда. Ето у томе лежи главна снага задруге. У њој је највећа 

сигурност за огромну народа, да ће јој се рад наплатити 
далеко боље но оделитом газдинству. 
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Ј а нисам говорио ни о праву својине, ни о праву насљедства, а 
многима ће бити познато, да су то два најважнија начела, од којих 
зависи економски строј. Та су начела заиста важна, па опет мени 

се чини да се њиова важност далеко претерује. Појам сувремене, 
социјалистичке науке о својини и насљедству није нимало нов, 
нити необичан. Од ових појмова начинили су страшило прво они 

лармаџије реакционари, који ништа незнају и ништа немисле, са
мо се страше за своје господство: а друго они "револуционари на 
артији" који мисле да са неколико фраза могу учинити друштвени 

преврат у свету. 

Право својине различито је код разних народа. Као што сам 
рекао у српској задрузи, нарочито у војеној граници, непокретна 
својина припада целој задрузи; у Енглеској припада нај стар иј ем 
сину, у Русији код 20 мил. људи - општини, У многим другим 

земљама својина припада личности. Тако исто стоји и са насљет
ством: у Србији су жене искључене из насљетства; у Енглеској сва 
деца осим прворођеног: негде опет сва деца мушка и женска не

мају једнака права на наслетство; негде опет нема право ни једно 
дете већ власник имања може да га остави коме оће по смрти. 
Право својине и наслетства није дакле нешто стално већ се мења. 
Развитак тог права зависи од развитка цивилизације т. ј. С једне 

од технике и начина производње и од развитка 

људских појмова и људских одношаја у друштву. једном преду
зећу индустријалном, које је подигнуто на акције, сваки акционар 
има право на дивиденду, али нико нема права да и најмањи деЛИЋ 

своје 

поштујем неограничену слободу личности И верујем стра-
у људску да им је корисније 

него последњи 

комад леба - они Ће радити удруженом снагом. А тада ће наћи 
начина како да одношаје. 

Први практични задатак у економској реформи код. нашега 
народа, то је дакле ширење праве задруге и задружне производње, 

ширење општинске узајамности између задруга, и што је најва
жније распростирање те идеје код образоване класе народа. 
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Овде у Н. Саду постоји "друштво занатлија", коме је цељ да 
удружује српске занатлије и да се уопште стара о образовању и 
напредовању занатлија и свима гранама заната. Друго је "друштво 
за радиност". Његова је цељ да поди)ке радиност у опште код 
Срба, да помаже развитак занатлија, земљеделаца и обртника. Ја 
непознајем ни састав ни рад једне ни друге дружине, нити знам 
материјално стање и околности нашег народа овде, те да би могао 
изнети какву критику на рад једне или друге, или какав практичан 

предлог за њихов будући рад. Свакојако ове дру>кине показују да 
се и код нас барем помиња на то да се одпочне економска n.-::>гnrн""\_ 

ма. Али да би се могла остварити та реформа ваља знати еко-. 

номско стање народа, ваља га проучити, ваља знати услове и на

чин производње у свима гранама привреде код нашег народа и 

тада се тако може YMei71u и започети организација рада. Разуме се 
за тај посао потребна је врло велика умна снага, знање и издр
жљивост, А то се неможе прикупити код ових дру>кина, док код 
образоване мањине, која ОЋе да ради за народни напредак, не
продре уверење, да је ово основ народног преобраћаја. 

Према овоме што сам рекао о економској реформи, о ре
форми у. просвети довољно је да рекнем само неколико речи. 
узмемо пре свега просвету у школи. У данашње време још се у 

опште мисли о школа да људе 

разумевају:hи под тим да развије у човеку снагу мишљења да му 
да основна знања о свету и То 

то 

човека све-

страно: умно и морално: да га начини J..lI--'ХЈ.l:'џ\..,,u,ЛlХЈ.1' .. vl'VЈ., 

самосталном ЛИЧНОШhУ и грађанином. 

. Ама није само школа оруђе за просвету: књижевност и штам
па, Јавна свакидањи - све је то школа у 

којој се васпитавају људи. Тој школи до душе оскудевају многа 
средства, али у данашње време у школи имамо начин да 

васпитавамо огромну вевину људи, старце и младиhе. И у тој шко

ли треба да је сваки учитељ, који год је кадар за то. Да, и школа и 
књижевност, јавна предавања и свакидањи живот, треба да намје 
прилика·, да спремимо барем будуhе раднике, људе за будуhе др у-

штво; да васпитамо омладину у духу савременог радничког мо

рала, да је васпитамо у том уверењу: да је рад основ друштвеног 
опстанка, да је наш умни развитак купљен ценом страшно скупом: 

сиротињом и глупошћу, борбом и патњом милијонима људи, који 
су радили вековима док су нам оставили то наслетство, и да се наш 

данашњи умни развитак, плаhа тако исто ценом 
њом и ГЛУПОШhУ нашег народа, да је наша морална обвеза накна
дити по МОГУћСТВУ ту цену напредка, радећи неуморно да и други 
људи добију средстава за даљи развитак т. ј. да се др~штво оснује 
на да је рад мерило ваљаности човекове и да Је заслуга за 

користан рад, једина задруга којом човек треба да ~Я(ИВИ. 
Ја сам свршио с економијом и просветом, остаје ми да кажем, 

неколико речи о држави или боље о нашем политичном раду. 

Многи од мојих личних И политичних пријатеља сигурно је вев 
помислио: то је све лепо и красно, али кад др>кава неда да се врши 
тај мирни унутарњи напредак, кад она гуши сваки напредак у 
ср'пском народу - гуши и саму народност, ондаје за нас најпрече да 
почнемо реформу од саме државе т.ј. да свршимо са нашим поли
тичним питањем "да осигурамо нашу народност". И ја одговарам 
на ово: врло лепо! Али ја подсеhам слушаоце само на ону појаву у 
Европи коју сам у почетку споменуо: по чему је радничка класа 
данас у опозиција држави? Очевидно зато, 
што она увиђа да та држава гуши њен развитак, да одржава народ 
" и глупости зарад одр)кавања господства мањине. У 
.; . ~ су онда, 

само као средство за Н.ULlV'.ц~'·н паН,I.Л ... ,u.u.ћ 

број личности буде сватио праву 

цељ нашег трудити да рас

пространи те мисли у масу народа, а што маса народа увиди пот
користи од друштвене реформе и штету сувремене држав

не форме и своје политичне раскомаданости; тим ве и наша 
политична радња имати више снаге за успешан резултат. 

ЗасiПава, бр. 10, 11, и 12, од 23, 26. и 28.1 1872. 



Тек што се је распустио хрватски сабор,31 већ се натежу нови 
са маџарском владом. Понашање народне хрватске 

странке сувише је чудновато. Ми га за сада називљемо само ше
пртљарењем с тога, што мислимо да оно долази отуда, што начела 

њена нису израђена, па не уме да узме један сталан правац; али 
врло лако мо:же бити да њено понашање заслужуј е млого гори 
назив. 

Одма после распуста сабора, "Обзор"",32 орган народне стран
ке, са највећОМ наИВНОШћУ исприча нам, како су чланови народне 
странке били са свим искрени и поштени у преговорима са ма
.џ.~,-,,~., ... ,-," ..... владом, како су њој обећали своју помоћ ПРОТИВ свију 

ПРОТИВНИЧКИХ'партија управо тражећи власт у Хрватској; наро-
дна је да ће у накнаду зато свом снагом 
помагати данашњу владу у Маџарској. "Обзор" као да је био са 

q ry 
ствар, нећемо је ни ми заподирати. За нас је важно начелно пита
ње: како сме једна партија, која се зове "народна", да помаже 

једне као што је опште "де-
сница'" Мађарска?33 Знаду ли Хрвати даје то влада, којаје укинула 

TY-n'""'-УЈ"т;rУl'О самих Мађара, која уништила 

самоуправу, која је укинула изборне судије, која гуши сваку слобо
дњачку мисао код свију народности без разлике, на послетку, која 

је дозволила јавну краЬу својих органа, као што сведочи Лоњско 

поље и лимито-со и која крадљивце још штити?34 Није МОГУће да 

су то Хрвати заборавили. шта значи онда тај савез, којим се 
Хрвати обвезу ју, да помажу десницу? Да ли се они у начелу слажу 
са таквом владавином па само желе да у Хрватској, они заузму 

место деснице? или се не слажу па жртвују своја начела, као и 

своје савезнике само да добију независност Хрватске краљевине? 

Ми још не узимљемо на се, да решавамо које је од тог двога, 
али у напред кажемо да не знамо које је горе; а било једно било 

друго, тек види се да су начела народне хрватске странке, веома 

Данас народна странка хрватска опет започиње преговоре са 

владом, а овамо се извињава и пере пред народом, да је она од 

владе позвата, а да се није наметала. Ту опет народна странка у 
Хрватској показује своју наивност, која граничи. са ГЛУПОlпћу. 

Очевидно и за моралну јачину народне странке, НИЈе никаква хва

ла, ако она одма после шамара, што га је добила од владе, трчи на 
њен позив да се на ново мири и подноси своје услуге. 

Овако шепртљарење и шуровање са једном назадњачком 

владом, не може се опростити никаквој "народној" странци; па ма 

како се она заогртала одеЋОМ "патријотизма". Ваља да знаду Хр

вати да "начела по себи напредњачко начело. 
Оно може бити у рукама вештих властољубаца, оруђе назадка и 

у рукама свесних патријота ору-

назад за неколико ве .. 
кова. Хрвати и ако су вазда стајали на земљишту својих исто

""П""Ч.'"'"'''' права, барем нису никад излазили јавно, да су они готови 

жртвовати личну u.I.\JV,-,L.J 

Звонимирове и краљевине Хрватске. До сада Хрвати нису излази

ЈIИ да да развитак мисли код 

српско-хрватског народа, који све више тежи да уништи .монар

хију Аустро-Угарску, да створи слободну народну државу и без 

круне св. Стефана, али и без круне Звонимирове. 
Ми за сада нећемо ништа даље да говоримо. само опо-

миљемо хрватску народну странку: ви, господо можете добити, 

вашим преговорима савезнике у Лоњају и Маџарској "десници" 
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али пете у UClllO време изгубити савезнике у свима ЙрuјаШељu.ма 
слобоgе српског и xp~aTCKOГ народа; а пре или после изгубиhете 
главног сав.езника Т.Ј. народ српско-хрватски, јер народ тражи: 

рад, матерИЈално благостање - слободу, а не влаgу хрваЙlску. 

PagHuK, бр. 11, од 30.11872. 

(Полuшuчнu Буквар. За .мmТiopy gецу. Найuсао gp. Жuвко 
Гојковuћ) Панчево. У ко.мuсuјону KOg ]овановипа u Павловuћд. 
-80/0 326 CZllp. CzТioju 1 ф. 50 нов. (15 2р.) 1871. 20g. 

Прочитао сам књигу коју је писац пустио у свет с намером да 
поучи "матору децу" - своје читаоце - азбуци политичној. Намера 
је заиста лепа а и књига је лепо написана: језик је у њој врло лак, 
чист и јасан; мисли своје писац исказује врло просто и разумљиво, 

а занимљивим фигурама и досеткама, излагању 

јих предмета управо је у нашој књижевности јединствен; ваљаних 
мисли има у књизи растурено прилично - па опет на свршетку 

књиге мора читалац да се запита: шта је хтео писац с овом књи

гом? Какву је политичну азбуку хтео да саопшти својој "маторој 
деци'"? Бар мени се то питање одма истакло кад сам је први пут 

прочитао. Прочитао сам је и по други пут. И кад сам је други пут 
прочитао нисам могао да нађем одговора у књизи на горње пи

тање. 

До душе ово је тек први део "политичног буквара" - можда 
ће се тек у другој књизи видити прави смисао његов? То може 

бити. Али мени се чини по првом делу, да се ни у друго неће наћи 

оно тпто је сигурно писац хтео да искаже у свом т. ј. основна 

йолшТiuчна начела за људе који та начела немају. Држим то с тога, 
што видим едма у првом делу да сам писац нема тих начела - шта 

науку о друштву 
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човеков им органом за примеhивање. Очевидно (ако је за кога 
очевидно), да у ствари не постоји ни камен, ни цигља, ни дрво, ни 
КУћа, ни соба - све је то лаж и онај који то верује то је будала! 
Постоје само атоми и -више ништа на свету не постоји! ... " 

Ето така је логика писца политичног буквара кад говори о 
човеку. Он почиње да расматра човека и појаве, које се у човеку 

свршавају: миUlлење и осећање. Почињуhи од осећања он сва сло
жена осећања разлаже на простија и простија и напослетку своди 
сва осећања на два најпростија: YZOgHO и HeyzogHo. То је закључак 

о осећању и је са свим тачан. 
тако исто узимље да разлаже и мишлење;35 разла)куhи мишлење 

на његове простије појаве долази до закључка, даје "осећање мати 
мишљења" т. ј. осећање је први покретач мишлења а "мишлење 
мати осећања" и на послетку да је мишлење то исто што и осе
ћање". Да оставимо на страну незнатне психолошке нетачности v 

, Ј 

главноме све је то истина: примање спољних упечатака ~- осећање 

- и сећање на те упечатке, то је главни покретач мишлења и 
основни материјал на коме мишлење зида своју зграду и обратно: 
кад је мишлење покренуто оно се обраћа на предмете који су га 
покренули - било то појаве спољне природе, било појаве у човеку 
самом - и човек осећа: осећа ga мuсли. Испитујући даље језгро 
осећања и мишлење писац налази да су и једно и друго "мицање 
тела", да то мицање поникло утицања различитих пред-

ОД су за 

- другим речима, 

човеку постоји кретање честица, тако исто механично, без Т1тт,-"тт",,!,: 

у 

Али писцу није било довољно што је човека разбио на атоме 
и што је те атоме потчинио механичким законима природе, он 

наједаред закључује: човеку се осећа, али човек не осећа ништа; 
JvteHU ~e допада, ја уживам, ја патим, то се само тако ка)ке, у истини 
тело Је тело, оно не може патити као и други пањ или камен; онај 

што заиста пати т.ј. човек, није ништа друго до фикција или uзмu
шљоlТt.uна. Дакле човек нити ради, нити има воље, нити има жеља, 

ни осећања, ни мишљења; човек дакле није ништа ДО йразна реч. 

Ми чим себи уображавамо, да живимо, учинили смо огромну 
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лаж"? У ствари нема ни камена, ни цигле ни креча, ни куће ни собе 
- има само атома?37 - тако завршује писац своје умовање о човеку. 
Ама ми сви знамо да се атомима и молекулима, који се налазе само 
у главама научењака, не може никако начинити кућа док они не 
пређу у облик цигле, креча и камена. У ствари је то: писац је почео 
да разлаже појаве у једном СЛОЈкено.м ор Zанuз.му , што и јесте чо
век, па пошто је две сложене појаве - две радње тог организма: 
мишљење и осећање разложио на његове најпростије саставе: на 
кретање материје, он је заборавио на оно што је зайочео ga pagu, 
па место да сасшав човека и у човеку, он је 
до закључка да човек не постоји, као и онај што је разложио кућу 
на атоме, па је решио да кућа не постоји. 

Кад човек' дође до таквог закључка да "он" не живи и не 
постоји, онда на што после писати о "карактеру и вољи", "врлини 
и пороку", "социјализму и комунизму" и т. д. И У опште: на што 
онда писати "политичан буквар за матору децу"? Очевидно: атоми 
се могу само кретати а тело човеково, ако се сматра као састав 

материјалних честица, може се само JvtuцаiZiu, али мицање про

сто мицање - не може бити ни врлина ни ПороК, не }.10же бити ни 
поштено ни непоштено, оно је само мицање. коју пара 
креће нема властитости па не зна ни за социјализам ни за КОМУ

за 

мичара. 

Психолог, који има здраву логику, :мисли као човек 

здраве памети. ~H р.асматра мишљење осећање човеково ~- два 
материјала из КОЈИХ Је живот чове~ 
ков. Он разла)ке и проматра н. пр. различите облике осећања: 
љубав, радост, мржњу, жалост, и т. д. За њега је нужно да зна да се 
сва та осећања дају свести на два основна оссћања: угодности и 
неугодности - и то само: ga зна. Али цељ је психолога баш то: ga 
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UЗУЧll различите облике У којима се iiia gBa осећања йојављују У 
човеку; у чему се она разликују, у чему се слажу, како постају, 
како утичу једно на друго, у каквом одношају стоје према осталим 
функцијама у човековом телу и т.Д. и т.Д. То исто важи и за ми
шлење. Управо је посао физuјОЛО2а, да докаже да се осеnање и 
мишљење своде на кретање честица тела посао је психолога са 

свим други. За њега су iJojeguHu облuцu човековог мишљења и 
осећања грађа за човекову gYUlY, онако исто као што су цигља, 
креч и камен материјали за кућу. Ако се цело разлагање пси
холога своди на то да докаже: да мишљеље осећање човеково 
само мицање тела и да је човекова душа таква иста механична 
снага као и снага паре, oHga цела његова pagНJa нема никаква 
СМllсла. Одма на првом кораку кад оnе да говори "о карактеру и 
вољи" природна је ствар, да не може доћи до другог каквог за
кључка веn "да људи нису ни живи а камо ли слободни." 

Али психолози тврде да човек има слобоgну вољу и то они 

психолози, који признају све закључке сувремених природних на
ука - који признају да и мишљење и осеnање човеково није ништа 

друго до кретање материје по непроменљивим природним зако
нима. Шта ћемо сад? Да нису сви ти психолози празни хвалисавци 

или "матор а деца", којој Г. Гојковиh посвеhује свој "политични 
да воља" код сувреЈvtенuх психолога, мо-

и социолога не значи ништа друго, а не оно што обично 

радње чисто HH .. cLH_tlHa 

усљед неодољивих жи-

нагона; човек Је свестан о тим 

с таквом снагом да не може да размишља о њима. 

али оне се 

тим иде 

цела гомила где човек до душе свесно с !-' .... ,.нН ............ Ј."'-''-< 

- али је сама радња усвојена у целом друштву од памтивека, 
па препiла сваком у навику, као што се примећава код свију 
културних животиња. То су управо свакидашње човекове радње 

се тако механично врше као да човек о њима и не lo/.lX.I.\.,,·JJ.J:i. 

Оцена размишљаља јавља се тек пошто је дело са свим или упола 
више јавља се врло сложена гомила које се 

врше усљед силних страсти и афеката. Ту је човек веn'ином све
стан о својој радњи и размишља о љој, но снага афекта или стра
сти тако је јака да се размишљање мора да покори. Тек за овом 

гомилом настаје круг радњи где се човек јавља као суштаство које 
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размишља, које ради са СМlllUљеНОЈv( на.А1.еРОЈУС.* Ето за такву радњу 

веле психолози да је pagНJa усљеg слобоgне воље чове}(ове. Ви 

можете спорити да тај назив није тачан, али не можете порицати 

да се та радња разликује од других човекових радњи и то баlП 

тиме: што човек ту зна zmna оће ga pagu у напред па тек онда 
прелази у радњу. За такву радљу веле моралисте, да је човек 

.морално og2oBopaH upeg собо.м, а правници да је og2oBopaH ilpeg 
gpYUUТiBOM. 

За човека који неће ни за што више да зна у човековој радњи 
оси1'л за механично материје, све су побројане 
радње једнако неслободне. Али за сuцuјологаЗR та је разлика врло 
важна због цељи коју он оће да постигне. Зидар оће да построји 
кућ.у, у којој би људи могли угодно да живе. И један и други желе 
да поставе највећ.у угодност онима, који оnе да живе у тој згради, 
зато се и један и други старају да изуче свесграно свој материјал од 
ког nе да прави зграду. 

За друштво човек је материјал. За то онај, који Оће да строји 
друштвену науку мора изучити сва својства човекова, како његов 
органски састав, тако и његове и побуде, које га крећу на 
ову или једну човекову с 

једна од друге и казујемо у чему 

напредовати т.ј. UЗiv1llслшТillll oClТiBapulТiu такве друштвене норме, 

целог друштва или управо за све чланове друштва. А као 
што нас учи наука о човеку - човек вазда тежи да постигне yzog-

а да избегне исто: што више 

и:стину, не краду и не отимљу, Ben3lJ деле и т. Д. тим 
да се оне 

Ето за111ТО социјолог узимље човека као јеguнuцу, узимље 
љегову радљу, йа йрема њој разрађује у различите категорије раз-

* Ове ЮlТегорије узете су од руског филозофа П. Л. Лаврова. 
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личите људе и њиова својства. На тај начин слобоgнй и неслобоgна 
радња човекова постаје само онда, кад човек упоређује једну своју 
радњу с другом. Поштење и непоштење, врлина и порок, истина и 

лаж и т. д. й.осiПоје у ilpLlpOgU са.МО као облици човекове раgње и то 
као облици оне човекове радље, која се pagu са раЗМluuљањем, са 
свещћу. Ако се човек сматра као један створ у природи и у коме се 

само Kpene матер:ија тако исто механично као локомотива -- онда 
разуме се нема смисла ни говорити о оним човековима својствима, 
а још мање писати политичан буквар за људе. 

је важно да зна. да човекова воља 

нешто урођено чове'ку, независно .- "слободно", већ да је то после
дица дугачког низа природних узрока, да је то управо један колут 
у ланцу природних појава, које су нераздвојно везане једна за 
другу. Па још више: за њега је важно да зна какве Преgхоgне йојаве 

U какви уiТuщајllна човека образу/у човекову вољу т.ј. принуђавају 
човека да мисли, комбинира и ради у одређеном правцу. Кад соци
јолог то зна, онда тек мо:же да удеси систему васпитавања и све 

друштвене установе, како ne се воље свију људи образовати да 
управљају њиову радњу, како ће свима бити најугодније за живље
ње. Управо то је знање за љега тако исто важно као год и за 

архитекта хемијско-физичко познавање материјала, који му је по

за љегову он 

pagu CClklO ОНО Iшltо ЈИУ је HajYZO[.jHl:je. Ово откриће пока
зује да себични интереси сваке личности Т·Ј· тежња за угодношћу 
и морална обавеза човекова према људима, могу са 

, 
начелима - само разуме се ваља пронаћи такву друштвену орга
низацију, која би давала највећу меру угодности свакој личности. 

Али г. ГојКОВИћ није могао никако да стане на гледиште 

психолога а камо ли социјолога. Он је разбио све човекове радње 
унутарње и спољне на механично несвесно 

творио је човека у локомотиву, па је онда почео да говори о 
поштењу и непоштењу локомотиве -- о богатству и сиротињи, 
социјализму и комунизму! се, ту се морало показати са

вршено ништавило његовог пређашљег умовања. Али бар у прва 
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4 одељка, где излази као анатом човечијег мишљења и осеnања, 
показује се као зналац свога предмета, ако и незна цељ своје 

радње. Али у даљем излагању особито у 5 и 6 одељку осим свог 
погрешног гледишта, показује и саврluено не знање основних на

чела еКОНО.мске науке. Ту су натрпана таква морска разлагања о 
ностанку човечанског друштва и народне привреде, образовању 

богатства и постанку сиротиње - да се човек мора смејати. А на 
рачун социјализма и комунизма писац је наговорио толико изми
шљотина и својих фантазија колико се може наhи само код нај

моде 

лизам и комунизам "по срцу". 

овај део књиге ми сматрамо као најважнији зато ћемо о 
њему да проговорим о опширније. 

Пре но што пређемо на социјализам и комунизам да видимо 

постанак државе, прави значај морала за човека и друштво. 

Прво друштво човеково йлеме ршuирена Йороguца. Сваки 
који познаје историју и који познаје друштвени строј дивљачких 
народа, знаhе ову основну истину. По овоме све оно разлагање 
г. Гоiковића о оделитом живлењу људи и њиовом договору да се 
сачувају од лопова cuaga йросiПо у царсiПво басана. Први људи 
живе у крајњој оскудици, боре се са природом и један с другим за 
свакидање потребе. У тој општој борби за опстанак, оно племе 

изгледа за у 

. Ј· 

у племену, 

се означава и по оцу и по Така је чврста заједница- била 
потребна човеку па је постојала још онда кад није било gРЖ'аве! 

оваки племенски заједница, дугачким низом крвавих ратова 
су различите државе. У првим источњачким држава-

ма, где су касте: војничка и свештеничка, лежале као сињи терет 
над раденичком класом, у Грчкој и Риму где су главни терет рада 
носили робови и йокорени Hapogu. У свој феудалној средњој Евро
пи огледа се јасно: да држава није била "друштво за осигурање 
вредних од лењих" већ пре би се могло рећи сасвим обратно: 
друштво за осигурање лењих од Па и у данашње време 
једва ли ће ко год веровати да су заиста највреднији људи увек 
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најИМУћнији и да је држава заштита вредних од лењих. Нека г. Гој
КОВИћ само промотри у својој околини н. пр. У Бечу: ко производи 
све оно богатство и сјајност, коју уживају "виши·· сталежи дру
штва? 

flpBa морална осећања и први морални појмови код људи 
поникли су такође усљед борбе за опстанак. ЈЬубав према дру
штву, помагање у нужди, искреност спрам њих и Т.д. сва та свој

ства била су потребна за самоодржање човека, јер би се без њих 
друштво распало и човек остав усамљен и оједињен42 био би уни
штен у борби с другим људима и с природом. У првом друштву 
разуме се помагање је у нужди, истина и т. д. сматрају се као 
врлине само онда ако се односе на члана истог друштва. Спрам 
члана другог племена: превара, крађа, отимање, убијство - смат
рало се шта више као врлина. За пример могу служити Срби и 
Турци, где су живели заједнички.** 

Из овога се види дакле да је осећање моралности човекове 
осећање љубави и обавезе према друштву ниче из себичног 
осећања његовог. У почетку то је осећање врло ограничено: оно 
се односи само на извесно друштво и само на извесне радње. Што 

се више развија узајамност између племена тиме се исто осећање 
шири на већи број људи на цео народ, на цело човечанство н. пр. 
један прост човек се да је учинио највеће морално дело ако 
је помагао свог Гарибалди се целог 
века за све људе да стање ма где они били. А што се 

ступња 

у погледу су 

љvди морални? који теже да то остваре. А који могу бити 
м~рални;? Они који осећају угодно ст од тога да друштво буде тако 

мо>кемо на комунизам. 

"Људи су браћа, а једна је земља, сви њени производи треба 

да . Д. све оно, што сте ви на 

стр. 177 ђоја да одредите начела социјалиста и комуниста -- ваша је 

* * Ко оl\с да проучи Ilостанак и развитак чоралних појмова код човека, препо
ручујем му најновије дело Дарвина: Оје Abstamung aes Menscflcn.43 
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измишљотина. Људима је цељ да буду задовољни овде на земљи. 
Ако они могу бити задовољни без заједничке својине, онда на што 
им социјализам и комунизам? Они и без тога могу бити браћа и 
управо што је сваки појединац задовољнији, тим је већа веро
ватност, да ће братство међу њима постојати. 

Ми смо већ сагласни у томе, да се братска љубав и морал 
оснивају на себичном осећању - на рачуну. Човек тежи пре свега 

да задовољи "свој трбух·' - велите ви: и ја велим то исто. Само је 
питање: како ћ.е човек најлакше и најпотпуније да намири свој 

позвана то реши. она про-

рачуна, да ће већина људи, ако не сви - најбоље намирити свој 
трбух при личној својини - лична ће својина и остати; ако ли она 
прорачуна да је за већину кориснији комунизам - људи ће ПОВИ за 
својим трбухом и оствариће комунизам. То је гледиште сваког 

комунисте и социјалисте у данашње време. 

Сад изволите да рачунамо. 

Узмите које му драго друштво. Ако би се сви производи у том 

друштву поделили баш на сасвим једнаке делове: би ли сваки члан 
друштва добио све оне угодности, што их има средње имућан 

човек у европској вароши т. ј. све потребе за живот и здравље и 
довољна средства за свој умни развитак? Ј а мислим, да не би 

имали и управо да би се већини људи једва и познало да 
су што Јu..и'Ј~"..L.а.п поделом, на против мањима постала 

су 

неколико газда, па их44 поделите на све раднике, који учествују у 
остају 

тиња. Очевидно дакле, да нити човечанство у целоме нити по
једине лиt.IНОСТИ, неби много добили, ако би све производе на 

земљи прогласили за заједничке, па их између себе поделили. 

Разлог је ту врло прост: у свету рецимо на сто трбуха (да се из

разимо по г. Гојковићу) долази једна чинија из које морају сви 
заједнички да кусају, да се сваки од њих засити ваљало би да 
покуса целу чинију или бар најмање .- половину; отуда настаје 
општи грабаul' па који колико завати. I-Iеко заграби целу чинију па 
с њом умакне, неки пола, остали који више који мање - тек већина 
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или управо сви, осим 1-2 остану гладни. Неки пут око грабца бива 
и просипаља и боја и често ни једноме од стотине не остане ништа. 
То је слика сувременог газдинства и поделе производа у друштву. 

Прво питаље економско мора бити: како да се произведе у 
друштву толико, да сваком члану припадне цела чинија? Како да 

се производља организира, да се производност човековог рада у 

друштву устостручи И У иљадостручи? Без тога, очевидно, не мо
же бити ништа, осим опште сиротиље и општег грапца. То и јесте 

главна цељ социјализма. 

llрви услов дакле да се задовоље сви трбуси у једном дру

штву, то је, да се ЙРОllзвеgе довољна количина производа сваке 

сорте, које човеков трбух зактева. Делити се може тек онда Kag се 

има. Очевидно да само савршена реформа у начину производље 
може да увелича производну снагу човекову. Ваља стотинама а 

мо)ке бити иљадама малих газдинстава стопити yjegHo и у земљо
радљи и у фабрикама индустријалним, увести грдне машине са 
парном снагом где год се може заменити човеков рад, уредити рад 

у свакој радионици тако да И најмаљи деЛИћ радне снаге врши 
највећи посао, који сам може вршити и т. д. Једном речи, ваља 
тако удесити, да за сваког човека у друштву ради још стотине 

J.V,[)\..<,[\,VDJU.A снага у виду какве природне силе као што је 

пара. 

стотину и иљаде људи, па се опет људи отимљу око једне чиније, а 
би имати сваки по једну! Зар то није лудост! 

Као што видите г. Гојковићу, социјалисте и комунисте не 
се на неко уображено братство свију људи, на њиова 

на економски 

рачун.46 Право је појам са свим односан. Сви људи имају једнака 
права на спољне предмете, који су им нужни за живот. Међу те 
спољне предмете за сваког човека, спадају и сви остали људи. 
Сваки се бори оним оружјем које има или које уме да набави и 
сваки гледа да употреби друге људе на угоду свом трбуху, како 
најбоље уме. У дивљачка времена, кад се људи туку да .Н'-'д,"-)Ј('-'IJ 

један другог, онда је у праву онај који одржи победу. Тако је исто 

право на страни онога, који преобрати свога побеђеног противни
ка у роба. Па и у оном друштву, које се оснива на неком gоговору, 
ка? што су сва цивилизована друштва, договор само показује под 
КОЈИМ условима сваки има право, да употреби све остале у корист 
свог трбуха. Ако људи седну сви да се коцкају за једну кућу са свим 

онда је "право" и "поштено" и како оћете, да добије 
кућу онај, који буде најсрећнији. Непоштено је само, ако је који 
играч у игри употребио она средства, која нису условљена при 
коцкаљу. У свеопштен економском коцкаљу, где сваки тежи да 
купи што јевтиније а прода што скуље, влада исти закон о по·· 
штењv праву. Али је само питање јесу ли да се 
једнако коцкају кад знаду извесно да 99 љих од 100 морају uз
губuiТlU, а при том је то коцкаље скопчано са највећим трудом. 

То је више но невероватно. Управо може се поуздано казати, 
да кад би људи само тачно УВИђали свој рачун, они се неби коцкали 
са својим радом, већ би се организовали тако, да сваки заради кућу 
са свим угодностима. 

у томе лежи главна снага социјализма и комунизма, што 
лични интерес огромне већине људи захтева: уgру:жено велико 
газguнсШво у свим грана.ма ЙРОLlзвоgње. У сваком великом газ
динству, својина капитала може бити само у два облика: или она 
мора бити йрuваШна т. ј. припадати једноме госи, а остали морају 

за про-

се ништа не мо)ке ни 

а остали сви нацни-

г, roi
ковиh. у једној фабрици на акције, може неки члан имати акција 
на 50 иљада, па опет у он нема ни једно 

потребу. Сваки акцијонар има право само на дивиденду, према 

правилима које су сви чланови прописали. Он може продати своје 
право или оставити га у насљедство, само колико 

ужива. је својина самом производ-

па TOI\'f да је владалац од 50.000 
имуhан човек. У задрузи земљоделској код Срба, сваки члан има 
једнака права на имање, он се може свима 

производима задружне радње, докле год ради у љој, може оста
вити исто право у насљедство својој деци, али чим изађе из задруге 
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својевољно, он губи право на капитал задруге. Овде је лично 
право својине још ограниченије, па при свем том нико неможе 
одрећи, да сви чланови живећи у задрузи, могу бити врло имућни 
људи. 

Што је заједничко газдинство веће и што је начин произво
дње савршенији, мора бити сама производња сло)кенија т.ј. ка
питал који се на производњи троши, мора бити велики и нарочито 
удешен. ·н. пр. у земљорадњи сад се више примењују машине; 
различите гране индустрије спајају се са земљорадњом и Т.д. у 
таком газдинству, лично право на капитал, мора бити све огра-

кад сваки могао да захтева сваки пут да му 

капитал одели, велико газдинство не би могло постојати. На тај 
начин са развитком удружене производње, лично право својине 

мора се све више претварати у йраво на корuсШовање зајеgнuчкuм 

кайulТtалом т.ј. йраво на pag, онако у начелу, као што је било у 
нашој задрузи пре грађанског закона. 

Увођењем заједничке, велике производње, питање о насљед
СТВУ веЋ је решено. Сваки има, поклонити, право које има, ономе, 
кога најволе. Коме ће га поклонити, на то га нико не може об
везати. Кад су на конгресу међународне радничке дружине, He~e 
социјалисте поднеле предлог да се насљедство укине, по што Је 
већ било решено питање о заједничкој својини капитала, најра
дикалније комунисте гласаше против предлога, јер рекоше: йu
lТtaњe о насљеgс~uву већ је реи/ено. Тако мисле најрадикалније 
комунисте о својини и насљедству. 

показује, да је за људи 
.JUtUIVJliiU. помоћ И старање, но вечита 

и 'Јv,,"Н~Н~',-, 

Који не зна ове азбучне истине из науке о моралу и неродној 
економији, тај је сам букварац у йолuй1UЧНUАl начеЛlUviа, па немо-
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Критичар "I10ЛИТИЧНОГ буквара" у "Раднику" изрекао је, да 
ie само гледиште г. Гојковића на човека и друштво такво, да по 
'њему не може изнети никакву теорију. У том као да се 
преварио г. критичар. Барем у последњем свом предавању г. Гој
ковиh показа да се из његовог гледишта може из
вести са свим "округла" теорија за политични и друштвени живот 
- у опште за "практику". Ево како: по теорији г. др-а Гојковића 
човек у ствари не йoclТtoju већ само нека машина која се креhе. Из 
овог основног правила истичу последице: не постоји ни правда и 

неправда, ни поштење и непоштење, ни право и неправо све је то 

радња једне просте машине, која ради онако како мора да ради, 
разлике међу једном и другом механичном радњом нема никакве. 
Према томе шта би могао доследно својој теорији да каже г. Гој
ковић о јавном мњењу? По критичару у "Раднику" ваљало би да 
каже: јавно мњење у ствари не постоји већ просто чегртање и 
ларма која се ничим не разликује ОД шкрипања кола, крекетања 
жаба или нешто на то налик. Али г. Гојковић не мисли тако; на 
против вели да јавно мњење йоаиоји, баш онако постоји, као што 
га сватају обични смртни људи, који ни у сну нису снили да пишу 

, то је јавно мњење: глупо, не стално, де
тињасто, али је - сuлно. Као што видите то су са свим карактерна 
својства, особито последње. Њега нарочито ува)кава Г. Др. Гој
ковић. Он вели, ви мо)кете бити уверени да је јавно мњење глупо, 
подло, не стално и шта вам драго - али 2а не смей1е йрезреUlUЈ јер 
је 2ЛУЙО йрезреluи силу. За то вели, кад оћете да исправљате јавно 
мњење не смете биlТtи "раgикалнu" већ онако "поступно, мудро 
умерено" - управо онако као што саветују "Видов-дан", 
СТВО" и сви представници мудро-умерене философије код нас. 

Поштујте силу! немојте бити радикални! Та то не само го-
већ давно давно све на 

ни мало нужно држати "јавно предавање" и са-

тиче из самог живота. 

од и 



ЗАДАТАКНАШИХДРУЖИНА 

Говор СвеLuозара Марковипа на бесеgu Срба занашлuја 

L ..tсtlVl~_ИОLП сам да о задатку наше две дружине: дру-

жине срба занатлија и друштва за радиност. Да почнем од прве. 

Цељ је дружине занатлијске, као што је казано у 1 чл. њених 
штатута, ga YHaapegu paguHocm u своје маГйерuјално сЙiање. Цељ 
је ова изазвана самом потребом Срба занатлија и рђавим стањем 
наше радиности. Одма ове године (1870) кад се је састала прва 
скупштина Срба занатлија чуле су се тужбе са свију страна, да 
сталеж занатлијски у српском народу непрестано пропада, да је у 
занатима завладало мртвило, да међу занатлијама нема људи об
разованих и да саме занатлије гледају да њиови синови небуду 
занатлије. Тако су саме занатлије описивале своје стање, па с тога 

је ово описивање ван сваке сумње истинито. А још на свршетку 

прошлог столећа стале:ж. занатлијски код овдашњег народа беше 
најимуhнији и најобразованији сталеж: то беше управо главна сна-

жљивост, лична својства, која могу упропастити 

човека ма чиме се он занимао, па ћемо да узмемо само оне узроке, 

који зависе од саме занатлијске радиности и од економског стаља 
и образовања једног народа уопште. 

деле се 

а.) Развитак укуса и потреба народних чине те једни неса

производи излазе из употребе, а замењују се саврше

нијима. Тако н. пр. лоначарско земљано посуђе замењује се у 
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ПО8ИВЛ.rJ ОВИ)( 'ЈЧПВО НА 

Један од огласа ИЗLlШJIИХ у листу ЗасlТiава (бр. 8 и 9, од 19 - 21. јануара 1872. 
године) о предстојећсм предавању Светозара а потом је то 

предавање и штампано: ЗаgаlТiак наНlllХ gРУЖllна. 
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варошима посуђем фабричним од глине и порцулана; лојане свеће 
замењују се старинским свећама, петролеумом и гасом и т. д. на тај 
начин једни занати пропадају са свим без икакве замене, просто: 
место једних производа употребљују се други; други занати такође 
пропадају, али њих замњује фабрична производња, која се обично 
одликује не само финоћом израде, но и солидношћу и јевтиноћом. 
Зато пропада у варошима па чак и по селима домаћа производња 
платна, ћилимова и т. д., фабрика производи боље и јевтиније. 
Фабрична -- индустријска производља уопште гуши све занате с 

у је у Енглеској, кад почели у 
фабрици да преду и ткају парном машином; пропало је тада иља
дама раденичких фамилија у највећој сиротињи. На срамоту срп
ских књижевника, ми знамо боље историју наших царева и кра

љева но историју НaIllИХ заната, па и ово што знамо из новијег 
доба, то је све из личног посматрања у нашој најближој околини. 
Из мог личног посматраља видео сам како су у Србији пропали 
управо уништени и збрисани са лица земље читаве гране заната и 
народне индустрије као: табаци (што чине коже), ткачи платна, 
мутавџије (што ткају од козје вуне: покровце, џакове и др.) и 
други. Сви су они уништени страном индустријом. 

Развитак индустријалног, фабричног произвођења, главни 
неuзбеЈЈCl-Ш узрок пропадању заната. 

уопште велико газдинство обара мало а имено: 

1.) Кад је много радника скупљено на једном месту ту се 
уштеди у згради, осветлењу, ложењу па и у алатима. 

је рад подељен, па сваки радник само део 
посла, па се ту ништа недангуби. 

сва за а 

за прерађевину купују у великом размеру "из прве руке" а 
сваки зна шта то значи. 

4.) Што се пак у великом газдинству могу применити нај
савршенији алати и најсавршенији начин производње и што се 
сваки нов проналазак може одма употребити, што у малом газ

динству није никако могуће. 

Покрај свију ових недостатак малог газдинства, долази још и 
конкуренција малих занатлија између себе, која их све обара. 

Нагомилавање капитала у рукама појединаца, међусобна 
конкуренција занатлија, превага великог гllзguнсiПва над малим то 
је други главнu, LlpUpOgHll и неuзбеJlСНU узрок пропасти наших 
занатлија. 

Природном развитку не може се нико противити. ваља 
само да изучимо овај развитак, па да се користимо овом поуком. 
Ако фабрична производња и велико газдинство морају одржати 

над занаТИI'v1а 

питање: како да се помогну наше занатлије у овом йрелазном 

ciliaНJY и на који начин да се занатлијско, мало газдинство прео
брати у фабрично-индустријално велико газдинство. 

Из самог састава и начина радње занатлијске задруге, види 
се, да ту није сваћен основни узрок са чега занати пропадају. 

По данашњем сватању свог задатка занатлијска задруга прво 

је основала један завод за кредит са умереним процен
том. Ово је средство врло добро, али је врло слабо. Занатлија 
остаје усамљен, нема никаквих средстава да увелича производност 
свога рада, нити да се сачува од притиска страних капитала, 

од стране и Домаће конкуренције. 

и у трошку, предлажем: из руку по фабричној 
цени узимати сав годишњи прорачун: 1. у занату: чоје и поставе, 

т. д. У 

у тачка 

Длога). 

По овоме предлогу жели се, да занатлије неподижу само 
поједина стоваришта за занате, веn да задруга Срба за

натлија својом заједничком касом оснује опште стовариште, за 
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све занате (разуме се за које је МОГУће основати заједничко сто
вариште), а у исто време, да занатлијска задруга буде као нека 

gру.жuна за йоmрошњу, где би сваки уштедио при куповини првих 

потреба за ж.ивот. 

И овај предлог врло је добар, а при веЋој заузетости могао би 

се остварити ако не баш на све чланове занатлијске задруге, а оно 
бар за поједина одељења. Али и овде је тек један услов добијен, 
који може имати велико газдинство (да нерачунам "дружину за 
потрошњу", коју могу оснивати и не занатлије). Ми смо већ казали 

заната у томе да се све више J.J.I->'.Н\..NЈ.Ј!.I. .... .i."\.. 

фаБРUЧНОЈ\1 начину производње. За то сваки капиталиста, ма он 
незнао заната, може да потуче све оделите занатлије, једино тиме 

што је у стању да подигне и уреди велику радијоницу, у којој има 

све оне добити, што смо их споменули за фабричну производњу 

под 1,2,3 и 4. Он је у стању да плаhа толико својим радницима, 
колико неможе ниједан мали занатлијски мајстор. На тај начин он 

одвуче све боље раднике у своју радијоницу и пошто је добротом и 
јевтиноhом своих производа утукао своје конкуренте, он је у вла
сти да и својим радницима одређује цене по вољи и да их дави. Ја 
сам имао прилике да видим овака шпекулантска предузећа. 

Из свега што смо казали, види се јасно, да је прави пут да 
подигну: оснивање 

струке сјединиле да 

гих. често су се више таквих заната I..-l1,С .. IUЈ1JiJ. 

Тако су н. пр. У Београду основали заједничку радијоницу "сто-
и а тако исто ковачи (сатлери)".4~ 

посао 

се поједини послови израђују помоnу машина и парне снаге, па 
само да се у једној радијоници склапају н. пр. готови ормани, врата, 

Ш1ТОСИ, кола, и Т.Д. 

Овако организоване занатлијске задруге имају још јачи и 
тврђи ОСНОВ да за .HL<VL<.Uu'"', .... .LJ'-' 

сировина и предмета за потрошњу, за узајамно помагање и оба
вештавање. 

Задруге за најва)кније су и најса-
вршеније од свију задруга радничких, али зато је најте)ке њих 
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организовти да буду дуготрајне ида им рад буде успешан. 

Нарочито овде се од чланова тражи највећа увиђавност и по
штење. 

Из мог малог искуства, што сам га добио проматрањем на
ших дружина занатлијских у Београду могу вам указати на две 
главне тегобе, као најважније, које се јављају код тих дружина: 

а) у сваком занату има различитих послова, које често ни 
један оделити мајстор не ради сам, а у задрузи управо било би 
будаласто, кад се ти послови неби поделили. Н. пр. код кројача и 

Н ...... ' ... '"'""..-'"' и радња ште-

пера на машини, радња шивача, а ако радијоница велика долази 

још и радња касира и магацијонара и т. д. Међу овим радовима 
вазда се неки сматрају као одличнији и дају се онима који су нај
способнији. Ово често изазивље завист и спор код занатлија. 1:-1a
рочито кад у дружину дође више мајстора, који су дуго времена 
радили са калфама и шегртима. Они су већ навикли да се занимају 

примањем Ј\'1уштерија, кројењем и другим више умним пословима, 
а шивење остављају млађима. Разуме се у радијоници кројачкој 
или обуhарској треба највише ПIИ:вача, због тога бива спор међу 

мајсторима око оних "виших" места. У занатима као што су сто

ларски, ковачки и други оваки случајеви недолазе, али и код њих 

бити један, а можда 

опште м 

б) Друга је главна тегоба: плата за рад члановима. У једном 
неки за исто време 

различити чланови раде различите послове. се н. пр. 

упоређивати рад кројача или штепера са радом шивача? У дру
ж:инама које сам посматрао удешавал:и су на на

чине. Из п'рва су веhином одређивали свима члановима једнаку 
плату. заиста н.ачелuма 

заgруiе. Ако сваки члан заuсi71а pagu йо својој caaeclТtu и сво.М 
својом снагОЈИ у KOPUClТt gPYJfCllНe II ако Сйачно aplUU йосао за који 
је ogpelje/-l, O/-lga је он ЙОlТtЙУJ-lО исйунио који се закzТtевају og 
jegHoz члана заgруZе. Он LТtреба ga буgе HaipaljeH као zog и сваки 
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gpYZll заgругар. Ако је члан неки способнији од другога, па са 
иctТiOM усрдношћу може више да користи дружини, то је већ ње
гова нагрда, што је од природе награђен. Сваки члан треба да има 
поглавито у виду: ga главна gобиtТi gpYJlCllHe зависи og комбинације 
и йоgеле paga У великој раguјОНLlЦU. Ако такав даровит члан у 
дружини зарађује више но што је могао да заради док је сам за 
себе радио (у противном случају није му дружина ни потребна) 
онда је већ његова сопствена корист, да се дружина и дружинска 

производња што већма усаврши. Зато он неваља да се служи СВО-
над другим члановима, може само да 

произведе завист и раздор код чланова и да дружину упропасти. У 

поменутим дружинама, као што рекох, било је тако у почетку и 
докле се сложно радило дотле је добро ишло. Али доцније неки су 
почели да сматрају себе као неке чиновнике, а дру)кинску касу као 
неки фонд, који је буџетом одређен, па су мислили да се плата 
може добијати, а да се и неради. А заборавили су да је та каса 
производ њиовог заједничког рада. Отуда су настали дефицити и 
раздори. Вреднији су зактевали да се плаћа "на парче", али ту су 
остајали они који су заузимали она управничка места, којима се 

издавати стална плата. Употребљене су разне полутанске 
мере, али није ништа помогло и кројачка и обућарска друж:ина 

са свог чим су оставили сложни рад 

први начин награде. Зато је по мом еватању најбољи начин: јед-
3ато за од леI-ЬОСТИ И непажн::>е ваља 

у у 

Поштењем, увиђавношћу и издржљивошhу чланова могу се 
би се у задругама по-

та посведочило код неких задруга у па 

код нашег народа. 

Главни задатак Срба занатлија био би дакле: да организира 
из заната, да 

задруге за набављање сировина и пре~мета за потрошњ у; да ор-

где год Је да за-

натлијске радијонице у фабрике и на тај начин да се код нас од
почне индустријска производња здруженом радном снагом. 

Ово последње треба да је цељ занатлијске задруге. се 
то може бити кад се наше, поједине занатлијске задруге оснаже и 
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знањем и 

'-''-'М ...... Н ... '_ ... У ОЈ-ГИМ занатима, 

наЈ\'l све више, да нас у тим занатима 

у круг радње 

не; али они ваља на томе да раде у свези са осталим својим су
грађаНИ!\lа. То се образовање може дати народу: школама за оп-

ште новинама, КЊИГЮv13, 

јавним предаваЊИi\'lа и радијоницама за углед, а за то се ишту 
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укупна народна средства. Но ту се опет рад занатлијске задруге 

сутиче са кругом радње дружине за радиност. Остаје нам да о овој 
дружини кажемо неколико речи. 

Из овога што сам до сада говорио, већ је у главноме обе
лежен круг радље дружине за радиност. По њеним uпатутима њен 

је задатак да ради на унапређење целокупне радиности код нашег 
народа: земљорадње, заната (сигурно се овде разуме и индустрија) 
и обртништва. 

Све ове гране радње стоје у тесној свези. Оне се немогу једна 

без друге усавршити, а за све само 

за усавршавање а то је: оснивање произвођачких задруга у свима 
гранама производње, подизање индустрије удруженим радом и ка

питалом и уношењем обртничког капитала у индустријална пре

дузећа; умањивањем обртничке конкуренције, удруя(ивањем и 

ширењем стручног, раgНLlЧl{О2 знања код нашег народа. 

За ту цељ друштво радиности ваља да има своје органе у 
свима крајевима, да све услове наше производње 
у свима њеним гранама - да води статистику рада - да изучи сва 

средства којИI\'1а наш народ раСIIолаже за подизање привреде и да 

покаже начине како ваља да се та средства најкорисније употребе. 

Ово ваља да изазивље код нас оснивање задруга свију врста и 

су 

саћ1а ПОДl\ГИРИВсtТИ, онда то ваља оставити 

за радиност ваља да је ЖИБчана (нервна) система у телу наше 

тела ваља да су ос-

ЗаСlТtа(3(/, бр. 18 и 19, од 11. и13. 1872. 

у Новом Саду била је демонстрација против арх. Анђелијћа, 
кога још с некима председник угарског министарства Лоњаија 

звао на конференцију поради потврђења одлука српског сабора у 

Карловцима, па је удурисавао с њима нешто против сабора и на

родне странке. Отуда је произашла та демонстрација - која се, 
истину рећи, не слаже са духом парламентарне борбе народне 
странке, јер су нека лица као коловође позатварани. Кажу да је се 
том приликом викало против цара, владе и државе и архиман

дрита Анђелијћа коме је најпре "Змај" онако дивно "отпевао тро
пар" и тад се растурала та песма.49 Ми се радујемо томе, јер видимо 
покрет у народу који неће да зна само за развратну парламентарну 

борбу. То је добар знак. 

у берлинској скупштини кнез Бизмарк одиграо је ваљано 
~_~~~~T~T "да школе под Н'-"'-<-''-'!Ј '-'-!ЈЈ~ •• <-<L'iiН 

Претио је оставити слу)кбу ако се не прими 

да школа подпадне под цр-

но под паметан државник, 

народ средством школа, покорности и премудрости а с друге стра-

не сигуран, јер је обукао Прусе у па им заповеда. 

у као што је познато дошло у не-

прилику због предлога против интернасијонале, и престо је Ама
де ан је пало. земљи узавреле све 
партије и сви су изгледи да није далеко час револуције, само не 
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"ђенералске" као што су оно ђенерали збацили Изабелу па до
вукли у земљу Амадеа. У Португалији влада је поднела предлог 
да се смаљи пореза, али не што је дарежљиве руке, већ што сељаци 
португалски гомилаI\l1а беже у Америку, немајући у својој земљи 
шта ни шта зарадити. Ко ће онда издр:жавати државу кад се 

смаљи број простих и глупих сељака.51 је врло незнатно сред
ство да се олакша народу кад петина земље стоји необрађена због 
лељости капиталиста, а више од половине је у рукама њиовим. 

у је погинуо вице краљ. Веле да је тај зли ковац 

ТО, 

лист, да је на потраживаље суда издала општина, одакле је зли
ковац, y~epeњe да је рђавог владања а полиција, да је осуђиван и 
казљен. - Најзад у Персији је укинута сJtiрiПна казн[а], док се у 
цивилизованој Европи на многим местима задржава још као крај
ње и "спасоносно" средство за одржавање "слободе с редом". 

од 1872. 

Јован Јовановић Змај (1833-1904), најистакнутији песник романтизма у Срба 



"Самосталне личности састају се с тврдом намером да уступе 
од свог гледи:шта и од чести од свог 

само да би њиова најприснија, најоснованија начела задобила по
беду ... Они испитују своја начела и свој рад: да ли је то заиста 
нераздвојно скопчано са језгром мога уверења и моје цељи; да ли 
се ја могу одреhи од овог делиhа мог мишљења, не газеhи своје 
достојанство, не жртвујуhи свим што ми је свето? 11а баш ако се 
ради о победи мојих начела, да неће победити само називи мојих 
начела, а под тим називима да ли се не скрива нешто тако ниско, 

тако осакаћено, да ја у њима не би ни по знао моја начела? Лица, 

која се састају за општу радњу, могу организовати силну енер
гичну партију тек пошто су потпуно свесни gокле могу у ус
iТiJ1ЙnЊY а где почиње uзgајсiТiво начела. Ако се они састају с твр-

да један тада ПРЋЛ'."" 

За њих не Свака од њих ОЋе 

служи ствари коју је сватио и за тежи, већ бесмисленој 
празном звуку. Разуме се, победа је немогућна без чврстог савеза, 

без јединства у радњи. 

:имати неког унутарњег смисла. је не ко је победио; већ 

llliПа је победио. Важно је начело, које је одржало победу. Ако ли 
је начела од , тада цела 
нема смисла, она нема никакве "опште ствари", цела 

само око владавине овс оне личности. се 

за истину ни мало не разликује од оних назадњака, који бране 

постојеhе стање, против кога устају борци за истину. На њиовој 
застави написане су које некада значиле истину и 
вичност, али сад ништа не значе. Иљаду пута повтораваhе они те 

звучне речи; и повероваће им омладина која у те речи полаже све 
своје сватање, своју ДУIUУ И свој живот. И разувериhе се она у 
својим вођама и својој застави. у блато 

черању светињу. И аће назадњаци: су ос-

крнавили они, који су је носили. И велике бесмртне речи чекаhе 
нове људе, који ће им повратити смисао и остварити их у )кивот. А 

је све ЛiОЈ!се 
неће /-Ш йобеgшТiu, {{ св{{којако Оl{пмениће се на jegHOJv[ MeciТiy без 
llкш(ве саgр:жuне." 

С овим речима једног филозофа социјалисте и револуцијо
нара започињемо говор о нашим начелним партијама. На то нас је 

побудио чланак: "Наше новине" што га донесе "Млада Србадија" 
у 2 бр. У том чланку учињен је један "комплимент" "Раднику" који 
ваља да се објасни, иначе може учинити забуну код наших при
јатеља и читалаца. Ту се вели у главноме како је "Радник" у први 

у на-

и тек са таким 

за осло-

UlШСШ l! ЛСЊОСШll. 

"напредна" (без :имена) партија у Србији зближила у начелима и 
лепо ОД њега. зар 

со. овакав комплимент Србадији": 

Србадија" под новим уредништвом објавила је да је њена застава 
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високо уздигнута над свима партијама. Досљедно томе ваљало би 
да она не захтева НШ{{ll{[lО политичан облик српске државе, веn да 

остави свакоме на вољу нека препоручује народу кака му драго 

политична начела. Али од првог тренутка Србадија" увидела 

да се његова начела управо тичу нашег 

друштвеног стаља, па шта више да нису противна ни нашем по-

на част т.Д. 

Ј е л те то би било само детиљасто задиркивање? ми тако 

у ово време врло је 

ваља дакле да су најпре на чисто шта оће свака од њих да постигне 
и шта :/келе друге 

ствар: хтео неки програм али га па 

дошао на оно земљиште на коме је стојала "Србија" и у опште 
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партија, којој је главна цељ била "борба за народност".52 Збли-
ж.ење дакле 

једног заједн:ичког органа. 

би доказала ово 

колико се ти·че 

СШv10 ваља 

створила је по својој вољи 

других 

какве установе препоручују народу под заставом "народности". 

се и установе као просвета, штампа, сло

бодна општинска и лична или државна независност. Дакле сваки 
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онај који се бори по називу за "народност" у ствари се бори да 
створи неки друш?вени и политички склоп. Ми смо дакле просто 

узели оно што Је главно у питању народности, или управо: шiПо у 

себи већ cagpJICll решење йий1ања нароgносiПu. Овако сватајући 
на чело народности, ми смо доказивали да нема узрока против

ности између српског народа и других народа у Угарској и да сва 
мржња између раса долази отуда, што се питање народности није 
изнело у йравом наЙреgњачко./vi облuку. Кад би се овако ставило 
питање народности у Аустро-Угарској и кад би се на Z1tO./vle раguло 

. да питање у 

AyC'~po-УгаРСКОЈ неби постојало, као год што не постоји ни у 
ШваЈцаРСКОЈ ни У Америци. Ми дакле нисмо били противни ју
начким борцима народним за то, што се они боре за народност, 
већ .за lТio II У [јl0ЛUКО само, у колико је та борба била вођена на 
лаЈКl-lO./vt основу и ./vю2ла йослу.НCLUlШ назаgњачкuм й1еЈlсњама. 

Али вели "Мл. Србадија", "Радник" је увидео "да борба за 
у управо је борба за ОПllIТИН-

ску И окружну слободу". "Радник" то није увидео онде где то не 
постоји, а o~дe где је борба за народност са таквом те:ж:њом ту је 

НИЈе никада Hll ЙревuDrю. то се може за 
српску народну странку у Угарској, али не с тога, што се већ у 

на челу садржи .ц. већ с тога, 

пад 

ратора аустријског". Нема сумње да би његово императорско ве

личанство оберучке дочепало овакав мастан залогај, па би се 

да се у стопи и оно мало 

као год што би и њима дозволио да прогутају Србе у Босни и 

Крајини, ако само могу. Па зашто не раде народњаци оно што је за 

српско једниство и осигурање српске народности најпрече? Не

знамо какве би разлоге они могли навести против тога, али ми 

мислимо да је главни разлог: њиова политична начела, која ће се 

по њиовом сватању пре остварити у оделитој српској држави но у 

Аустро-Угарској монархији. Барем српска народна странка у 

Угарској кад год су њена политична начела долазила у судар са 

начелима, која су владала у Србији, волела је да жртвује потпору, 

коју би могла имати у Србији у својој борби за народност и да 

стане две владе, се 

одрече опозиције према српској влади. А то није доследно за пар-

тију, којој је начело народности више свега. У томе су Хрвати и 

Чеси доследнији што жртвују сва напредњачка начела. 

Питање о народности код нас је дакле само питање о усло

вима за слободни развитак личности. Кад је то постигнуто, онда је 

решено питање о народности. Сад је само питање практике: који је 
пут најпречи да се задобију први услови за слободан разитак лич
ности. Н. пр. у Аустро-Угарској у данашњим околностима: да ли је 
практичније борити се за једниство државно и унутарње реформе 
или раскомадати ту државу, па у оделитим ,државама, које се на 
место ње подигну, продужити борбу за унутарње реформе? На 
ово питање може се различито одговорити практичног гле-

не 

начела "Радникових" и начела либералне 

нпо у наПЈем гледишту на српско осло

бођење открива неку измену "првобитног" програма "Радни

ковог". 

до казао у своме да он оће да иде 

"слободом до јединства", али је у самом програму тачно разјаш-
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њен смисао те реченице. Из самог програма види се најјасније, да 
ниј е никако замишљао да најпре у Србији створи 

"радничку држ.аву", "која ни у самој Француској земљи "идеја" 
није могла да се уреди ни да се одржи"*, па тек с таким yiIy-
трашњим уређењеl\Ј да се отпочне борба за ослобођење цело
купног народа. А то би било са свим бесмислено. )Кивотна питања 

износе се на саI\'1:ИМ потребама народа, а не ком-

које вичу у главама појединаца. Нико не може про-
писати ред, коим се решавати народна питаља. Али сваки 

диште на свако дневно питаље, које пред љим искрсне. 

изнео на јавност своје уверење, показао је са свим јасно шта за

ктева од будуће српске државе и ако није могао да изнесе облик те 

дp~KaBe, изнео је општа, научна начела, која ваља да су јој основ и 
КОЈа он тежи да оствари. 

Савршенији државни и друштвени облик стварају само са-

'" УЗГРСЈi буд!! речсно 1\(1 "раЈ\1Iпчка Пј1/КZlва" ЈПЈ у Фратщуској пије да свакоыс 
"ујамчава I! урсl)ује рад II кагштал" као што вели ,.Мл, СрGадпја". О томе се може сваки 
УВСР!!Т!! I!:Ј IIJтаЧГ1ilIЮГ нројскта ',(1 устав у "Р(1ЮШКУ" још се ~1aIЬC ыогла таква држава 
ПРОЧТlтаТII у Ilрогра\1У "РаЈ(!Iпка", 

l'ложе се огледати 

толико у I{ОЛUНО њuхов оgелuiТiu. pag {ЋеЈЈСU 
Gpe}lleHoj це.љи. Даље не. 

. 19 од 18. 20. 1872. 
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1. 

Прави овејани Шумадинац,54 који је научио да >киви као ми

ран и поштен грађанин да гледа мирно свој посао и да се покорава 

властима, чудновато се осећа кад пређе у суседну аустро-угарску 

земљу. Још ако је тај Шумадинац био тако срећан те је про>кивео 

дуже у Београду, посећавао тамошње кафане, надлагивао се при 

чаши пива са људима свију партија без разлике чина и занимања, 

тај ће Шумадинац одма чим пређе на земунску обалу - ако је 

либералац, помислити да је дошао у Америку, а ако је конзер
вативац, ПОМИСЛИће да је дошао у земљу, где влада потпуна анар

хија. Очевидно: нити вас сретне жандар, нити вам трая(е пасош, 

ћете докле те се за-

бог зна колико, а да не 

могу да сам доста искусан. одма "каванску пуб
лику" с тога ми је одма пало у очи у првој вароши аустријској до 

да у њеним каванама, нема оне из~,/{ешане, полит:ичне 

градским каванама. Овде ти живе чивути за себе, за себе а 

Срби за себе. Ваља знати да су све оделите народности, оделите 
партије. Срба зна се опет где долази "народна партија'', а где 
"Туркоси" и клерикалци. Људи разних партија не ће ни да се 
разговрају па ни да се виде са за 
правог Шумадинца са свим необична појава. Ова необичност по-
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стаје још необичнија, кад Шумадинац дође у Н. Сад средиште 
српске образованости у Аустро-Угарској. је тек одвојена на-
родна партија од партије противничке! само у кафани већ 

"свуда и на сваком месту" у позоришту и на балу, у дружинама за 

"радиност" и дру>кини занатлијској, у "Матици" и свима одборима 
за разне цељи, у магистрату и у приватном животу, свуда се зна 

присталица народне партије и њен противник. За једног Бео
грађанина, коме је политика тако нужна за свакидањи живот, као 

со и леб, ово је прекрасан материјал за политична проматрања. С 
мало из 

каванске публике бацио на посматрање саме "народне партије'', 
која је тако обележена у јавном и приватном животу код овдаш

њег народа. 

На први поглед посматраоцу пада у очи многобројност на
родне партије: она има чланове у свима сталежима народа: међу 
књижевницима и чиновницима, сељацима, трговцима, свештени

цима занатлијама. Њен је одсудан свуда у јавном >КИВОТУ: у 
изборима за дијету и српски народни сабор, као и у изборима 
)купанских и општинских представпиштава. Управо њиови про-

тивници, по тако су да се као 

у политичном животу 

и бирократизму; оно што се некад сматрало као понос Србина 
овдашњег: "верност цару и краљу")) постало је стид и срам; ауст-

и његова виша некадашњи 

њица, постао је убоги ђаво, коме је српска КУћа затворена и многе 
елемент над У 

борби сваки је обавезан да буде на страни Hapoga. Људи раЗJIИ-
читог уверења у погледу на друштвени и политични строј народа, 
на IlIКОЛУ религију, слажу се у овом једном начелу: ваља бранити 

срПску нароуносй1. 
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Ова ширина начела даје снагу народној партији нарочито у 
против сваком за неко 

политично представништво, где је избор између Србина и странца 

су сви на страни Србина. Ко би гласао за странца тај је 
и , предмет општег се 

често не гледа на остала начела представника, довољно је само да 

он зато где год јасно стављено питаље 
се одма у народној П'","!~,'i""А1 

разнолики састав. То се показало при 

gСUllЩС И ЛС(31ЩС мађарске; ту се срп-
ска народна а тако поцепала, да јој се управо није знало ни 

репа ни главе. Па и у стварима црквено-школским, Koj~ се распра-
народном људи у за 

народност против Мађара стоје заједно, ту су често противници. 

Ова начела за народност, која управо чини много-

У 

је државно средиште 
у таком положају? Изгледало би 

ло jegl-lО l-lПЧСЛО l-lпро.ql-lОСUlll, да у 
народности у један главни центар: 

само UНДCl, ако се униште ако сви 

становници троједне заступљени у Пешти, као 
прости грађани онда могао поделити одсудан 
~1eгдaH са државницима: уништити мађарску 

централисану управу, дати најширу самоуправу областима које би 

се разграничиле, како становници љиови реше (по народностима 
или како му драго), војену мађарску и управо ство
рити једну савезну државу. То би било лепо, али ту одма велико
-Хрвати, најјача данашња партија у Хрватској, постају неприја
тељи српске народности и савезници MaJJapa,51i а Романи и Сло-
ваци у Угарској веhину становништва, 
је представљено у врло су рђави савезници и би врло 
рђави још за млого година, док се код љих неби свест политична 
развила. А чекати дотле дуго је и опасно. С друге опет стране у 
краљевини Хрватској, док само војена граница буде у 

веhину. Привремени интереси народне партије зактевају дакле да 
помаже историјско право краљевине Хрватске, да се бори за наче
ло народности, а да се не заклања за историјско право, кад јој је 
потребно. 

И тако стоји српска народна партија, којој је главна снага 
начело народности, на једној тачци од које воде два пута. Она не 
мо)ке да иде ни једним, већ мора непрестано да ступа час I'-'!-ЏХХНУ< 
час другим путем, па да се враћа увек на исто место одакле је 
започела. 

би са свим било кад би за стајала 
'-'I--'~~'-'~~~' држава - тако веле обично прваци српске народне 

архимандриту Анђелићу5К "За срећан пут" 
I-J'-""'-ХН"УЈ.. Она 

у 

цвеnем посуше пут изабраном владици, кад је излазио 
Ајмашке. Мађарске власти у Н. Саду т. . нови 
новом закону поставља 

гистрата", узео је у заштиту 
три демонштра-

ције. Суд је узео демонштрацију као "скрнављење религије" и 
тиме је управо услугу и и њеном првом 
преставнику Анђелиhу, чим се батином изнуђава поштоваље ре
лигије и њених служитеља. Али осим тога, песма "Жижина" је 
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управо бојна труба, која је огласила да се изнова почиље борба 
између поповске и народне партије, која се беше уталожила за 
неко време. 

Дуго време трајала је борба између народа и поповштине 
(где су главне вође били калуђери) око народних фондова и мана
стирских имања, који су били управо у неограниченој власти цр
квенских великаша. Ваља знати да народни фондови износе око 
три милијона форината а ?\1анастирска имаља могу доносити до 

250.000 фор. чиста доходка. Као што видите врло леп залогај за 
браhу, која су се одрекла од света, па желе да у:мртве своју "плотъ" 
зарад спасеља душе и царства небесног. Напослетку народна 
тија одржа победу: патријар МаширеВИћ свиште од муке кад виде 
да сав народ, СКОРО све црквене ойшшuне, устадоше да отму своје 
народно имаље из руку калуђера. Народни сабор донесе закључке 
да народ управља тим имаљем преко једног одбора, кога сабор 
бира. А за сами сабор донесе нови изборни ред, како би ту вазда 
био народ у веhини заступљен. Пређе је било: 25 посланика 
грађанског реда, 25 војничког а 25 свештеничког реда .... A.,./ .... ., ... \../I-~ ... ux~ 
сабор донесе закључак, да нема разлике између грађанског и вој
ничког реда, већ да се просто бира 50 чланова световних и 25 из 
духовенства и то да све бира а не као пређе, да бира само 
свештенике. Осим тога сабор приходе свештеника и 

људе зарад насладе у 

од 

је 

поисталице хоишhанства трпели су 
п~вепнипи о~тављали су све што је човеку мило и пријатно на 
зем~~, одлазили су међу дивљаке и" своје крвне непр'ијатеље, 
проповедали своју веру и гинули мученичком смрћу! 

Може се човек неслагати са неком идејом али сваки мора 
поштовати одушевљење и пожртвоваље своје личности зарад сре
ће других људи, па ма колико оно било на погрешном темељу. Али 
код данашњих српских, хришћанских проповедника и поглавара 
цркве у Аустро-Угарској као да HeJvta ни lТipaгa og xpuuLhaHcKe 

вере. Њих ништа не одушевљава да се Ж'[ЈiПвују за друге људе, па не 
само то, већ ни пакао хришhански неплаши их да неОLUU.мљу од 
других људи. Хришhанство је оставило само неку љуску неке 
обреде и церемоније и неке званичнике, који врше те обреде. 
Како за вршеље обреда, тако и за живљеље званичника, треба 
новаца и то: млого новаца веле исти поглавари црквени. С тога 
чисто трговачког гледишта, они сматрају свој положај на
рода и зато се боре свом снагом да од народа отму фондове које је 
народ основао за своју просвету и манастирска имања, која је 
такође народ даровао онда, кад су манастири као огњиште просве
те и уточиште гоњених били. још како се боре. 
То показује најбоље архимандрит Анђелић, изабрани а још непо-, 
свећени владика, глава калуђерско-грабљиве партије или као што 
га народ зове: "калуђерски Милетић". 

Влада маџарска не воле, разуме се, што је народна партија 

задобила победу над попов ском и узела управу над lllКОЛОМ и 

црквом народном у своје руке. Пре свега као и свака назадњачка 

влада, она жели да народ буде што глупљи колико је само могуће, 
а по досадањем калуђерском руковању народним имањем ишло је 

млого више на ручкове, картаље, милоснице и друга великашка 

уживаља но на просвету. Осим тога маџарска влада боји се да 
народна партија, у такво огромно 

бити врло опасна, ако се да то ору:жје 

не показа 

један клизав пут, којим се могу обиhи и оБУСluавuzыu у извршењу 
народна права, lllТО их беше ујамчио последњи народни сабор. 

је одкрио неки затрпани канон, по коме се не може 

па по томе 

тако је јасно да га је само или особити глупак 

подлац l'логао изнети као неlПТО доследно и исти-

'" "Син он" је скуп вланика, а варонии "сабор" је преставништво народа, Jl.акле два 
са свим различита тела, која имају сасвим различите дужности. Синод је извршна власт: 
управљачп цркве и глава духовенства; народни је сабор тело законоgавно у 
административним и еК()Н()МСКИ~1 стваРИ~fa щжве и школе, 
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нито. Али Анђелиhу је то у реду и по томе његовом канону, за

кључци прошлог сабора не вреде, него ваља најпре сазвати сабор 

само за l.1-збор /vt.UШРОЙОЈ1uЙiа. Овде је опет нађена нова ујдурма, да 
имено Анђелиh постане митрополит, што би била награда за ње

гову верну службу. "Во времја оно", некоме цару аустријском сви
дело се некада да пошље комесара у неки народни сабор, кад је 
бирао митрополита, с тим налогом да ако се митрополит не иза

бере јеgНО2ласно од целог сабора, влада може поставити канди

дата мањине за митрополита, па ма тај кандидат имао само један 
глас! до душе никад извршено до сада при 

митрополита, али то насиље владино, Мађари оће да поставе као 
закон, да сазову сабор за бирање митрополита да пошљу свога 

комесара у сабору (који по новом изборном pegy који је већ уза

коњен нема никако места у сабору) па да изберу свога лакеја 
Анђелиhа за српског митрополита. Тада би се саставио синод и 
преко њега би радили да се ни један саборски закључак не изврши. 

Имање народно прешло опет у руке црквених великаша и 

трошило би се као и пре на све, само најмање за народну просвету. 

Сад се очекује краљевска наредба да се сазове сабор за бира
ње митрополита и народна странка веn отпочиње рат против кле
рикалаца опомињуhи "Застави" народ да се не упушта никако у 

одиста био сазван такав сабор. 
познато из извора, не сумња 

изузев само нека Па-

се тиче овдашњих партија, о њима вредно ни 

говорити. "Турски народ" то је управо орган 2-3 саСВИI\~ обичне 
битанге који неби могли да живе, кад неби никога, да 

сокачке 

Ј. Суботиh својом персоном. Он 
је познат као човек, који у млогим врло 

употребљив, али за његов патријотизам нико неда ни излизан 
грош. од оног доба како је у ње20вuм рука.ма, uзgанула 

2llЛ1наЗllјска lI.llТш.мЙарuја, коју је он apecegHuK aaiupoHaiJla гимна
ЗllСКО2, био gу.жан ga оgр.жи, а на место гимназијске штампарије, 

коју ~e он био закуйuо (под аренду држао) поникла његова штам
парИЈа. О "умереноГ HapogHoj партији не може бити ни речи, који 
управо ра:уме шта Је ~o "народна'" партија у Угарској. (У прошлој 
белешци Ја сам то оБЈаснио.) Кад се појаве "умерене" и "неуме
рене" и "претеране'" партије, онда већ неће ни бити 

IП. 

~ало зна управо шта је то , шта 
она даЈе и шта од ње прима. А баш давање и примање код огромне 
веhине људи и јесте прва и најглавнија цељ у животу. Али то је 
невоља, што огромна веhина држављана морају једнако да се муче 
и брину K~KO ће да зараде т. ј. да приме оно што морају да даду, па 
зато немаЈУ празна времена да размишљају ни о далеко нужнијим 
с~в~рима, .а камо ли о давању држави. Но ми људи "образовани" 
Т.Ј. Ја и МОЈИ читаоци, који доста времена проводимо у беспослици 
и претресамо у мислима разне високе и дубоке предмете, често 
долазимо и на овај занимљив предмет. Вечерас се баш деси, да сам 
се у вечерњој шетњи разговарао подуже с једним мојим пријате
љем о томе: шта Н. Сад даје, и шта прима од државе. се да 

сам одма закључио, да оне занимљиве податке, што :их од њега 

дознадох, саопштим беспосленим читаоцима, па нека о њи

кад. 

с 

управо не може ни да живи; она мора да плаhа 30 ф. годишње. 
у непосредну порезу долази још један особити порез, што га пла

Ћају општинска имања се из 

ових "разлога": свако приватно добро долази у обрт т.ј. прелази из 
руке у руку и при свакој таквој продаји за се неки 
процент! Општинска добра и народни фондови не прелазе из руке 

у руку, па зато, да се држава неби "штетила", установљен је тај 

особити '1Iорез, осим што се на иста имања терети који су 

споменути под 2, 3 и 4. Сви ови непосредни порези износе на 
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140.000 ф. Али осим њих држава прима од Новог Сада посредног 
пореза на 160.000 ф! Посредни порез долази поглавито отуда, што 
држава има монопол соли и дувана и што наплаћује трошарину на 

месо и пиће. 

И тако аустро-угарска држава прима од самог Н. Сада на 

300.000 прихода. У Н. Саду има око 20.000 душа, то је дакле 15 ф. 
на сваку душу. Али то нису још сви данци, што их дају грађани 
новосадски. Од оних 300.000 ф. држава плаћа владу т.ј. царо-кра
ља, његов двор, министре, разне високе званичнике Једном речи 

господу и господске послове о нема ни а кад 

би му се објаснило шта управо раде та господа, морао би зинути од 

чуда. Затим др)кава плаћа заједничку војску и финансијске чинов

Нlll{е, који су у Аустро-Угарској тако многобројни као каква вој
ска и напоследку суд, али за овај издавала је само 18.000 ф. а зато 
опет принуђава све вароши да плаћају станове солдатима док су 
код њих, што је за Н. Сад износило годишње просеком 10.000 ф. 
мимо порезе, а ове ће год. изићи и ро 15.000,јер сад има и регулаша 

и на стану. Осим тога варош сама мора да прикупља 

порезу и да је предаје одељењу државне финансијске управе која 

се налази у Н. Саду и ово прикупљање стаје варош преко 50.000 ф. 

оделито да плаћа. Једном речи: Н. Сад, осим 

плаћа држ:ави, има још на 160.000 ф. својих муни

ципалних трошкова. Ови 160.000 варош плава веhином од при

хода са свог непокретног имања, које износи преко 2,000.000 ф. 

бодних Кр. вароши 8 по реду. С тога он није принуђен да удара 

:;: МУШЩИIlије ИЛИ слободне краљевске вароши у Угарској имају за себе иста 
!I()литична права, која имају целе >I\:уианије Т. ј. бирају своје преставништво (општински 
одбuр) и варошку управу - !lf(\fIICTpaT, кuји је обухватиu пuлитично-административну, 
полицајску, судску и финансијску струку. док није држава од ове године ограничила права 
и жупанија и МУНИI1,ипија, па из~!еlјУ осталога узела судове у своје руке. 

особите прирезе на своје грађане. Што недостаје од прихода оп

штинског ТО би се морало на rpal)aHe, па 
тако сигурно и ради онамо где општински приходи недостижу да 

се покрију сви државни издатци. 

По овој СЛИЦИ из може се видети како је у целој 
земљи. После тога није ни мало чудно IUTO су по признању мађар
ског државног статистичара путови у Мађарској данас онакu 

u.сШи, какви су били у apeJvle А UiUЛUНО (1), што цела Маџарска има 
само један универзитет и тај по признању самих најгори у 

што су средње основне 

што готово нема у земљи научњачких радничких школа; што се у 

најплоднијој земљи Банату пука сиротиња мно)ки непрестано и 
што је у целој мађарској крађа и разбојништво тако распростра
њено као и у Турској. Барем ванредна комисија мађарске владе 

под управом грофа Радаја, која је одређена да уништи разбој
ништво у Мађарској, показа да су власти мађарске главни сауче-

сници У свима приватним злочинствима, IПТО се данас 

Турској догађа. 

само у 

у Мађарској је управо постигнуто оно, што многе државе 

ж:еле да достигну; држава је прогутала народ, поредак 

није зато да помаже народни развитак, већ обратно; све што народ 

с то држава . Ј. господски 

ЈУ. 

Преда мном леже извештати новосадске о 

до 1870171. 

лепше написани но што изгледа сам предмет, тек и они могу да 

нам даду доста јасан појам о образовању, што га даје једна школа, 
нарочито кад је у изложен онога шта се предаје и 
време за које се предаје. И ново-садека гимназија устројена је по 
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"пропису", који постоји за све јавне гимназије у Аустро-Угарској, 
т.ј. и у њој се уче поглавито језици и наука о вери, а узгредно: 

историја, земљопис, математика и природопис. Од језика уче се 
латински (по 6 час. почев од 1 раз. па до свршетка 8-0Г), српски, 
немачки, грчки и маџарски и ти сви језици са науком о вери за
узимљу 16 час. недељно а сви остали предмети 8 час. Такође по 
"пропису" ови се језици уче у таком поредку и на такав начин како 

ће најлакше огромна већина ученика, кад сврши свих 8 раз. не 
знпiIl~{ ни српски језик а камо ли што друго, као што заиста и бива. 

Ha~lepaH да овд. она 

устројена на оном истом основу, на коме су y~TpojeHe све тако 
зване "класичне" гимназијt; у Европи и покаЗУЈе више или мање 
исте резултате, које показују све сличне :имназије. Управо не~и 
вам ни писао ову белешку, да ме извешта]и новосадске гимнази]е 

неподсетише на ону гиназију, где смо се ми учили и оно знање што 

нам га она даде, т. ј. на велику београдску гимназију. Сећам се оног 
времена кад смо некада ми ђаци ~ 7 -ој школи59 сматрали за ~ajy
чевније људе оне ученике гимнази]ске код овд. наше браће, КОЈИ су 

да напишу ма какву песмицу или новелицу у "Даници". То је 
овд. нефабрицирају наше песнике и 

неизазивљу код наших гимназиста завист и подржавање у сти-
код остала без 

но што беше с појезијOl\1. Пређе су из 
за 

П.","'СТПТ">Г\ много књига је учен човек. Доцније су се 
људи упознали са списима старих Грка и Римљана, нашли су код 

више науке но у кљигама, св. отаца и ...... 1-'.О • .u'~Н~~"~ 

I-ЬИОВУ кљижевност. То је заиста било највеће знање које се могло 
задобити [у] оно време: појмови о држави и праву, о слободи и 
моралу, о свету човеку. се то могло само на "кла
сичним" језицима и из класичних списа. Како су и црквене књиге 

а ТО Је 

дипломатски, то је природна ствар да је латински п~стао :и школ
ски научни језик. На тај начин морао је латински Језик по~тати 
главни за у школи, осим љега се учио и грчки Језик, 

вера и класична кљижевност. То су била главна знања онога 
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времена, па није ни чудо што се у школи на њих обраhала на
рочита пажња. Али овај историјски значај њиов давно се изменио. 

Језици живих народа развили су се и данас скоро сва научна дела 
пишу на живим европским језицима; науке су неизмерно утекле од 
оног ступња како су оне биле познате и наши 

појмови о држави, праву, моралу, слободи, човеку и и т.Д. 
далеко су измакли од појимања старих класичних народа, али 
школе европске а нарочито гимназије још су остале тако уређене, 
као да је и данас главно знање вера и класична књижевност, као 

било ГОЦ. току тог времена до душе у 

ушли су разни други предмети осим вере и класичног језика као 

математика, географија, природопис, матерњи језик и т. д. али ови 

сви предмети остали су споредни, а они који су пре 1000 г. били 
главни остали су главни и данас. 

У читељи у српским школама овде и тамо у Србији, који црпе 
своје педагошко знање из једног, европског извора, још и данас 

сматрају ову отрцану старину као нешто природно и често по
кушавају да је сведу у неку теорију и да јој даду леп облик. Паде ми 
на памет говор г. Васе Ћурђевића овд. професора, што га је 
говорио ове године на св. Саву у дворани матичној и најновији 
спис г. Поповића у школи". И један и професор 

образовање реЛU2uјозно, као неопходни саставни део чо

су их '"'''' ", .. п 0/1 догмати ставили 

мисле да васпитање рели

данас заостало у 

да душевне 

начела,ШТО 

живили 

радили по науци Христовој и међу њима се налази врло много 
узвишених морално-религиозних карактера. Али дошло је са свим 

друго време. Природне науке побијају основе хришћанске рели

гије и проповедају са свим друге појмове о Богу, свету, човеку и 
њиовим одношајима. Природне науке YBegeHe су звпнuчно и у Ull(O

ле и тако ђак слуша yilopego gBe }-шуке, које јеgнп gpyzy йо{Пuру и 
iТ10 се зове хар.kЮНUЧНО обраЗО6al-/Је! то се сла:же "као ро-
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гови у врећИ"! И господа професори виде да је то тако; они виде да 
вера у данашље време код образованих људи, није основ .морала, 

па опет су образовани људи тако исто и још више морални но што 

беху религијозни људи у време религијозног цветања, па опет 
тврде да је религи.iа основ морала. И они уче ђаке кроз свих 7-8 
година религији а сами нити верују у основе вере нити живе по 
ХРИШћанском моралу. 

Класични језици и кљижевност у нашим гимназијама заузим
љу тако исто место, као и религија. Њих већИНОМ ђаци и неуче, тек 
врло редко се по који закорели у 

научи један или оба класична језика. Сваки учитељ види данас да 
се класични језици у опште неуче у гимназији, да они само смећУ 

те се и друге науке не могу да уче, па при свем том стара навика 

остаје. МлаДИћИ, који су свршили 12 школа т.ј. учили 4 основне 
школе и 8 разреда гимназије, не знају ниuti"Па) чиме би могли uuТlO 
зараgUiТLU у Јlсuвоi"Пу. То виде њиови родитељи који троше на своју 
децу, види и цео троши на школе, па опет не могу 

ништа да уреде. Држава је ту, која прописује школски ред и учење; 
она прописује језик, који се званично сме признати као зрео и 

пустити у више школе. како је сама остатак :иљаду-

предаља и она стражари да се у народне 

би да 

кад сам располо)кен да 

по ноћи. 

rт",,,,,,r.Н·ПТ'Т'<=' ИЗ исте потребе из које и ја). 

ја не тајим да сам материјалиста, али опет велим: 

што се личне тиче ја налазим да 

нужно, а сигурно има много људи који имају исте потребе као и ја 
. ј. су сити или су да а 

имају за то довољно новаца, дакле којима је уживање у позоришту 
врло нужно. 

мало за вицкасте уводе; али баш 

зато мој почетак није никакав вицкаст увод већ је то са свим 

озбиљно моје гледиште на позориште: ја сматрам позориште као 
место за }l)fCllBaНJe. Ј а то не говорим за позориште у опште: шта би 

оно могло да буде и шта би требало да буде - ја говорим за наше 
српско позориште овако какво је данас овде и у Београду. Оно је 
место за уживање људи, који за то имају воље и новаца. 

Много пута код нас је говорено како развитак естетичног 
осећања у опште облагорођава човека, чини га не)книјим, узви
шенијим, човечнијим. То може бити истина. Замислите само у 

памети један нов свет где сваког човека окружава: љубав и при

где 

дима, ни жеље за влашћу и превасходством над другима, сваки 

теж:и да је око њега сама лепота и хармонија: у лепоти телесној, 
појезији, у архитектури. живопису и музици! Како би тај свет 

изгледао? То би био неки рај на земљи. Разуме се у рају или људи 

неморају ништа јести, пити, одевати се и т. д. или ако морају онда 
међу њима не може бити грабљења и протеривања око таких 

уживања, јер њиова је цељ само више душевно уживање. 
Разуме се они .живе браШСКll; page браШСКLL II gеле браi71скu. Ово 
грешно тело и његове потребе, њима је само средство 

за узвишено у>к:ивање вечите лепоте 

л' те да би то био диван свет? 

и да се сладе, а да нису хтели да раде; и неко је морао зарадити и 
израдити све што је било ну:ж.но за не-естетичне потребе атинских 

грађана. 

у данашње време, као и у сва ...... IJ'-'H'."....~' 
људи КОД Је 

,,~~·.~.7777~7 

највећма волу естетична уживања то су: цареви и краљеви, двор

ски великаши и племиhи, господа и богаташи, у опште сва горња 

кора данашњег позоришта, дворске 

опере, царске конзерваторије, императорске академије, вештина, 
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краљевски и царски вештаци и Т.д. једном речи вештина и веш

таци веза~и су за господство и нерад. Људи са најразвијенијим 

естеТИЧНИЈИМ уж:ивањем ни су од њих нимало постали нежнији или 

узвишенији; они тако исто чезну за "грубим" телесним уживањем 
као и пре; они лажу, отимају, гњаве целе народе, пљачкају их и 

развраhају; управо: што више теже да задрже своја естет'ична и 
телесна осећања - тим су досетљивији у измишљању разних "си
стема" да одрже "поредак" у коме би маса народа радила за њи
хово уживање. 

вештине естетичних V'v'vJ.J.'CH.L:'u. 

ћиће: истина развитак естетичног осећања код човека по себи не 
саставља још право човечанско образовање, али опет вештина, 
нарочито позоришна вештина, може бити сресiПво за образовање 

народа, она може заједно са образовањем естетичног осећања код 

људи ширити праве човечанске појмове о људским одношајима; 
оно може бити народна трибина, са које ће народ чути живу реч 
шта му добро, а шта зло у животу, он ту мо:же видети живу слику 

свога живота, може чути критику на свој живот; видити И чути 

шта мисле и раде људи који оће да створе нов живот, нове људске 

одношаје, где би сви људи лепоту и и ... 
Ј а прекидам мог смиреног заштитника вештина. А што да га 

мучим да говори, кад ја све знам шта може да учини позориште. 
позоришту су 

племићски - владарску 

"мисију" покорити земље и народе, казнити не покорне слуге и 
6унтовнике, увеличати своју 

лове и служити верно њиовим увеличаним намерама. 

морал он је врло сличан са владарским, он се поглавито састоји у 

поноситом гажењу просте светине и верном слуя(ењу 

престолу - за то о њему није нужна много да говоримо као ни о 

владарском моралу. шта је под тим 
зумем све оно што је лепо, пријатно, поштено, али у исто време 
невино и законuiТю што се обично на европским позорницама 

проповеда; н. пр. да се не ваља картати и пијанчити, јер то може да 
упропасти човека, његову породицу; да не ваља красти, правити 

лажне вексле, трговати и убијати, јер за то у друштву постоје 
полиција, судови, тавнице и а уз то претља од казни 11а 
другом свету. За тим долази Домаhи идилични морал: девојчица 
треба да )е. смерна, умиљата, невина, да воли цвеће, да пева зором 
и т.д. па ЈОЈ неће фалити младожеља, у кога ће се заљубити и који 
:ће се у љу заљубити, даље да се не ваља женити или удавати због 
новаца или званиј а него из награда не ~ЧЈV"УЈ,V~А 
Љ убавном пару неко насљедство од неког чиче из Америке, нека 
милост изненадног добротвора, неко врло лепо "место" са jOJlI 

лепшом платом и т.д. то И млого којешта проповеда се са 

позорнице и свет се опет карта, пијанчи, лаже, вара, краде, убија; 

девојчице се цифрају, мажу, носе мидере и жиљоне, господа се 
лицкају и улагују, траж:е место љубави мираз, званије или "место", 
а девојчице лељи угодни живот. Свет иде старим путем а ћифтин

ство шири се све већма, јер зна да се оне награде и казни што се 

износе на позорници - налазе само на позорници. У животу је са 

свим друкче. Морал позоришни је јалов и ништав. Он не износи 
прави корен зла т.ј. корен у опште ћифтинства, зато није ни мало 
опасан. Ћифтинство то осећа по своме трбуху и својој кеси, који 

сразмерно расту и без којих ћифте не би ни ишле у позориште, 

нити би могли бити оно што су т.ј. ћифте. 

не 

владарства, племства и 

спрам народа - та то је јавни позив на буну 

уживати сва земаљска блага - они су сви заданути 

духом и пишу само за ћифте и господу. бити да од овога има 

изузетака али ти изузетци 

као што смо казали, овакав 

народа, па такав мора бити 

не-народних, позоришних списа, већ дајемо на позорници готово 

са нarпе позорнице не мо)ке се чути ни

шта друго но што се чује у опште са европских позорница. За

мислите: Ва1'ла износе да видите . То 
није она сиротиња која вечито ради, која производи сва земљска 

блага, која издр)кава позориште и ону естетичну публику, која 
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гледа позоришно приказивање и коју сиротињу непрестано ства

рају и одржавају закони економског hифтинског поредка. Не, ту 

вам се износи фина, господска "сиротиња у црном капуту", као 

што је назва један јунак из те сиротиње; то је сиротиња која није 

никад ништа радила, никад ништа не ради и не уме ништа да ради; 

којој је прече да плати последњих 5 гр. за чишhење капута с којим 
се може ући у господски салон, него ли да уђе у сиротињску гос

тионицу И да се наједе са половином тога новца. Та господска 

сиротиња преставља се на позорници у најлепшој боји, за њу се 

и она се на послетку награди у виду 

неколико стотина иљада франака т.ј. да јој се средство да може 

живети опет не радеhи ништа. На против права сиротиња, рад

нички пролетаријат, француски радник преставља се као груб и 

себичан, који само жели да "стекне" па да и он ништа не ради. 

Тако пишу hифте о париској сиротињи. Могао би вам навести 

сијасет примера српског позоришног "репертоара" какав се вод

њикаво-лажљиви морал из западне Европе проповеда нашој пу

блици ради изображења, али држим да је и читаоцима "Радника" 

досадно да слушају о hифтонском моралу, као и мени да пишем. 

Дакле о томе довољно. 

Али сам им рекао у почетку ове моје белешке, да ја уживам у 

позоришту. Да неби когод помислио да је то била само шала, 

дужност ми је да кажем пре свршетка ове белешке: у чему ја 

П'-Ж>,L>'-"Н у 

вечеру. без икаке мисли или намере онако, као 

кад га ко год голица или као да гледа неки сокачки шкандал, око 

кога се сва деца 

се има за "озбиљна" човека и у гледању лакрдије 

философског смисла. Може се озбиљан човек укочити на 

па 

ону пусту и празну публику која се слатка смеје гледајући на 

сопствени свакидањи живот, се "оз-

биљан" човек ваља да заборави да је и он део те пусте публике, јер 

ако се само на то сети, мора се само смејати својој глупој оз

биљности и једити што је пропустио приказивање те се није и сам 

слатко насмејао. 
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Много пута хтео сам да у моје белешке из Сада при-
бележим што о јавном друштвеним животу овдашњем: о селима, 
беседама, јавним предавањима и патриотским забавама. Све то би 
и прође у Н. Саду а ја не учиних. Томе ја нисам крив: тек што сам 

наумио да говорим о свим тим сам био за-
текао, а они ишчезоше. Предавања ишчезоше онако у магли као 
што су и постала из магле, т.ј. нико се није старао да образује неки 
ред предавања, који би имао свезе или бар који би оставио какве 
последице за просвету посеt=lује предавања, веЬ 
предавао ко је шта хтео и кад је хтео, а кад више нико не хтеде да 
предаје предавања ишчезоше. Затим се јавише неке забаве са 
беседама и забаве без беседа упоредо, а све с патриотским це
љима. Беседа, говори се, да је славенски проналазак, ту је скоп
чано корисно са пријатним, т.ј. ту се говором обавештава публика, 
која је дошла да се весели. Ово је за цело са свим ориђинално и 
управо је удешено тако, да од обавештавања не остане трага 
(ако га т.ј. буде имало у беседи), јер веhина публике дошла је да се 
весели и она не слушајуhи беседу чека кад he настати 
"забава", али 
га брзо у вину и песми, што долази 

од у толико 

је боља од беседе, што се ту одма цељи т. ј. публика се 
весели. Оне су са беседама у толико (ја ту разумем "патри

неке опште цељи, 

Но ја нисам намеран да сад накнадно критику јем беседе и 

доспех да о њима што пре кажеI\'I, а сад их више вредно ни 

спомињати. Управо на њих ме само подсети јавно предавање 
што је у - у а на 

говести. ово"м при-

ликом. 

Предавање било је из два сасвим разна предмета. Др. Живко 
Гојковић, познати писац "Политичног буквара", говорио је "о 
јавном мнењу" а г. ]. ЖиваНОВИћ говорио је "о Кирилици од до
ласка Срба у Аустрију до вачке тавнице". 
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Критичар "Политичног буквара" у "Раднику" изрекао је, да 
је само гледиште г. ГојКОВИћа на човека и друштво такво, да по 

њему не може изнети никакву политичну теорију. У томе као да се 

преварио г. критичар. Барем у последњем свом предавању г. Гој
ковић показа да се из извесног философског гледишта може из
вести са свим "округла" теорија за политични и друштвени )кивот 
- у опште за "практику". Ево како: по теорији г. др-а ГојкоВИћа 
човек у ствари не йосШојu већ само нека машина која се креће. Из 
овог основног правила истичу последице: не постоји ни правда и 
неправда, ни поштење и непоштење, ни право и не право све 

то радња једне просте машине, која ради онако како .мора да ради, 
разлике међу једном и другом механичном радњом нема никакве. 
Према томе шта би могао доследно својој теорији да каже г. Гој

ковиn о јавном мњењу? По критичару у "Раднику" ваљало би да 
каже: јавно мњење у ствари не постоји веn просто чегртање и 
ларма која се ничим не разликује од шкрипања кола, крекетања 
жаба или нешто на то налик. Али г. Гојковић не мисли тако; на 
против вели да јавно мњење йосШојu, баш онако постоји, као што 
га сватају обични смртни људи, који ни у сну нису снили да пишу 

"Гlолитични буквар"; и то је јавно мњење: глупо, не стално, де

тињасто, али је - силно. Као што видите то су са свим карактерна 
својства, особито последње. Њега нарочито уважава г. Др. Гој

ковић. Он вели, ви можете бити уверени да је јавно мњење глупо, 
подло, не стално и шта вам драго али га HeCMelue u.резирашu) јер 

За то, вели, кад оћете да исправљате 

"раgUК(lЛJ-tu ,( већ онако 

на свету. Тога 

било ни f\лало нужно држати "Јавно предавање" и са

оно, што се код љих "само по себи" разуме. 

предаваљу. његова тео

буквару" добија са свим 

његов у "Раднику" 

истине, правде и неправде, поштења и непоштења, крађе и по-

клањања Т.д. онда Г. можете комотно 

днике и своје муштерије као што сте и чинили, г. г. беамтери, 

нотароши адвокати можете дерати народ као што сте и до сад 

чинили и т.Д., И т.Д., наука (г. Гојковиhа) све је то оправдала. Само 
да човек дође до ове ћифтинске философије није никако нужно да 

штудира "Политични буквар", већ са свим обратно: треба само да 
постане сам добар, па онаква философија ис
тиче из самог живота. 

Предавање г. Живановића у својој језгри садржавало је са 
свим стару, отрцану мисао: да кирилица, православије и српска 

народност једна нераздвојна целина. ову изанђалу ми
сао, у више свестан човек неверује, предавач је хтео 

да покаже какав је дубок смисао имала борба ~vfилетићева у "За
стави" за кирилицу због које је допао тавнице у Али ја сам 

да у 

за то отишао у вачку тавницу с тога, што је хтео да одбрани 

кирилицу и православије, не би л' тиме спасао српску народност! 

у предавању свом г. Живановић спомену један занимљив 
факт: цар Јосиф П. познат са своје мржње против поповштине у 
опште покушао је да истисне из српских народних школа црквено
-словенски језик "за то што је то језик мртав", а хтео је да се место 
њега учи живи, је у исто време 

хтео да кирилицу замени латиницом. Ово су разуме се тадашњи 

против вере и народно-

века. 

дал, који ваља прибележити. Новосадски или боље Др-а Суботиhа 
у као шкандал 

који публику и се то да 
демонштранте ђаке ваља казнй'ТИ. (Ваља приметити да је Др. Су-
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ботић председник гимназијског патроната од кога зависе пр?
фесори и ђаци и да су мало пре тога ђаци правили демонштраЦИЈУ 
против Др-а Суботиhа у позоришту кад се приказивало његово 

дело "Крст и Kpy~a".- Ту св. Сава ствара лед на позорници,. а ђaц~ 
су глупост исмеЈаЈIИ по свршетку приказивања вичући. леда. 
леда!) Професорска колегија баци се одма У позитуру, пронађе 
коловође демонштрација, и за пример. казни ~унтовнике - ~a
мислите чиме? Двојицу затвором а ДВОЈИЦУ, КОЈИ су били "наЈО-
паснији" искључи из школе. 

се то У или ма где у сваки 

ђаван" човек морао би мислити да из "виших" "држ~вних" р~злога 
ваља демонштранте гонити и требити као неПрИЈатеље ,,~aBHOГ 
поредка", али у Н. Саду где се такви "виши", "државни" срб~Јански 
разлози називљу обично насиље, такво дело не може се оБЈаснити 
никаквим ни вишим ни нижим др:жавним и не државним разлогом, 

већ је просто дело професорске - детињарије. . . 
Да! То је била сушта професорска детињарИЈа, наЈПОВрШ

нијим проматрањем целог шкандала, сваки се о томе може уве-

ритЈД. 

Познато је да се нигде у Српству не ~paB~ толико демон-
штрација колико У Саду. У земљи и у ЈеДНОЈ вароши где су 
демонштрације разне сорте, са разним цељима, управо свакидања 

је да се свом околином да де-

V'~'wlV~ПV,IAV',', тако детињаст и бесмислен да он 
на срамоту не само чи~ијоцима већ и -:- целој uрофесорској 

HoGocagcKe 21.tмназще. Очевидно таЈ шкандал служи 

на Јер . 
изобразе своје ђаке из највшиuх разреда, да ~e они заНИМајУ оз-

стварима, а не којекаквим детињарИЈама. Па не само то 
већ су често професори caM~ помагали да се у ђацима __ 
наклоност за такве детињарИЈе. Ваља знати да су новосадски ста
новници правили демонштрациј е често тако исто .' 1'-''-'lП.Н'"'.Ј 
детињасте у којима су чланови професорске колеГИЈе бивали уче-
сници па и главни покретачи. 

Може бити да би ваљало ову ствар претрести са неког вишег 

педагошког гледишта н. пр. да ли у опште ваља казнити ђаке, а 
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нарочито да ли их ваља икада казнити истеривањем из школе? Да 

ли су професори дужни да изобразе ђаке или су још више обвезани 

да обрате више пажње и старања те да изобразе и оне, који су по 

њиовом мишлењу рђави! Да ли професори имају право, да ли је 
паметно и поштено и ђаке, који су десе

тину година провели у школи те од њих начинити вагабунде или 

уопште унесрећити их? и Т.д. 
Ова сва питања можда би имала места, кад би човек налазио 

какве озбиљне педаготке побуде у решењ у професорске коле
проматрању неможе се наћИ ~~J:j,I"a,~"iJ'U 

озбиљнија побуда већ ситничарско, детињасто самољубље: Ulшо' 

се Ьацu не йокоравају власЙluма. Замислите такве одношаје из

међу професора и ђака, где ђаци и професори пркосе један дру
гоме - ђаци "не слушају заповести", а професори оће казнима да 
изнуде од ђака поштовање, које нису могли да задобију својом 
умном и моралном снагом. Кад би професори играли с ђацима 
лопте или тако што, изгледало би заиста сметно, али за цело не 

би било ни мало глупље. 

PagHuK, бр. 
12. и 23. IУ 1872. 

20, 31, 40 и 44, од 18. и 20. 3. и 19. 7, 



Ми смо пређе једном јавили61 како је "црноризац" Архиман
ишла v Пешту, 

да шуру је са угарским мин. Лоњаијем противу закључка ~срп. наР. 
сабора у Карловцима. По повратку његовом, народ га је лепо 
дочекао тиме, што му је исказао своје неповерење, као што и 

заСЛУ)I(ују скутоноше, улизице и издајница народа! Мађарска вла
да да би се што боље одазвала оваком народном изразу, похитала 
је да што пре даде још један доказ своје "очинске бриге" те је 

"'1-'""-l'HHaJC~.ц. Анђелиhа за "осведочену верност" наградила, потвр
див га за епископа бачког а тиме је осведочила како се одиста 
осврће на жеље осталих народ.ности, које у Угарској живе. чему 

ли се разликује жалосна од турског деспо
тлука, кад у Цариграду тако исто постављају, потврђују и намећу 

главара цркве без на народа бугарског? 

Босне нам наши дописници пишу све исто. Силе-

непрестано траје. Убиј-
~h'ГПТlrТТТ1П у 

атентате, кад је како требало за његове планове. 

у Енглеској такође атентат! се опет фенијанац усудио 

као што вели Дан"· да пуца на ! ! 
Друге опет новине наше веле, да ће влада енглеска поднети 

предлог да се укину јавни састанци, које оне називају 
демонштрације". То се наравски с тенденцијом износи пред наш 

свет и прича~ како је то опасно за владе. А међу тим нити стоји да 
ће се таЈ предлог поднети, нити вреди она плашња онамо где нема 
ни помена о слободи јавних састанака. 

У Шпанији се ?пет престо Амадеов јако заљуљао. Неће дуго 
проћи, а он ће се Једнога дана тамо, од куда је и ДОlпао. 
Републиканци шпањолски раде врло смотрено. Најпре су одбили 
владин предлог противу интернационале, а сада воде преговоре с а 

фран~уским радикалима, да револуциом и у Шпанији и у Фран
ЦУСКОЈ учине Једном крај овоме стању. 

и незваних претендената на упра)књени "трон" француски. Тијер 

се УЗВрПОЉИЈО и ушепртљао са целом ћИВтинском скупштином у 

Bepcaљy~ и сваки час се очекује да клекне на колена пред каквим 
принцем и да изјави поданичку верност "спаситељу отаџбине". У 
:0 име ових дана изашао је и закон противу чланова интернаси
Јонал~, а скорим се очекује и закон противу слободе штампе, те да 
се оваЈ свечани акт у "поретку" и тишини " ... .J ... J!-'.L.LLЈ<i. 

Ма колико да се стари Тјер пашти, да угуши сваки и најмањи 
покрет радикала, опет зато они данас стоје јаки и спремни за бој 

противу гажења човекових права. 

. После моралне победе од почетка па за сво ово 
Јања 

Одма на свом првом састанку скупили су суму од 500 франака за 
породице и ову ће издавати сваке неgеље. 

новљује каса за болесне и рањене раднике. У Мусету (у Вогеској) 
150-200 ткача отказали су рад. У Арлесу још траје штрајк међу 
радницима на жељезници. КераШри префект, покушао је да "сло
бодно погађање" на основу "слободне конкуренције" реши по
ловином баталиона солдата. (Ово се срество као најзгодније све 
више употребљује.) 

Ми Heћ~MO више ни да набрајамо ове појаве. Они су сад 
постали обична ствар, али први корак од ових растурених малих 
битака - то је 31 Октобар или 18 Март! 
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Али имамо да забележимо друго нешто. Поједине радничке 
дружине састављају нарочито радници који се занимају грубљим.и 
тежим радом, где је надница мања. А код других делова ИНДУСТрИЈе 
н. пр. индустрија скупоцених метала, свиле, кадифе и т. д. оваки су 
покрети млого ређи. Но шта видимо сад? Ево шта прич~ "Таг
вахт": ликоресци, сликари, резачu склопили су савез на Једном 

скупу. Један глумац предлагао је ойиu71и савез глумаца. Радници у 
различитим деловима Бuжушерuје (1увеЛИI:ск.а и галантерска ра
дња) склапају дружине и хоће да обраЗУЈУ Једну општу велику 

су подигли опет. 

PagHuK, бр. 25, од 5. ПI 1872. 
(110 Карлу Марксу, Das Карitаl).б3 

Кад капиталиста купи радничку снагу за њезину gневну Bpeg
НОСШ, то он има право, да ту снагу употреби на своју корист за сво 
време радничког дана; он је тиме добио право да захтева да радник 

читав дан за њега ради. uuuа је [710 раgнuчкu gaH? Нема сумње, 
да је тај дан мањи од обичнога, природнога дана од 24 часа. Но У 
колико је мањи? Капиталист има свој сопствени поглед на такав 
интересни за њега предмет, као што су границе радничког дана. У 

том случају капиталист преставља оличени капитал; његова је 
душа душа капитала. капитал има животну тежњу да се 

увеличава, да ствара већу вредност, да помоћу производње, својим 
йосшојанuм делом, усише у себе, што већу масу излишнога рада. 

Капитал по суштини до vu..r>..lлu. ... ;..;'VЈ.'.ХА 

радничке покрете, тврди, да радник краде капиталисту. 

Капиталиста се у том ослања на закон 

да извуче што више може 

еспапа. 

подиже глас 

радник: 

"Роба, - вели он капиталисти, коју си ти купио, разликује се 

од сваке тиме, што њена 

вредност већу од оне, која се на њу 

кога то, што 

растење капитала, на то ја с моје стране гледам, као на излишан 

издатак радничке снаге. Истина, и ти и ја знамо на пијаци само 
закон, закон робе. И робе не .l.lј..Ј'.П.lЈlU,ц,U 

продавцу, који га од себе отуђује, веn купцу, који га узимље. И 
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тако ти имаш право, да се користиш мојом радничком снагом за 
сво време дана. Али помоћу њене свакидање продаје, морам је 
сваки дан надокнађивати, да бих је могао опет продавати. Необ
зирући се на природно њезино умањавање са годинама и т. д. ја 
опет бити сутра дан способан, да радим са истим нор
малним стањем снаге, здравља, бодрости као и данас. Ти ми не
престано проповедаш о ,штедњи и уздржавању'. Лепо! Као разу
мни, штедљиви газда, ја хоћу сад да штедим, моје једино благо, 
радну снагу, нећу да је глупо трошим. Ја ћу сваки дан одељивати од 

у рад саl'ЛО у КОЛИКО ТО 

сметати њеном нормалном дејству и здравоме развићу. Кад је 
прекомерно дугачак раднички дан, ти можеш за један дан да ис
трошиш толико моје радничке снаге, да је ја ни за три дана немогу 
надокнадити. у колико ти тиме добијаш у раду, у толико ја губим 
у самој субстанцији моје радничке снаге. КОРUСЙlUZТ!U се мојом 
радничком снагом и грабшuu је '- то су две савршено различне 
ствари. Ако је средљи период живота, средњега радника, који 
разумно употребљује своју снагу 30 год; то вредност моје радне 

снаге, ти за дан купујеш, износи или њене целе 

вредности. ако је ти за 1 О година пnп,"",-",пт;птт то ти мени плаћаш 

сваки дан само или 1/3 њезине вредности и тиме ми крадеш 

робе. Ти мени плаћаш за потрошак моје 
дан, а ти је толико истрошиш, колико би 

са нашим условом са 

дана, 

те која бива радницима и капиталистима 

односно радничког дана. Она бива усљед тога што је 
део 

истина опредељен самим употребљеним временом рада до новога 
снаге, но ОПIIlта величина тога дела мења се 

по величини и трајању излишног рада. Тим се начином раднички 
дан може определити, али ОН сам по себи није опредељен. 

у осталом, и ако раднички дан није стална непроменљива 
коликоћа, њена промена може бити у извесним границама. Мак-

се ових не то ј ест не мо)ке се 

определити онај део дана, који је нужан за надокнађење снаге 
радника, но максимум тих граница преко које раднички дан не 

може пролазити. То је - фuзuчка граница раgнuчке снаге. Човек 
може за време природнога дана од 24 час. истрошити само опре
дељену коликоћу животне снаге и мера тог потрошка уједно је 
мера времена, за које он може физички радити. Тако коњ сваки 
дан може радити само 8 часова. Извесни део дана нужан је за 
одмор снаге, за сан; други део нужан је човеку за испуњење других 

физичких потреба, за храну и т. д. ових физичких граница за 

ница. Раднику је нужно време да задовољи умне и социјалне по

требе, чија се коликоћа и обим опредељује општим стањем кул
туре. Таким начином дужина радничког дана не може да прелази 
апсолутне физичке и више или мање социјалне границе. Али су 
обе ове границе врло еластичне и тим самим дају места многим 

одступањима. Зато ми налазимо раднички дан од 8, 10, 12, 14, 16, 18 
више часова, једном речи, дужине врло различне.64 

За прво време великог индустријалног преврата, који се је 
силе на производњу, радничка плата 

J.L'>.u, .......... " ... u. била 

у Инглиској, пре него игде, мнење обратило је 
пажљу на грозан положај радника, који су принуђени да раде по 15 
час. на дан само за леб; овде се је него игде, 

убедило, да за цветање индустрије не треба ~Ц.-"'~~".''-''<'' 
жртве новоме Молоху. но што мнеље ДОШЛО 

до такога убеђеља, радници су принуђени, да издрже с капитали
стима многогодишњу врло упорну борбу. У тој је борби државна 
власт у почетку била на капиталиста, али веn у почетку 
овога века почели су се користити њеном наклоношћу радници. 
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Први устав о радницима издан је у 1349 г. за време Едуар
да IП, а био је посљедица ужасне куге, која је тако много људи ис

требила, да кад је престала, врло је било тешко погађати раднике 
по рационалној цени. Ова рационална цена, као и рационална ду

жина радничкога дана била је законом установљена. Ilоследња 

тачка која се нас сада тиче, опет је била поновљена у закону од 
1496 Г. овим речима. "Раднички дан за све мајсторе и земљо
раднике од ~v1apTa од Септембра, мора се почињати у 5 час. ујутру, 
а свршавати се у 7 или 8 у вече". При том на доручак било је 
остављено 1, на подне 1 по, а на по часа. се рад 

почињати у 5 час. у јутру И трајати до сумрачка." У став Јелисавете 
(1562) то исто је потврђивао само што је свео време одмора на 
2 час. зими, а лети на два и по час. (а не 3 као што је било утврђено 
законом од 1349 и 1496). За сваки пропуштени час рада била је 
назначена казн од једног пенса. У осталом у самој ствари, односи 

капиталиста спрам радника били су бољи за последње, него што је 
то могло бити по закону. 

Велики политико-економиста и статистик Виљам Пети, у 

спису своме, који припада последњој трећини ХУН века вели: "IIa
ши раде сваки дан по 10 час. и једу по пута 

радним даном, а по два пута празничним. Ручак им се продужава 
2 час. од 11 час. па до једног сах. после подне." 

Што се тиче рада недораслих, то он у то време много је мање 

жали 

JvtOже целу неgељу Ј/сиви са чеЙ1.вороgневно.м зараgом. Неки се 

тадашњи економисте радују томе факту, а неки се опет жале на њ. 

ника: "Тврде, да који четвородневним својим радом заради 
сво недељено издржање, неће хтети да ради целе недеље. Одовуда 

извлаче да је да се порезе и 

других срестава, увеnа цена нужним стварима за :живот, како би 

да раде сви шест 

дана у недељи. Нека ми се незамери, што се не слажем са тим 
политико-економистима, који иду на то, да се овековечи ропство у 

Они, ти политика-економисте заборављају, да рад који 
није зачињен весељем, заглупљује човека. Инглизи се поносе ге-
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нијалношћу и вештином својих мајстора и фабричких радника, 
вештином, због које се инглиски производи свуда тако јако славе. 
fla од куда је то? На сву прилику отуда, што наши радници имају 
довољно времена, да се сити навеселе. Кад би дакле били прину
ђени да раде целе године по шест дана на недељу то зар се тада не 

би заглупила њихова генијалност, зар се не би ти живи и вешти 
радници претворили у вечите робове, зар не своју 
славу? Зар се може очекивати какво чудо у вештини и уметности 

од људи, који су савршено заборављени и изнурени? Инглиз свр
шава за толико, колико Француз за шест дана, а ако 

Инглиз постане вечни роб рада, то зар се он неће препородити, зар 
неће пасти ниже и од Француза? Зар ми неговоримо, да је наш 
народ за своју војничку храброст обвезан с једне стране ваљаном 
инглиском ростбифу, а с друге стране конституционом духу сло

боде? Зашто дакле, да се не каже, да су за особиту генијалност, 
енергију и вештину, наши радници обвезани тој слободи, с којом 
се они по својему проводе? Надам се да се они неће никада ли
ши ти ни својих привилегија, ни тих животних угодности, због ко
јих су они тако добри и тако способни за рад. " 

Али браниоци капитала мислили су друкше. "Кад је веn сам 
бог установио (веле они), да се празнује само седми дан - недеља, 

да се за остала шест дана мора радити, и никако није 
принуђавати раднике да испуњују тај божији закон. Да су сви 

тт ..... ТН"\Г'\ТТТ .. својој склони нежности и лењости, у томе нас, на 

у 

и за њих и за 

никада не треба да мисле, су независни од 

својих газда. У трговачкој држави, као што је наша, где ceдa~ 
осмина населења са свим немају никаке сопствености, или Је 

опасно те IJ<-<I-',LLH.A~~. 

биће дотле рђав, док се наши индустријални радници не 
сагласе тиме) да плату коју су до сад добијали за четири дана, ту 
исту плату добијају од сада за шест дана рада. За ту цељ, а тако 
исто и за то да се истребила лењост, разврат и романтичка 

блудња о слободи, или што је једно исто, да би се умањио Д.анак , 
који се узимље у корист сиромаха, да би се подигао ИНДУСТрИЈални 
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дух у земљи, да би се понизила радничка плата, добро би и корисно 
било да се сиромаси, који траже друштвену "благотворителност", 
затварају у особити идеални раднички дом, који би за њих био 

"дом ужа~аН. Овде би ваљало принуђавати те сиромахе, да раде 
по .четрнаЈест часова на дан, по одбитку времена, што га употребе 
на Јело, по 12 часова." 

Дванајест часова свакодневног рада у идеалном радничком 

дому! У 1770 год. то се је чинило свету врло ужасним, а шесдесет и 
три године доцније, законом од 1830 год. раднички дан за децу од 
13~ 18 био опредељен на 12 час. У је 

!1УЈ Бонапарта добио популарност с тога, што је издао закон, који 
Је ограничио раДНИLIКИ дан на дванајест часова. У Цириху су на 
против толико времена морала радити у фабрици десетогодишња 

деца; у Аустрији је било законом утврђено да недорасли раде по 
12 часова дневно, какав је знатан прогрес учињен за читав век! 

Дом ужаса, о коме је тако уображавао капиталиста у 1770 
год., прешао је на крају осамнајестога века из маште у стварност. 
Дом ужаса данас постоји и зове се фабрика. 

После тога, кад је капитал употребио цела столеhа на то, да 
доведе раднички дан до највеће величине, догоди се при крају 
ХVIП века страшан потрес у друштвеном поретку. Обраnајуnи на 

корист све новије техничке изналаске, капитал је почео свим 

година 1802 до 
парламенат је покоравајући се друштвеном мнењу, издао пет за
кона о ограничењу рада на фабрици, али је био (парламенат) у 

испуњава. Зато су сва парламентска акта и остала мртва реч. До 

саме 1833 год. децу су и малолетне употребљавали на рад како 
дању тако и ноћу, а у случају нужде и дању и ноћу. 

у 1833 Г. био је издан закон, који је ограничавао време рада 
на памучним, вунен:им, кудељн:им :и свиленим фабрикама. Закон 

овај гласи овако: "Обични раднички дан на фабрици мора се по
чињати у пет и по часова у јутру И трајати до осам и по увече. За 
време ових петнајест сахата i'r1.лаgu љуgu (од 13 до 18 год.) могу, по 
закону, радити, но с тим условом, да сваки таки радник ради на дан 
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не више од дванајест часова, сем извесних, особито опредељених 
случаја. Шести одељак парламентског акта од 1833 г. установљује, 
да се свакој личности, којој је рад опредељен, дневно остави нај
мање један и по сахат на храну и одмор. Забрањује се примати у 
фабрику млађу децу од 9 год. Рад деце од 9-13 год. ограничен је на 
осам сахата на дан. рад (од 9 час. у вече до 5 и по у 
забрањен је за све малољетне (од 
установио, да, од 1. Марта 1834 год. осам часова дневно раде деца 
млађа од 11 годна, а од 1. Марта 1836 у категорију од осам сахата 

спадну сва деца млађа од тринајест година." 
Капиталисте су биле незадовољне таким нова чењем и я(е

стоко атагираше на њих. По капиталистичкој антропологији, де
тињи узраст свршава се десете или најдаље једанајесте године. 
Што се већма приближ:авало време ступања у живот парламен

тскога акта о фабрикама, тиме су веnма мутили фабриканти. Вла
да се је, напослетку, тако била поплашила од њих, да је веn била 
готова да понизи детињи узраст, од 13 на 12 год. но није се решила 
на то с тога, што се бојала, да се радничка класа не побуни. За-
конодавни акт 

год. 

Али у 1 

силу и остао је не промењен до 

г. било је лакше издати закон него га извршити. 

су пос-

ИЗИlпао 4 1844 
год. допуњавајуhи акт о фабрикама. Осим пређашњих категорија 
радника сад су у заштиту )Јсенс!{иње, 

на gaaHajecm часова али с iilU.M ga оне 
саА10 gању page. Први пут је била влада принуђена, да узме у 
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заштиту рад одраслих радника и они се нису срдили на тако јавно 

нарушење "слободе рада". Рад деце ограничен је био до 6 и по до 7 
час. на дан. 

Да не би могли фабриканти терати децу на рад у двема сме
нама, узакоњено је 1844 год. "Да се раднички дан деце и мало
љетних почиње онда, кад ма један малољетни одпочне свој рад на 
фабрици. Тако, на пример, ако малољетни А почне у 8 час. а Б у 10 
то и Б мора да сврши рад у исто време кад и А. Почетак радничког 
дана мора се управљати по јавним сахатовима н. пр. сахатом нај
V.I!,""'''.'-' жељезнице, с њиме се и звоно на фабрици. 

Фабрикант је дужан да прилепи на зиду свога завода, објаву, на
штампану крупним словима, о почетку, свршетку и прекидима 

рада. Деца, која почињу свој рад пре 12 час. т.ј. пре подне, могу 
радити само до 1 сах. после подне, а после не, т.ј. У смени која бива 
после подне не могу бити иста деца, која су и пре подне радила. 
Сахат и по на примање хране мора бити остављено свакоме, који 
је под заштитом закона, и то мора бити у једно исто време, а сем 
тога свакоме мора бити остављена слобода бар по 1 час до 3 сахата 
после подне. један малољетан не може бити теран да непре
стано ради до једног сахата после подне - мора се, бар по часа 
оставити на доручак. један се малољетни радник, за време 

фабрике 

прошао по коме се ГОД. 

рада за младе људе од 13-18 год. и за све женскиње на једанајест 
сахата, а од 1848. год. на десет часова. 

кама. 

Капиталисте се реше, да недаду овом новом закону да 1 Маја 
1847 год. у живот; за то су изабрали саме раднике као оруђе. 
Време је било врло згодно за то. Ваља се сетити, да су фабрички 
радници пали били у велику нужду због страшног кризиса који је 
био 1846 и 1847 год. јер су многе фабрике радиле само кратко 
време, а неке су се са свим затвориле. Многи су се радници видели 

у врло рђавом положају, многи су пали у дугове. Могло се је 
мислити да ће се сиромаси сагласити да увећају број часова, свога 

свакодневног рада само да би исплатили своје дугове и да искупе 

своје заложене ствари. Сем тога фабриканти су се постарали, да 
увећају општу нужду радника тиме што су сви уопште умањили 
радницима зараду, с почетка на 10, а после још на 8 и по, напо
слетку још и на 17 процената. Тако су се старале газде да спреме 
своје раднике на агитацију против закона 1847 год. Фабриканти 
нису ништа штедили ни преваре ни обмане ни претње, ни обећења, 

али им је све било у залуд. Истина је било предато неколико 

молбеница од радника, у којим су се жалили на "притеПlњавања, 
им учино aK~' 

испитивали, признали су да су их фабриканти наморали да таку 

прозбу предаду. "Нас притешњавају, говорили су радници, али 
закон о фабрикама у томе није нимало крив." 

Кад нису успели да принуде раднике да говоре у интересу 

капитала, фабриканти су почели јаче да исказују своје мисли у 
штампи и парламенту. Они су се ту)кили на фабричке инспекторе, 
које је парламенат поставијо, као на таке људе, који немилосрдно 
упропашћују несрећне радинике због неких својих утопија чо-

вечанског усавршења. је инспектор Горнер испитивао рад-

нике и сви за дан од 10 
часова. 

паде, с.мелост самопоуздање инглиских радника поколеба се. 

Скоро затим париска јулијска буна, заливена потоцима крви, са-
како у Инглиској, тако на земљи, све 

багре, под једну заставу. Сопственици и 

главни заштитници 

приврженици слободе трговине, крволоци и слободњаци, млади 

ветрогоњци и стари богомољци - све се то сли у једну војску за 
спасење сопствености, и друштва. Радници су 

почели да изгледају као људи опасни за државу, фабриканти 
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престаше да се церемоне, с њима ћивте ступише у отворену борбу 
не само противу десето-сахатног парламентског закона већ и про

тиву свију закона од 1832 и 1847 г. који су поставили ћифтама 
границу и злоупотреби времена и снаге радничке. 

Не треба заборавити, да су закони од 1833, 1834 и 1847 г. 
састављали целину у колико они себи не противрече, што ни 

један од њи није опредељавао тачно број часова рада за одрасле 
људе и што је од 1833 г. остао као законити нормални раднички 
дан од 15 сах. т.ј. од 5 1/2 из јутра до 8 и по у вече. Само рад 
малољетних и женскиња, био је сведен, из почетка на 12 а после на 

час. сљед тога одпустише из својих завода много 
женскиња и малољетних, и обновише НОћНИ рад, који је већ био 
изашао из употребе, за одрасле. После тога су прибегли другој 

хитрости. Знајући да закон ограничавајући рад на 10 час. уста
новљује још сах. и по на примање хране и одмор, фабриканти се 
решише, да пожртвују и тим временом, али га тако разредише, да 

су раgНllЦU gоручковаЛLl go 9 часова uзјУIТlра а ручаЛLl йосле 7 ч. 
йосле llogHe; дакле радили су 10 сах. без прекида и без одмора. 

Даље: закон забрањује истеривати малољетне, који почињу 

СВ01 рад пре 12 ч. пре подне, а ништа не вели, за оне малолетне, 
који почињу у 12 и доцније. Користећи се том несмотреношћу 
законодавца, фабриканти су почели да гоне децу на рад од 12 ч. и 
да их ~ тек у 8. и по после подне. томе су деца од 8-13 
ГОД. остајала од 2 до 9 час. после подне без икакве хране. 

од смисла закона су 

параграфе. Чланак парламентскога акта који вели: да радници на 
\ I "" 11.1" 'Ј!уј морају ручати у једно исто време, не испуљава се у 

каширу, и зато не могу бити уверен да женскиње и малолетни не 

тамо више од 1 О сах. на дан. На 1849 г. на 118 
d)абрика радили су радници и преко опредељеног времена. Рад на 
~еким фабрикама траје и по 13 а и по 15 сах. дневно. Срачунати 
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време рада свакога малољетнога, није могуће. Једни и исти мало
љетни преводе се из једне радионице у другу, из једне фабрике у 

другу." "Како се може контролисати таки систем, по коме .фабри
канти играју раденичким рукама као карташа и тако мешаЈУ часо
ве рада и одмора, да једна иста раденичка група ради. данас на 

једном мосту, и сутра у исто време на другом. Радник НИЈе никако 
слободан за сво време од 15 сах. За то време непрестано га дижу од 
једног посла и посађују за други; он се никако не;vrЬже користити 

'кратким прекидима рада, да се у кругу своје породице, 
да де год 

увесељавајуће заведење." Дво-годишња борба капит~листа са рад
ницима увеличана је знатним успехом капиталиста, Један од чеТ~I
ри највиших судова Инглиске, а имено СОllгt of Ехsћеlldег, ~OHeo Је 
од 8 Фебруара 1850 г. решење, у коме су међу осталоме СТОЈале ове 
речи: и ако су фабриканти и поступали против смисла закона ~д 
1844 г. али по неким изразима тога закона, ти поступци немаЈУ 

никаквог значаја. судским нанет силни де

сетосахатном закону." 

c.t,L\,н·~.u,.н су били јако незадовољни тим и судским 

незадовољство показали су на скупо-

вима у Лонкаширу и Јоркширу. "Зар, веле они, парламентски акт 

су морале радити од 6 сах. у 
остављен радницима на хранење и одмор. 

~.~,~~r"''''''T"TT r4,r,h~",т:п,r",т:rQIТ'Q испало је за и сада као 

и пређе, те су добили особита права, на рад ма.лољетних. Газ~е 
на се свила су ЈОШ од да ће 

своје заводе затворити, ако им се не одобри, да им могу деца свију 
узр"аста радити по 10 час. дневно. Ми неможемо - веле - да доби-

довољан број деце од 13 год. 
била им је дата и тек је 1844 било забрањено, да деца млађа од 
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11 год. која раде у фабрикама свиле, несмеју више радити од оне 
деце, која су у другим фабрикама потчињеним парламентском 

закону. Али деца од 11 до 13 г. опет су као и пређе радила по 10 сах. 
дневно. Сем тога: 1850 год. парламентски акт додавао им је још по 
часа више свакодневног рада. Таким начином, да би фабриканти 
свиле могли имати мајсторе са особито развитим и њежним прсти

ма, приносило им се на жртву много хиљада деце. Па да би парла
менат још веnма показао своју велику љубав спрам фабриканата 
свиле, ослободио их је од дужности, да се старају о школском 

то деце и 

одраслих нигде не достиже те висине као на фабрикама свиле.* 
Кад су тако рђаво живели сиротани који су радили на фабри

кама, које су потчињене парламентској контроли, то каки ли је 
био положај оних радника, који су били изван закона, и који су се 
користили свима благама "слобоgне KOHKypeHL{uje"! У оним инду
стријалним заводима, где време рада није било одређено законом, 
радници су сваки дан радили по 15 и 16 сах. па и више. Да би могли 

. судити о положају тих мученика рада навешnемо неколико фака
та, који су узети из врло верних оф:ицијалних извора. 

у том делу Нотимгена, вели London Daily TelegIap11 1860 г. 
Јануара 14 де је народ заузет производњом чипака, патње и оску
дице радника достигле су највеhи ступањ. Децу од 10 год. дижу 4 
пута у 3 сахата из јутра са њихових нечистих и прљавих постеља 

готово само за леб до 11 па до час. 

телесне казне од полаганог 

човечије личности, које се догађа сваки дан код нас? зашто се 
чи:не те човечије жртве? Зато да би жене капиталиста могле но-

сити чипке вале. 

Лончарску индустирију у Стафордширу три пут је прегле-
дала комисија одређена од парламента у 1841, и г. 
нашу цељ довољан је кратки извод из исказа малољетних радника, 

пред испитајуhом комисијом 1869 г. "Мени је 7 год. и 8 мес., рекао 

* Магх, Das Kapi!a!, р. 271. 
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је Ујљем Вуд. Долазим у фабрику око 6 сах. у јутру а остављам 
посао у 9 сах. у вече. већ 7 или 8 недеља како радим по 15 сах. 
на дан." "Мени је 12 год., рекао је други лончар, занимам се пре
ношењем израђеног посуђа у сушару и вртењем точка. Долазим у 

фабрику у 6 а некад у 4 сах. у јутру. Целе прошле НОЋИ морао сам 
радити до 8 сах. у јутру још са осморо деце. Сем једнога сви су 
остали опет данас дошли. Добијам на недељу 3 шилинга и 6 пенса 
(одприлике 18 гр.) али не бива никаквог додатка тој заради, ако 
радим ~, целу ноn. Прошле недеље сам две ноhи једну за 
другом. У местима де лончарство 
лекара, средња цифра живота радничког врло је мала и лончари 

претстављају изрођено племе, које је и у физичном И моралном 

смислу наказа. Обично су врло слабог састава, имају слабе и упале 

груди. Они старе пре времена, они су флегматични и малокрвни; 
често страдају од патње, од диспепсије, ревматизма и болести црне 
џигерице. Највише су ПОДЛО)I(НИ пнеимонцији, јектици и загуши

вању. Особито :много страдају од ове последље болести. шкро
фула страда више од 2/3 лончара. Што препорођај лончарски на
сеобина није дошао ДО ужаснијег степена узрок је тај, што је врло 

млого долазило земљишта." 

век да се пише један доктор, кад види бедну децу, чије 

напуњена сумпором 

нашао дејстви-

телност, која не уступа ",-ј(Jl.l.I.uп.СU. његовог 

фабрикама тапета рад зими обично траје од 6 сах. из јутра 
до 10 у вече готово без престанка. На питаља испитујуће комисије 
један је радник одговорио ово: "Кад је мом сину било тек 7 год. Ја 
сам га носио у фабрику, где је радио по 16 сах. на дан. Радио је без 

па је стојећи КОД машине, није смео ни да 
заустави нити опет да остави." У Марту и Априлу 1863 на фабри
кама тапета и деца и одрасли радили су по 84 сах. на недељу. 

* Специјална болест на фабрикама палидрвца јесте вилична костоједа. 
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у 1863 г. јавно мњење у Инглиској јако је било узбуђено 
извештајима комисије, која је била одређена да испита пекарнице. 

Тврди у библији Инглиз, знао је и пређе да је човек ако само није 
лорд или каuui"[iалuсillа, осуђен да у зноју лица свога зарађује свој 
леб, али никако није ни помишљао, да у том лебу он мора да једе 
са неким делом човечијег зноја и бубе-швабе и паучину, и не 
говореnи о другим смешама, као што су песак и друге минералне 

ствари. Јавно мнење узбуђено тиме, захтевало је да се пекарнице 

подчине особитом надзору државних инспектора. Парламенат 
заузет могао да обрати на 

положај пекара. Комисија је нашла, да се у пекарницама ради 

понајвише НОћУ при температури од 75-900 и да радници после 
НОћНОГ врло тешког рада, морају још до 5 сати после подне да 
разносе хлеб по вароши. Парламенат је нашао, да тако дуг рад 
може да шкоди здрављу малољетних и зато је установио да радни
ци који су млађи од 18 год. не смеју у пекарницама ноћу радити. 

Велика дужина радн:ичког дана била је и на жељезницама. 
Пре 5-6 год. у Лондону је суд разматрао дело 3 радника на жељез
ници, и то: кондуктора, машиниста и сигналиста. су били 
оптужени, да се је због њихове немарности догодила страшна 

несрећа на жељезници: стотинама путника одправљено је врло 
10 

}J1...,/-',Xi.Н ..... свега 8 сати, а за последњих 5 год. 
до 20 час, кад опет има 

14 15 

капиталом сви људи равни, - то су модистка и ковач. 

концу Јуна 1863 лондонске новине донесоше чланчиh под насло-

ТТТ7,Г'НУПТТП' било 

је 20 година. Радила је по шеснајест и по сати сваки дан, а у модној 
сезони радила је по некад по 30 ч. без престанка, крпеhи ослаб-
љене силе и кавом. Било 
време време наруџбина за бал, ће се давати у част принцезе 

у је 
са још 16 девојака, 26 и по сата без престанка у соби, која није 
имала ни једну треhину здрава ваздуха. Ноnу су спавале по две у 
једној постељи, и у врло узаној соби. Мери-Ана разболела се у 
петак несвршив на жалост започети посао. Доктор кои је врло 
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позно био ~озван рекао је: "Мери-Ана умрла је од претераног рада 
у препуно] радионици од тесноnе и рђаво вентилиране спаваnе 
собе." 

Ако верујемо песницима, то на свету нема здравијег, јачег и 
човека од ковача. устаје рано и још пре 

варнице од његовог удара, једе, и спава као заклан. уме-

реном раду ковач - ако се само суди по задовољењу физичких 

потреба - мора се налазити у најлепшем положају. Али у самој 
ствари, особито сада, кад се чекић покреnе силом паре, ковач у 

не ради тежак рад, па се већ зато не мо)ке 

користити ни здрављем ни благостањем. Средња смртност кова

ча и свију радника, који су на металичким фабрикама, један пут и 
по виша је од опште смртности у Инглизкој. 

У кузницама и другим металним заводима у Инглиској и 
Скотској, уведен је рад на смену, који се не прекида ни дању ни 
НОћу, а у неким заводима ни недељом. Сваки радник мора да ради 
по 12 Ч. на дан, ал и бива да један и исти радник не одлази од своје 
машине по две по смене једно за 

једној дете је 4 на 
чему је после ноћног рада сљедовао дневни до 8 и по у 

б мес. дете, кад му је било год. радило 
- сад 

раде лети и земљеделски 

списак грана 

рада: у коима се здравље и )кивот радника приноси на жртву инду

СТР:ИЈалном али ТО што је више речено, довољно је да нас 
убеди, колико је нужно мешање др)каве у решењу питања о грани

цама радничкога дана, и да се разуме зашто инглиски радници 

толико исто раде на умалењу радничког дана, као и на повишењу 

наднице, ма како да се је често преступао закон надницама које су 



102 СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ: vп 

потчињене парламентском надзору, опет је зато положај радника 

на тим фабрикама био много бољи од положаја оних радника, које 

није заштиhавао парламенат. Врло је природно, што су радници 

свакојаких индустријалних завода тражили ту исту заштиту парла

мента. Закону, који ограничава раднички дан, за последњи де

сетак година т.ј. до 1860 до 1870 били су подчињени сви заводи 
бојадисања и бељења; затим завод где се израђују чарапе, тапети, 

пекарнице и многи други. Али веhина радника Велике Британске 

и Ирске, а у том броју многобројно земљеделско становништво 

оба острова, не се благодетима тога човечног закона. 

треба још заборавити, да тај закон управо и позитивно ограничава 

рад женскиња и малолетних, а одраслима он помаже само посред

но. Тамо где фабрикантима није нужан рад женскиња и мало

љетних, раднички дан за одрасле, не гледеhи на заштиту закона, не 

траје 10 сах. Али има таких индустријалних завода, где је газдама 
много пробитачније, да НОћУ не раде; него ли да им раде одрасле 

мушкиње, је женскиње и малољетни могу извршити тај рад за 

врло цену. У ТIНЛ се индустријалним заводима користе бла
годетима десето-сахатног закона и одрасли радници. 

је у своме законодавству о радничком дану посље-

l-HJ;иH\~. а у год. 

била фебруарска револуција, па да се оствари закон о дванајесто
своме инглискоме ори-

капиталисте пођоше још даље од зако

нодавства и сведоше раднички дан у својим фабрикама на једана
тим капиталистима особито је знатан 

је уверио тога фабриканта, да од умалења раденичког дана не

страдају ни сами фабриканти. Умалив раднички дан на један сахат, 

са дванајест на једанајест, Долфис је нашао, за 14 дана опита, да на 
његових 600 разбоја није израђено ни мало мање, него пређе, већ 
на против много више, а имено: производња муселина увећала се 
на 1 2/3 процента, а коленкора на 4 1/2 процента. То увеличање 
продукта одговара прибавци још 37 разбоја (10 за муселин, 27 за 
коленкора). Кад се разбије вредност тих разбоја, који се уштеђују, 
а тако исто где би они били намештени, плата сувишних 

радника и напослетку УIlIтеђено осветлење фабрике за време два

најестога сата, то се велика цифра за 

фабриканте, коју он може поделити још и са радницима.* Али на 
жалост, примеру Долфиса мало њих сљедују. 

у неким кантонима у Швајцарској раденички дан траје више 

од петнајест сахати на дан. Циришки лимари у фебруару 1867 год. 
захтевали су да рад њихов траје и лети и зими по 13 сах. т. ј. од 6 
сах. изјутра до 8 у вече. Кад видоше, да госе неће да испуне њихово 
захтевање, одказаше рад. Неколико се недеља проду)кавала борба 

госе уступише су 

тако исто захтевали су, да се раднички дан умали на један сахат из 

понижења наднице, али нису имали успеха. Даљи покрети радника 

у Швајцарској имају за цељ више повишење наднице него ли ума
лење радничког дана. Изузетак је само кантон Гларус, где је сва 

општина на свечаној скупштини решила, да се ограничи раднички 

дан. 

На том скупу 22-га Маја 1864. год. казано је било, између 
осталога и ово: Установа фабриканти-

успе

како благодетна 

то ако те две класе друш-

тва буду у раздору једна према другој; не, ако се обе класе знају да 
њих општи да нанешен, класи 

:;: Uпsеге Jage 1866, 7 Hcft 8 Вапdеs 480. 
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тва, у исто време шкоди и другој класи. Фабрикант, као човек, не 

може да жели добра својим радницима, и обратно. Кад се узме све 

то у рачун нужно би било да се сведе дневни посао на 12 caiZiu." 

Предлог је био присиљен необзируhи се на противне доказе 

неки фабриканата, који су доказивали да ако се прими тај закон 

пропашhе индустрија у Гларису. У неким фабрикама установљено 

је да се по 11 сати на дан ради. Остали кантони у којима је раднич
ки дан био много веhи од 12 сати, угледали су се на Гларис. 

у Германији је питање да се скрати раденички дан, први пут 

озбиљно подигнуто било У 23 24 1864 г. Рс

шење тога ва)кног питања остављено је било особеној комисији 

којој је за председника изабран био Мертенса, из Хамбурга, који је 

већи део свога живота провео радеhи тешки посао и који није 

изневерио радничку заставу. У овом извештају општем збору 

Мертенс говори ово: "Ако раденици хоће да имају онака човечија 
и грађанска права, каква имају и остали становници, они морају 

тај положај задобити својим радом и својим образовањем. Сваки 
радник образовати себе не само но и теорички; а 

да се до тога дође, радник мора да има довољно слободног вре

мена. Човек, који ради непрестано један посао као каква живо

тиња, не може бити веIПТ и мислеhи радник, а још мање - грађа-

нин, таки UI.A.i!1..4HH какакав нуж:џ;ан држави у оно време, кад се 

оц данашљег гадног погледа на раднике. 

средство да се сачувају људи од злоупотребе слободом. 

могло да предскаже да Ве се веВина радника 

користити сувишком '-'",'НЈ"1.1" 

лазило да подвргавамо опасности оне, који не умеју да цене сло

боду и који неnе моnи да оцене донде док ланце ропства не збаце. 

Могу вам још и то реhи: Кад се смањи раднички дан умањиhе 

се и сама производња. Узалудан страх, мислеhu и развијени pagHuK 
А/лого више за крајЈlко вре.ме) но глуПи и 

llзнурени за gу;же вре.ме. Ово се доказује самим опитом. Опитом се 

доказало и то да радник не ради целог дана једнаком снагом: често 
за четврт сата стоји са често ради полако 

непазећи, особито на крају дана. 
у Хамбургу се у последње време поправило стање радника у 

неколико: Они не раде више 14 сати на дан но тринајест, од 6 у 
јутру до 7 У вече, а У том времену не раде по два сата, који су им 
опредељени за ручак и одмор. Само 
више, зато они имају најмаље воље за образоваље. 
пекара, касапа и ковача не долази у друштва који 

класу. 

Добро би било, помоhу јавних предавања и популарних за 

свакога разумљивих књижица показати раднику, на шта би могао 
употребити-сувишак слободног времена. Можемо се надати, да ће 
се образовани фабриканти, узимајући у рачун, каква је добит кад 
су радници смишљени и образовани, сами сагласити са праведним 

захтеваљем да се ограничи раднички дан." 
трећем састанку Германског радничког сајуза, З-га ~ 5-га 

Септембра 1865 год. питање о радничком дану подвргнуто Је оз-
биљном суђењу с питаљем о се у 

томе да је и потребно не само 

џu,u..П.!'.l.Ј."\.u И 

но У 6. 

да 

- да ће мала 

производства. 

несагласност међу стотинама радника са својим женама, див-
љаштво и страст да се да играју; 
сузе крв жена, покваренос~ деце _. ето .тужних 
прилика наше напредне вароши, прилике, КОЈе нас увераваЈУ, да ми 
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страда-мо од некаквог великог зла, да ми у великој грамзивости за 

златом и спољним угодностима, губимо највеће благо царства бо

жијег: хришћански породичну верност и љубав. И зато ја др)ким да 
би нам јесењи празник био прави празник, кад би господари рада 
уделили раднику још један сахат на ручак и одмор, и тиме би 
утврдили његов породични живот И дали би приступа царству 

божијем и правди његовој у хиљадама хиљада домова. Јер зајед
нички сто нама је добро позната та велика истина - сахрањава 
љубав." 

хемничке лако се 

поњати, да су речи проповедника имале магичко дејство. У том 

саксонском Манчестру радници су радили од 6-7 из јутра до 9 у 
вече без прекида, осим једног сахата који им је остављен на ручак. 
Говор је произвео велико узбуђење, али "господари рада" нису 
били ни најмање тронути справедљивошћу и скромним законом 
проповедника, шта више, они су му помоћу месне духовне конзи

задали млого посла. 

у Лајпцигу 1867 г. опет се покренуло питање о ограничењу 
радничког дана. "Друштво за ширење просвете међу радницима", 
(АгЬеitсгЫlduпgsvегеiп) и то по саме саксонске владе. 
На претресање питања позвана су била: друштво слагача, зидара и 
ЦjJи~,,-,~o.~~., тако исто су позване неке 

су имали велико 

где је јако развијена 
казују ужасне посљедице врло дугачког радничког дана, то је очи
гледни статистика. се већ до таког 

инглизски поклоници слободе рада веле: 

"држава нема права да умањава раднички дан и у опште, да се 

меша у одношаје радника и њихових госа који основани на 
слободном договору." Али наша човечност мора да протестује 
противу тих навода, који иду на угушење слободе у име слободе. 

држава нема никаква права, да лично-

сти, да чува грађанина, да га други не притиска, експлоатише и 

савршено подваљује. Ако забрана гулења и немилосрдног екс

плоатисања радника капиталистом значи ићи .противу права ~ич

ности, то онда исто значе и мере и средства, КОЈа се употреБЉУЈУ да 

се одклоне убиства. О слободном договору међу радником и капи
талистом већ зато не може бити ни речи, што последњи као капи

талиста, има много више силе, а слободни договор мо)ке бити само 

међу равносносним странама. Ова :vrним; с~обода ниј~ ништ~ дp~
го, до воља новога много ужаСНИЈег оолика права Јачега. 1. о Је 

слобода, друштвена анархија, рат с~ију противу свакога, униште
ња 

Не гледајући на своју темељивост и умереност одлука 

лајпцишке скупштине о десето-сахатном раду није добила закон
ску силу због противлења фабриканата. Сви даљи протести не
среhних радника остали су бе.з икаквих добрих посљедица и HaB~,
кли су само гонења и неПрИЈатности на немирн~ "протестанте . 
Инглизки пример полако упливише на Ћер:vrанИЈУ; али сиромаш
тво немачких фабричких радника зло КОЈе долази од врло ду
гачког радничког дана тако је велико и јако да се питање о радни

чком дану и у Ћерманији мора врло брзо решити. 

у Северо-америчким сједињеним државама о рад~ичком да

покренуто је још од 1850. Најпре је било покренуто у Масачусе-
ту где је законодавна дан од 1 

ОШlIТИ раднички конгрес, 

који се је скупио у Балтимору објави: "Прва највећа потреба на
шега времена у томе, да се рад ОД потчи:ње-

од 8 сати. смо се решили, да и нашу силу на то, да 

ту велику цељ постигнемо." Цељ та још није постигнута, али пот

реба да се ограничи раднички дан на 8 час. тако се 
средства да се то постигне тако много има силан и енергички 

амерички народ, да се скоро потпуно . 
ња о радничком дану, може без сваке сумње очекивати. ~рло Је 

ПОТ-ЈНа та околност што иТ\'l3 У америчким државама, где Је рад у 

врло капитал се опет успео да толико 

подчини да се држава мора заузимати да раднику обезбеди право 
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на слободно време а с тим слободним временом и право на више 

умно развиће. Комитет, који је образован од чланова масачузет
ских сенатора и чланова палата преставништва, о потреби да се 

ограничи раднички дан, изразио се овако: "При великом благо
стаљу и ~PДHOM програму науке и вештине, при усавршаваљу ма

шина, KOJ~ олакшавају рад, човек творац први почетник и прави 
узрок СВИЈУ тих блага, никако не напредује, никако се не усавр
шава. Наша индустрија прикупљајући богатства тежи да преврати 
радника у машину, у биће без икакве мисли, које не мо)ке имати 

тежње као животиља. сопствених 

га радника: "Ми смо робови, изнурени радом, ослабљени, наказа
~и; ми никако немамо времена, да образујемо свој дух и срца: зар 

Је чудновато, што смо презрени и )калосне незналице?" "Ја имам 

сина, рече други радник; волем да га видим пре у гробу него ли у 

табрици, где би морао да претрпи све оно што сам ја претрпео, где 
ои поднео много више мука него ли роб у том изнуреном и уни

)кеном ДPY~TBY." Тешко нам је било да слушамо те које 
осведочаваЈУ велики пад нашег радничког народа. Пређашња му
жанствена и горда независност радника уступила је место ропско

ме, преданоме осећају; самоуважење и расудне неуверености у 
сопственим силама :и глупости пређашље паметне гордост:и својим 

а се 

механици заменила се тражњом за проста почиљена занимаља. 

а личност човекова пада. 

О ужасном положају радничког сталежа у Русији говорено је 

и писано у ово последње време врло много, али се може реп и да до 

радничког. 111'1'0 се тиче радничког дана у Русији нема никаквих 
определења. Обично радник ради толико колико заповеди газда. 

због опште сиротиње и глади "слободна је конкуренција" радни

ка тако ве~ика, да се газда обично обзире само на пределе фи
зичке могућНОСТИ. 

PagHltK, бр. 26, 27, 
22, 24, 29. и 31. ЈП 1872. 

29,30,32,33, и 35, од 8,10,12,15,17, 

Ту скоро рече један писац, да наши књижевници боље по
знају дивљаке у Аустралији, но свој српски народ и народе 
на Балканском полуострву. да ли ће гvIНОГИ на то пристати, 

али свакидање појаве показују да је то истина. Нек се само по
гледају наше новине и њиови Дописници, који )киве с народом и 
који ђоја пишу о народу. Све се то врзе око којекаквих ситница и 
Домаћих потребица. Тако је у политици, у школи и цркви, у еко

номском и друштвеном животу народа. Ми сви живимо и радимо 
ситничарски; бринемо се шта ће бити од данас до сутра и то је 
свуда тако исто: у Србији, Аустро-Угарској као и у Турској. На
шим радом неуправља никаква општа главна мисао, која би пот
чинила све друге споредне мисли и према којој би били удешени 
сви други радови. Ми не можемо никако да ставимо нашем раду 

једну главну мету, која кад се достигне, остале, узгредне цељи или 

опадају или долазе саме по себи. 

А наше народно ослобођеље и јединство? Зар то није једна 
главна мета, сви томе баш да говоримо. 

и борба народа против 

бројни устанци талијанског народ за своју слободу и јединство, 
њиова славна борба за ослобођење 

на дахије - сви ти, народни устанци изазвани су једном општом 
потребом се ослобоgu og аУЛУ.Jvlhара, а имали су пред 
очима једну главну мету: ga заgобију бољи и срећнији ЈlсивоШ. Ову 
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је потребу народ дубоко осеnао: она је везана била за његов сваки
дањи живот, од њега је зависио његов свакидањи рад, његова 
среnа и будуnност. Отуда долаза оно силовито одушевљење, које 
покреnе народе у борби за ослобођење, она неодољива снага у 
борби и издржљивост У несреhи и погибији, без које није могуnа 
победа - па ни сама борба. 

Има ли оваког одушевљења код српског народа? Не -- има ли 
га бар код оне горње коре српског народа, која непрестано говори 

и пише о народном ослобођењу и јединству? Је ли она проникнута 
те:жњом да човека 

пламти за такву борбу? 

Ш та можемо да одговоримо на то питање? Да и не говоримо 
о веnини наше интелигенције, која не разуме народно ослобођење 
као што би га требало разумети, него шта да ка.жемо о онима, 

којима је мисао о народном ослобођењу одиста важна и који је 
држе за основ народном развитку. 

Колико ова мисао утиче на њиов оделити јаван рад, који се 

односи на њиов месни и привремени положај? Колико им пречи да 

нестављају своја месна питања као главно, а народно ослобођење 

и јединство као citopegJ-lо? А да не питамо још даље: колико их та 
мисао одушевљава, да се не баве којекаквим Домаhим потркицама 

о црквено-школској ако би се решипо питање "о 
ослобођењу и јединству" српског народа и ово питаље или би са 

облик. То је све 

није главна) већ ciiopegHa) а cilopegHe су главне. 

Све ове чињенице показују да је и код саме наше интели-

'--'Н .. ц.>: ... ,,'" мисао о народном укорењена 

ло ЙлuutКО. т.ј. интелигенција, никад не можемо да сватимо 

за ослобођеље онако, како је раја у 
ској, јер ми веВином JfCUBUMO gобро) а Л1ДЛО щйlа йlpЙuмo. За нас је 
то "спољашње", "политично"" питање, а не унутарње, животно 
питање, које је скопчано са нашим свакидањим лебом, животом, 

образовањем као што је код сиротиње раје. Није ни чудо што ми 

не можемо и неумемо да српском народу изнесемо то питање као 

yпyiТlapњe, JfCUBOLUHO питање српског народа у свима љеговим раз
двојеним деловима. 

Али кад би проучили живот и потребе српског народа у оним 
земљама, које нису под Турцима, увидили би брзо, да питаље о 
ослобођењу и јединству српског народа није спољашње и поли
тично питање ни за један део српског народа, да то баш 
најitрече II најваЖl-luје, YHYLuapНJe йuLТtaњe, да је за све делове срп
ског народа то питање тако исто важно као и за рају у Турској; да 
ОД његовог <J,",~'''/"'џ''-" зависи 

српског народа у свима српским крајевима. 

Но ми не познајемо свој народ, не разумемо његове потребе 
и његове тежње, зато у најважнијем питању српског народа не

умемо да говоримо језиком, кога народ разуме. Дуго време наша 
интелигенција износила му је пред очи ладне идеале: цареве и 

госпоштину, славу и величину из минулих времена. Није ни чудо 
. . с: 

што ове ладне слике не могоше никад да загреЈУ Јадни, озеоли., 

измучени српски народ, да га распламте ватром за ослобођење и 
нов живот. Ново колено видело је како се пред њим 
сви они ладни идоли кипови, пошто су му 

обмане, оно неуме и нема снаге да пође новим путем, и што је 

оно било наука о 

и т. Д. код свију људи. 

у животу, имању, 

дворова, 

су-

Тако :и са новим 

сувременим начелима. Њих разуме само сиротиња раја, маса про-
стог народа, која својим црним рукама зарађује леб за 

оно са 

свим остварљиво, што "интелигенцији" изгледа или као нешто са 
као са свиг.l 

Ето зато стављамо као први и најважнији рад наше инте
лигенције: зближење с народом! Ваља проучити народне патње; 
његов свакидањи живот и свакидању борбу за самоодр)кање. Тада 
nе наша интелигенција увидети како су сиhушни и ништавни сви 
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они месни и привремени "народни" послови, којима се она ве

ћином бави; увиди ће да су потребе народа, правог српског народа, 
у основу једне исте у свима његовим деловима, тада ће сватити 

прави смисао оне главне мисли, "народно ослобођење и једин

ство", која ваља да покреhе сав наш рад и тада ће умети и моhи да 
учини да та мисао постане жива струја, која ће цео српски народ 

покренути за општи заједнички рад. 
Дакле: с нарUДUiМ! 

31, ОД 19. 1872. 

65 

сви политико-економи говоре О 

увек губе из вида, или баш навлаш изостављају, једну страну тог 

њиховог закона, то је закон који се односи не на саму производњу, 
него на лице које производи; они заборављају, да производња 

зависи од умног развиhа радниковог. ћемо почети ту страну 
тог закона анализирати помоhу сувремене физиологије. 

Човечији је организам склоп од врло много разних делова, 

којих физичко здравље зависи у опште од централних органа gu
сања и ранења. )Келудац, плуhа и сви они органи, који потпомажу 
ту (радњу) дисања, дакле сви они органи 
су посредници за ранење за задатак да 

u..1.1ЈП.Јl'V.1u., дакле да набаве 

да би се у здрављу нужна 

је извесна количина рада свима мишићима. Хараю71ер се paga у 
UlO}vle ga ОН gOBOJЬHO 

су готово сви радови на ниском ступњ У еко-

I-IОlv1Сl<ОГ подела .зато CBaI(fI 

ник обвезан да врши цео рад операција, за које треба непрестано 
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напрезати мишиhе свију делова организма, и постављају радника у 
такво стање да он мења характер рада и положај тела. Узмимо н. 
пр. све људе, који тестеришу дрва. Колико положаја заузме њего
во тело и на колико се разни начина морају да напрежу његови 
lV1П.Ll-'.УЈLНП у тој радљи! само најглавнији део љеговог 
рада, - кад оштри тестере! Ту он вуче брус рукама и при сваком 
покрету руке он покреhе цело тело, његови мишиhи на ногама 
раде и т.д. На тај начин цео његов организам учествује у раду и цео 
користи се ојачавањем снаге. Кад се организам развио дакле и 
снага у жслудац, напрся(у се 

плућа; ако дакле организам треба више крви, то су и ти централни 

органи у стању, да више крви произведу, почем су у стању да 

прераде довољну количину ране. Разуме се, да ми само о тим 

случајима говоримо у којима је се рад вршио [уЈ хиг:ијенским усло

вима. 

Но читао Ц приметиће, да је такав рад где се цео организам 

занима - могућ само на ниском ступњу производње. Чим се више 
усавршава производња, тим се једностранији рад захтева од радни
ка. Узмимо :исти горњи пример, тестерисање дрвета. пара или 

вода покреhу тестеру, али не човечија рука; брус се такође под
?-.1етне под тестеру на механичан начин, а не вуче га човек; место 

стругања где се цело тело сада радник 

CAHH-J'~HH. Готово у свима 

KaMa~ на скоро сви радници стоје по цео дан за ма каким радом, или 

организам мора да се квари. Код велике поделе рада већина pa~
ника пада у летаргију (наклоност к непрестаном спавању) од КОЈе 
и централни органи слабе: желудац постане ~H'-''-'~H' .. ''-'~'-',"" 

остану не развита, неизбежно је дакле сљедство - слабо ранење, 
покварени сокови и грудне болести. 

За то остали део радника, који је на броју мањи, код велике 
поделе рада, има занимање за које треба сувишно напрезање ми
шица, и тиме они претерају нормалну снагу организма, што је тако 
исто опасно за здравље. Једни су приморани да седе по цео дан и да 

буше точкове, други да стоје и да их врте а за то се потроши два 
пут више сати, него што би они ТО могли да изврше без уштрба 

организма. Тиме се руши пропорција која постоји између ранења 
и развића разних делова организма, или у опште ако произилази 
слабост организма. 

Једном речи: велика йоgела paga у gанашње.м уређењу йро
llзвоgње zge је сваки pagHuK обвезан, ga pagu само на jegHo.M 
йарчеШу йреgмеШа - йриноси лењосШ оргаНllЗМУ KOg већuне pag
НШ<{l, који се налазе у йроцесу усавршене Йроuзвоgње. 

чисто сљедство поделе 

економском уређењу. Исто је такав уплив и на економски живот 
радника. 

у другој књизи Миља налазимо подобна доказа овоме, да 

"радничка плата зависи од степена умног развиhа радниковог, и од 
величине издатака, који су потребни били раднику, док је добио 

техничко знање којим он влада. Што се више уводи подела рада, 

тим рад постаје простији, који оgелuШо извршавају радници; тим 
је мање нужан умни рад, тиме је нужна мање времена, да се та 
ствар изврши; изкључујуhи врло мали број радника, који су обве-

зани, да све извршене делове у једно саставе. део радника 

по самој свог рада, мора да 

кад су оне 

готово све лажне. Ми ћемо у осталом имати прилике да о тој 

говоримо. У залуд нам они показују и за друге земље, којс 

других факата, који шкодљиво утичу на радничку плату у да

нашњем уређењу, развијају се у тих друштава и други факти, који 
имају противан утицај. Главно је од њих - развиhе науке. Она је 

извор СВИ11а другим фактима; она само чини да се усавршавају 

техничка знања, да се поништавају варварске установе и глупи 

обичаји, она распростире у маси -- народу -- учешhе на грађанска 
права и т.д. Све те тежње сувремене науке, показују како би друш

тво заузело бољи положај, међу које и радници долазе. Ако се је 

радничка плата за ово 10 година и повисила у Енглеској, Фран-
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цуској И другим напредним земљама, то би само толико значило, 

даје "размер корисних измена у томе времену, толико велики био, 
да његов уплив превлађује дејство, које се показује при подели 
рада." Врло је могућно да сада људи у Петрограду боље живе него 
што су у Москви за време Василија Црног живели; али сљедујели 
из тога, што су се преселили у Петроград да су се населили у 

климат, који је више угодни. само је толико очевидно, да се 
сада са развићем цивилизације створило у рђавом климату такве 
угодности, какве није било и у добром климату, кад је било са
вршено незнање: оповргнути то није описивањем 
грдних Петроградских палата, нити хвалом гасовог осветлења не, 

све то не приноси баш ништа ствари, ствар је ту сасвим друга, она 
се објасњава само метеоролошким посматрањем самог климата, а 

ни каквим другим страним климатом. Тако је исто и питање о 
"упливу поделе рада" на радничку плату. Ту се мора сматрати сам 
принцип поделе рада, а не ма какве њој стране околности и не она 
факта, која су продукти других сила. Основно је питање: да ли рад 
бива простији при подели рада? Дали је мање НУЖЋО да се човек 
припреми за такав рад? Дали је мање 
да се он да, мање. плата мања 

за рад, за који је нужно мање ума, знања и техничке спреме? - Да, 
Ето да су ти наводи неистинити, па 

плате са 

се односе на постављено питање: за човека то 

шкоди здрављу; за маљу количину, плаhа се мање. свем 
благостаље 

ову 

зато йоgела paga. Па 
Ми имамо две формуле, које уједно дају 

еле.!vlенаiТi, који је необхоgан за благосйlање, 

за АШСУ 

Ми увиђамо, да се на томе наводу своде готово сва питаља 

политичке сами мислиоци, како 

ће да реше ту противуречност. С почетка им се показало да се она 

никада не може решити па и сам је Ivlалтус у том смислу казао: 
масе. 1-10 сад је она решена. 

сматрајмо н. пр. у чему се састоји за физиолошку, страну човека 

1 

то решење личне анатомије, која ће нас сада занимати. (О томе, 
како се она решава са економског гледишта, како треба да се 

одклони шкодљив уплив поделе рада, која понижава радничку 

плату, говорићемо, кад разматрамо питање о "радничкој плати".) 

I\1и смо видели, да је за људско благостање неопходно нужна 

подела рада. Тако, но сљедује ли из тога да се поједини радник 

мора занимати цео дан, целе године, целог живота само једним 

делом подељене операције? То све принцип поделе рада ~још са 
свим не предпоставља. На против очевидно је, да чим се више 

уводи подела лакше да се 

~анима разним оделитим операцијама. Истина је, да није лако 
.~eДHOM човеку да буде и добар шустер и добар шнајдер, за то, што 

Је у тих производа још врло мала подела рада и ред операција, које 
све по самој ствари падају на једног радника, а рад је много сло)кен 
тако, да привикнути се поретку у њему ствар је врло дуга и 

тешка. Али узмимо пример од Адама Смита, пример о производ

њи игле. Ту један радник истеже жицу, други је исправља, треhи је 
сече. Зар ви не видите, да се такви радови тих радника могу 

ти за врло кратко време? I-Ie мол(е се узети, да се јако способан 
човек за по године научи обућарском занату; но изтезати )кицу 

сваки /vЮ.же научити за 5 минута, ето сва мудрост састоји се у 
томе, да обема држи кљеште, да их себи вуче. Или је 

сеhи 

v 

ствари чов.ек обучи, јер би смео с ума љуцки учинити xapT~jy и 
нашарати Је. у подели рада са свим 

Један радник и однесе их да се осуше, други доноси осушене листо

ве у кљиговезницу, трећИ узимље цонешене листове и меће их на 

сто, четврти управља машином, која сама сече листове на четво

роугле, пети скупља те четвороугле и т. д. Видите, да је то ствар 

тако проста, да сваки човек, који дође у фабрику може научити за 

че~врт сата одлично радити ма коју од тих операција, каквих је у 
фаорици. 

с:: Па шта из тога сљедује? Опет не сљедује ништа тако о чему 
ои имали да паметни људи, за то, IllTO тако 
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проста и јасна, да није нужно ама баш ништа о њој да се раз

мишљава: KOg велике йоgеле paga, pag никако не йрейречава pag
ника, ga йрелаЗll og jegHe ойерацuје gpyzoj, мењајућu их, с ШUЛi 
шiТiо би и његов организам paguo са свима gеловима Йочем. он 
разне ЙОЛОЈlсаје заузuма) gакле би шuм разновugНUЛ1 pagoM очувао 
зgравље своје. Кад би човек радио неколико година само на се

чењу жице и то по 12 сати дневно, то би на брзо здравље порушио; 
али кад би он једну недељу секао жицу, друге исправљао, треће 
носио листове у сушионицу и т. д. кроз два три месеца не би му 

шкоДило да опет сече да врши све а после да 

оде још и у други круг да ради тамо друге радове, а то непрестано 

може један човек извршивати, а да не изгуби ни најмање вре.мена 

нити МaLТiерuјала за своју наставу. 

Тој разноликости ни најмање не смета принцип поделе рада, 
но шта више он иде на то. Он треба, да, изведе човека из моно

тоности једног рада, да ради друге радове, а то захтева и хигијена. 

Но са свим је друга ствар питање о томе, да ли је противно 
хигијени, економско уређење данашњих фабрика. Молимо чита
оца да запази, да ми овде не говоримо о материјалном уређењу, 

нити о техничкој страни производње но само о економским одно

шајима, по којима се производња врши. Врло је вероватно, да 
фабрикант допустити, да му радници једну врсту рада 

paga й.о јако сагласан са 

фU3lLОЛОШl{ll.м йошребама човечuјег орга7-lUЗАta и могУће је само 
да ако би се у ствари нашла ма каква 

gllЛО здравље човеково, једино ШОЛi ФОРАlOЛ1, а не ЙРUНЦUЙОАt 
поделе рада: могуће је само то казати,4 да је ми никако не пре
поручујемо, јер је она рђаво примењена (једнострано) а не по 
суштини самог принципа. 

Несагласн()сйl хигијенских захшева са условU/vta који су 
нужни, за производњу по извесној форми економског уређења -
йрвu је узрок томе, зашто се подела рада .- која је сама по себи 
извор здравља показује шкодљива за човека у извесном дру

штву. Но осим тог узрока, могуће је да се покажу још и друге 

околности, које исто тако рђаво утичу на здравље радниково. 
Када одело за све чланове породице, само женскиње те 
породице - жена за мужа, ћерка за оца и свака за себе, онда тај рад 

не би шкодио здрављу, зато што се свака, осим што се занима 
шивењем, занима JOIll и другим радовима, који управ здравље одр
)К.авају. ето у друштву је уведена нека подела рада, постали су 
особити занати кројача и шиваља - људи, само и 
То су нездрави занати. Но зато ваља се сетити, је ли ту у велико 
уведена подела рада? Та у томе друштву, нити има каквих машина 

осим игле напретка. 

Сви раде једно исто, сви шију, осим једног који кроји. То је riPOCTO 

само заједничка радња, а никаква подела рада. 

Речено је у прошлом броју да у кројачком послу нема ни
какве поделе рада, једни шију а један кроји. нема никаквих 
усавршених процеса, - на пр. у модистичкој радионици одело се 

готово прави с оном истом техником каквом је се израђивало још 

за доба Омирова. ако у тај занат уведете машине, ако уса
вршите процес производње, ви ћете увидети, да ће се с поделом 
рада и пређе нераздељивог реда 

у земљоделском 

мењања разних операција земљоделског процеса. 
недеља у у ЈvLПЈLJ'Ј 

да има двапут више радничких РУКУ, нег што их има. По томе 

сељак - радник, који се само занима, могао по-

светити доста а радници мог-

ли би млого помоћи земљорадњи у кратком времену засејавања и 
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прибирања хране. Је ли потребно још више говорити, да је такав 
периодичан прилив и одлив радничке снаге, час од земљорадње на 

друге послове, час опет од других послова на земљорадњу, врло 

угодан за увеличавање производње? Но он се још и до данас у 
неколико задржао код садањих економских прилика, само на не

ким местима, где још готово није почето усавршавање индустрије: 
постоји у Русији, код јужних Славена, у назадним Француским 
провинцијама, у назадним деловима Немачке и т.Д. Где је инду
стрија довољно развита ту постоје стална занимања која не 

могу из 

земљорадњу и обратно. При садањем економском уређењу, фа
бриканту је неопходно нуж:но, да одржи свој обрт У целој години У 
једном размеру; лети треба да има толико исто радника колико 

зими, јер би иначе пропао од конкуренције фабриканата, чији је 
једнаки обрт радње за сву годину. Други још млого важнији узрок 
поделе рада у земљорадњи састоји се у самој разноликости земљо
радље. О овоме ћемо говорити кад почнемо о малом и 

великом размеру производње. 

(Узроци, који дају неизмерну превагу производњи при већој 
подели рада над производњом при подели рада, ни 

не сметају једном истом да непрестано прелази из једне 
од у 

његов организам, и то не само у неколико него и у врло разно

је тачно говорио ла-

би Њутон дошао до бољег успеха у 'математици, кад не би трошио 
на латинског језика" - но опет, се каже, да 

је он највиши степен у њој достигао, или "да би Лист боље 
свирати, да није губио времена на играње" - и тако се каже, да је 
он опет добро свирао. Кад се не би ничим занимао 
осим свирања на клавиру, IЬутон ничим другим осим математике, 

то би по свој прилици забадава и тај део времена пропао и тај део 
способности се употребио да се изучава латински 

играње. Но ми смо овде за пример узели математику и свирање на 
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клавиру, латински језик и играње таква занимања за која треба 

цео човеков живот док би се савршено (дакле кад 

играчица Таљиони сачувала своју младост, правилност и окрет
ност до 1()() година, то би се она сваке године све више усавр
шавала у игрању), - и видимо једно исто, да што више човек 
достиже у том занимању ону висину, коју је способан ДОСТИћИ па 
занимао се он не са једним радом него са неколико. овог, 

зар није шарлатанство кад се ка)ке, да ће раднику сметати да 

достине окретност у занатима, (који се врло брзо изучити могу) 
се са Је 

могућно научити тачно писати латински и бити добар математи

чар лакше једном човеку, него ли н. пр. сеhи ж:ицу за игле и носити 

карте да се суше? Ствар је тако проста да нама није ни најмање 

нужно размишљати, премда не смета имати капљу здраве памети). 

Врло млоги економисти смитовске школе на жалост не на
лазе за нужно да омаловаже мисли Смитове. Здрава памет ка)ке да 

све има своју границу: било би неугодно једноме човеку да се 
подели на одвећ млого послова. (Мецофанти узео је да научи на 60 

али је на свих 60 писао врло рђаво; но са 

владати, може се сваки човек, само 

исто шкодљиво за успех саме ствари, кад би још 

умети да 

v 
је њима док су се на-

учили да раде. Сада би га рад више привлачио, а не као што га сада 

од само од 

ОД 

изучавања једног предмета другом." Но и ту има границе. Кад се 

радник зауставља за неко време то њему шкоДи, али још је шко-

кад његова пажња од монотоно г рада. 

нас, образоване људе неби једновремено учили разним наукама и 
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веШТЈ:нама, него би н. пр. за једну годину само математици, у 
ДРУГОЈ само граматици и т. д. то најпосле скоро не би ништа знали, 
чему су нас учили, а кад би шта више некога од нас за сво време 
учења само граматици учили изгнав из нашег курса све остале 

предмете, тада га вероватно неби ничим бољим направили до глу
паком. 

"При прелазу од занимања занимању троши се време." Ако је 
човек две минуте радио длетом, сљедујуће две минуте потребно је 

да ради чекићом, затим одма две минуте да ради глачаницом 
се да њега време пропада. се у ОД 

ва~книјих користи поделе рада, 1UTO она одклања све тренутке, 
КОЈИ се И онако у залуд пробаве, док се радници привате за други 

рад и друга оруђа. за здравље није само то ну>кно. Више од 
неколико сати не може човек радити а да се не одмара, и то 

одмарањ.е мора бити мало дуже; по свој прилици није противно 
еКОНОМИЈИ рада, ако радник два пут или три на дан, седне да би се 

подкре.пио. ће бити расход BpeI\'IeHa, какво убијање у 
енерГИЈИ рада ако се радник до доручка занима једним радом, до 

ручка а после ручка радом? Мељати на дан два или 

заната - то, за успех сваког од њих, а 

више од тога мењати није нужно. 

у ту Остави човека, коiи је 
физички јак да прелази по разним занимаљима, која деца не' . 
да ...... 'UL/J-LL'-' 

они не леже на празно." И то је истина, која ни не 

оно што ми хоћемо. До ручка рецимо Петар извлачи кљештама 
жицу, у игларској фабрици, а је сече сечницама; после 
узме сечнице Петар, а кљеште Јован - све је једно, кљеште и 
сечнице по цели дан раде. 

"Све су те установе тако јасне и просте да није готово ни 
нужно било да се артија на њих троши; али шта ће 'се радити са 

.H.".-"'-'~~"HH (од монотоне - врло малог круга 
педантима, каквима се краси сада Смитова школа. Бедни Адам 
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Смит, за што је он, умни човек, допустио да на своме врату носи 
име учитеља у устима свију садањих француских економиста. 
говоре такве ствари, да се рана производи за јело, а кашика служи 
као алат при јелу. Пробајте да оставите без доказа такве јасне 
истине и стотинама гласова повикнуће: "какве неосноване пара
доксе, какво незнање првих основа наше науке." 

Ми смо видели, да сам поделе занимаља има у себи 
тежљу да се један радник може са разним радовима занимати, - он 
му даје ту могућност, почем операције толико постају простије, да 
нестају све неугодности и штете, које постоје код разних заната 
при неусавршеној подели рада. здравље рад
ника, које је произведено разновидним занатима, велика је добит 
за производњу. Но осим те користи има још других, које при 
таквом уређењу имају уплив на радиност радника. У разноликим 
занимаљима он ће се научити да лакше ствар схвати, љегова ће се 
умна снага развијати радом, а не затупљивати, као што се сада 
затупљује, вечно радећи над једним делом операције, која је тако 
проста да се неда простијом замислити. само, мо>ке ли 
бити ма каквог упоређења у изобиљу материјала за умно развиhе, 
у богатству индустријског између радника, 
који су и на пољском 
радионицама, и између радника 

радника. 

НОМИ да се вратимо на околност. 

Степен до кога се може довести подела .. "-ЏL"""'.'",-'-L.Н .. Н.L 
минути, опредељава се размером пијаце, за промет 

истина: но морамо при

метити, да је размер пијаце потребан за извесни степ~ен поделе 
занимања, различан код разни форми производства. Ради јасности 
узмимо овај случај. је за највећу поделу занимаља т. ј. за 
најусавршенију производњу, потребан ткачкој фабрици такав раз
мер производње за који је НУЖЋО 100 радника. Узмимо, да се у 
даном друштву, у даном времену, таква форма увела, 
да се ткач, који свилену материју израђује, не може ничим другим 
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заниr:rати, осим да израђује свилену материју, и радник који из
рађу)е вунену материју тако исто, јасно је да мора бити две оде
љене фабрике, једна за пам~чну а ~pyгa за свилену материју и 
потребан Је такав размер ПИЈаце, КОЈИ би потрошио производњу 
есr;rапа за целу годину што израде обе фабрике. Но нека је размер 
пи~аце двапут мањи постао, тада при таквој форми производње, 
КОЈа не допушта разновидна занимања, није могуnе да постоје у 
обема фабрикама по 100 радника; свакој од њих не треба више од 
50 радника, то nе реi1и, принуђене су да постоiе на много мањем 
степену велике поделе занимања, или приморан е су да воде своју 

производњу са много мање усавршенијим и успешним процесом. 
Но предпостаВf!='амо, да се је у том друштву увела друга форма 
производње, КОЈа би допустила непрестано мењање једног радни
ка по разним занимањима; тада би врло добро било једној фабри
ци, K~Ja би по године са 100 радника ткала памучну материју, а у 
ДРУГО] половини године са истим бројем радника свилену мате
рИЈУ. Истина, да је за прелазак који је потребан при мењању те 
фабрике од памучног ткања на свилено ткање и обратно, потре
бан неки расход, но шта је тај расход кад се сравни са добитом, 
који се добије од већег развића рада. Здање фабрике за тај прела
зак не треба променути, парне машине тако исто, веnи део ткач
ког механизма који је био потребан за ткање, и 

за 

lе разновидно занимање у раду једног радника. Осим тога 
разновидно занимање чини радника JMilJU.JUffJ.JlV1. 

оно да се даном 1.1<1. }lVIL<' Ј 

постигне подела занимања, т.ј. усавршавање производних проце

са, до степена ~АЛОГО вишег, но што то без !--IL< ..• Н.Н.Ј.ЈЈ.Ј:·.Ј.!'_\.Јl 

занимања једнога истог радника у разним операцијама. 

PagHuK, бр. 42,43,44,46 и 47, од 16,21,23,28. и 30. ЈУ 1872. 

Од Светозара Марковиhа. 
Посвеhено дру Владану Ћорђевиhу.6i) 

Драги gOKLllope! 
Зарад публике која чита "Радника" а нарочито ради тебе 

нужно ми је да оправдам моје дрско дело, дело што сам се усудио 
да пишем о питању за које си ти свечано прогласио да не постоји. 

дело изгледа још дрскије кад се узме, да си ти учевни доктор 
са три д.ипломе, војени лекар, члан ученог друштва и што је за овај 
случај најважније, човек који је по свом сопственом признању, 
постао тако рећИ знаменит заслугама а на 

против ја немам никакве 

а - то не Ы Али мало за 

се опет нађе у средини али управо на дну либералне 

је политике врло клизав, па се људима врло лако досади 

да се по њему сваки час клизају и падају, нарочито је тешко људи-
ма, који су од као што ти. 

као твој што си оставио тај клизав 
својој 

ду. Код нас су лекари још у таквом положају, да 
готово увек користан по народ. Изузимљу се само неки, КОЈИ 

лече готовански свет, те одрж.авају живот људима, који 
су народу шкоДљиви. Обични лекари лече код нас публику т.ј. све 
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од реда, а ту се налази више корисних радника него готована. Но 

ти се ниси ни тиме задовољио, ве:ћ си нарочито лечио сиротињу и 

старао си се како си могао и знао да јој као лекар помогнеш. И то 

је било врло лепо. Али ја сам мислио да ти то радиш једино по 
свом човекољубивом осећању, а нисам ни сањао да ти то радиш у 

име неког друштвено-економског начела, по коме код нас нема 

радника и радничког питања, већ само сиротиње и сиротињског 
питања, па о:ћеш филантропијом да решиш то питање. Па неби то 
ни сада веровао да нисам прочитао твоје својеручне изјаве у 36 бр. 

пК 

Има људи код нас, докторе, који су више од 7-8 год. изуча
вали друштвене науке, који знаду у прсте знамените економисте 
као што су Рошер, Бастија и др. па опет не могоше да свате шта је 
то радничко питање и шта оно има посла у Србији, те о њему 
толико говоре "неки ђаци", на супрот толиким ауторитетима, који 
се толико година баве српским јавним животом, па то питање не 
пронађоше. Није ни чудо што многи образовани људи, специја
листе у разним струкама као и ти што си, ни до данас не сваnају о 
чему је реч. Али "стрпљења" само драги докторе (да се послужим 
твојим изразом), стрпљења само за 7-8 дана (није нужно да учиш 
сада 7-8 год. из нова као што ти друге упуnујеш), довољно је само 
да се умириш, да заборавиш на своје увређено самољубље, које те 

докторско име испод Једног списа, 

да ће га сами h.,:>".,-.n.r:>ТТГ'"f?т:r 

да .JLHJI-I'-.LlXllYiV увод, па да lHJvJ.IV1Yi на саму ствар. 

1. 

то 

То је управо питање о народној сиромаштини. 

Али реч "сиромаштина" може се узети и узимље у разго
ворном језику као нешто неодређено, односно, као год и реч бо
гатство, н. пр. ти си докторе сиромашнији од Крсмановића и nир 
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Гуше, а обичан палилуски рабаџија сиромашнији је од тебе. Али у 
научном говору ваља тачно утврдити сиромаштине. 

под сиромаштином ваља разумети оно стање кад човек нема не

опходне материјалне намирнице, које су му нужне за живот и 
здравље. Колико трпи наш народ што нема довољно добре 
до'брих обиталишта, одела и других угодности? Колико се болести 
развија једино од сиромаштине? Колико се умире? Колико се 
наследних болести укорењавају у народу? На западу се приме:ћава 
да радничка класа постојано кржљави или као што природњаци 

веле: се, то hеш 
докторе знати боље од мене какве болести и болешљиве промене 
у народном организму производи сиромаштина. А зна:ћеш као 
разборит човек и то, да се сиромаштина у народу не лечи ника

квим медицинским лековима већ друштвено-економским. Болни
ца само лечи поједине болеснике, али немож:е спречити да здрави 

људи од сиромаштине не падају у болест непрестано. 

Многи људи 1"ШСЛИЛИ су да се сиротињи може 

помоnи милосрђем т. ј. дељењем милостиње. То има смисла за оне 
за сиротињи, која мо)ке да 

они су сви пропали као непрактични. 

не помаже 

вели српска посло-

Напослетку људи су дошли до истине која је као и увек била 
много ближа, но што су мислили ОНИ, што су 

маштина у народу долази или што народ 

што плодови 

рђаво т. ј. неправично деле. Једном речи: сиромаштина у народу 

долази од неправилне производње и неправилне поделе произво
да. тај начин, питаље: како да се помогне или како да 

се искорени сиромаштина а да се утврди благостање у народу? 



128 СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ: 

преобратило се у друго питаље: Како да се народни рад тако 

устроји (организира) да и производња буде тако снажна и подела 
тако правична, да сваки члан народа својим радом може живети у 
благостању? Ово и јесте право раgнuчко uи{Јlање, као што га 

сватају сви свесни људи у Европи, као што га је и "Радник" вазда 

разумевао и излагао. оваком облику оно се показује као основ
но питаље, од решеља зависи цео строј друштвени. У оваком 

облику оно је hajbaJIC1-сuје йшuање за све чланове једног друштва, 

за све народе без разлике, па разуме се и за Србију. 

i'ЛНОГО људи, на западу код нас да 

о одношају између радника-надничара и капиталиста, или питање 

о најамништву једно исто што и радничко питаље у опште. Али 

очевидно питање о најамништву само је један део целокупног 

радничког питања. Оно може бити на првом месту у некој земљи 

где је подела између радника и капиталиста у велико развијена, 
али у земљама где тога нема, или га има врло .мало, н. пр. код нас, 

питаље о најамништву мо:же бити на последњем месту. 

Али у оним земљама, где је индустрија у велико развијена и 
где класа надничара многобројна, показало се као не-

умесно и радничко питаље на 

одношаје између радника и капиталиста. То је очевидно 

дило радничку 

Ласаловог и 

с и гледишта. 

у данашњој производњи влада КОНКУ-

праве столице~ 

жина прави боље но за њене производе нађу се купци, за 

или само од чести ( да не . ура чун страну 
!1ЏVЛLЈDVЦ,сt т. Ј. део 

мљеног капитала пропао је. Ј е ЈТИ економски корисно за народ 

давати на да га 

ција уништава? И је ли правично узимати од једног дела народа 

његову , па овако друго питање: Неке 
дружине оnе да производе шљокице, ђинђуве, свилене пантљике и 

т. д. је ли умесно да и љих народ кредитира кадје то просто бацање 
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народног рада у ветар. Треhи су опет стављали питање: Шта ће 
добити по Ласаловом програму многобројни сталеж слугу и слу

шкиња, затим сталеж чиновника, књижевника и у опште неинду

стријалних радника? Све то није се садр)кавало у Ласаловом про

граму. Па и за најмногобројнији ред грађана, за сељаке не види се 
ништа јасно, шта ће они у тој реформи. се само нека 

реформа порезе, али та реформа је сасвим незнатна: да се 
LlocpegHu данци, који већином падају на сиротињу, а да се установе 
HeLiocpegHu, према имању. Али се не види колика би била та по
реза у новој народној држави, где се за варошке грађане тражи 
огроман , на онако предузећа. 

Једном речи у оно време кад је Ласал почео своју агитацију у 
!iемачкој, он није могао да изнесе свој прави раднички, соци

.1алистички програм, зато су га радници одма изменули, пре но што 

је био и примљен свуда. Наша интелигенција, која је о радничком 
питаљу чула највише из девете руке, а највише из немачких но

вина, под радничким питањем замишља увек оно што је Ласал 
ради своје практичне цељи хтео да назове йривремено радничким 

питањем. С тога она не мо)ке да појми шта значи радничко питање 
код нас где нема ни индустрије ни варошког радничког стале)ка. 

Но да би могли разумевати прави значај радничког питања, 
ваља мало дубље про учити економске законе у опште и наше 

економско стање. 

они 

'-'LLН.:Н.Л .. .-.I..I:'.1. на·· 

.1Ј.'-"V.LLJ.ЈЈ..НЛ вре-

за 

производњу идуhе године. За одржавање и развитак непрекидне 
производње могу служити само такви предмети као: одело, 

зграде, алаТИ,-разне грађевине за удобравање земље, машине и 
материјали за се рана, одело, обиталиште 
у опште сви предмети који су неопходни за живљење, служе као 

главнина за даљу производњу у толико, У колико се њима из-
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државају корисни раgнuци. Све што год потроше од ране, одела, 

обуће и Т.д. људи беспослени, или људи који се занимају неко
рисним радом, н. пр. који праве карте, или који играју на конопцу, 
или праве разне предмете за раскош _. све то не спада у главнину и 
не служи за развитак даље производње, већ се просто уништава 

сваке године. 

Али има предмета који никако не служе као основа за даљу 

производњу. Такви су н. пр. свилене и кадифене ствари, украси, 
каруце, разне скупоцене ствари које служе као намештај и посуђе 
у купи, скупоцена јела и пића и т.Д. Сав рад, што га народ употреби 
да произведе те предмете, то је рад некористан, он је пропао за 
народно благостање. Или ако народ сам не производи те пред

мете, већ је за њих дао у размену своје )кито, своју стоку или што 
друго, он је самом том разменом YHuuuItuo jegaH geo свог корисног 
paga на cBaZga. Производе што их је добио у размену не може ни на 
који начин употребити за развитак своје производње. Све једно ма 
ко попио шампањере што се довезу у Србију: београдски госпо
дичићи на беседама и баловима, или ратар у сеоској крчми - у 
свакој попијеној бутели шампањера уништен је један товар жита, 
онако исто као да је бачен у Саву. Да је народ у размену за про
изводе свога рада добио алате и машине за посао, да је за њих 
набавио вештије мајсторе и поправио своја обиталишта и зграде 

да је набавио ће га бољем и 
и раду, он би своје производе употребио 
за то добио би, да би он идуhе године имао 

ТТ,е""т;«'n"'''''' Битне но и тако сваке идуће године. 

Економисте знаду врло добро ове истине што их овде спо-

развитак и производње н. 

свако је uuuelUHO 
ништа не као пиhе шампањера, или се њиме ~~'-'f-\I-'.H'-~~~~ 

штетна производња н. пр. издржавање фабриканата карата. 
Један мали пример показаће нам каква је кад народ 

води не 

води никаква рачуна. 

од 30 има зем-

ље изобиља. Узмимо да се та дру)кина бави ~орисним радом. За 
представника корисних производа да )кито, нека ови 30 ра
дника производе н. пр. 180 товара жита т. ј. на сваког радника 
долази по 6 товара. Ако за издржавање сваког радника узмемо 
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4 товара, онда сви скупа потроше 120 тов. а претиче им још 
60 тов. * Ако дру.жина за ови 60 тов. покупује разне свилене пан
тљике, цветове, ђинђуве и друге дрангулије да окити себе и свој 
стан, она ће радећи целе године кад потроши својих 120 т. друге 
жетве, имати опет 180 тов. зарађених, и тако може радити докле 
јој буде воља. једно исто, да 
ће све године бити једнако родне, да дружина имати никаквих 

других расхода. Али дружина може они 60 т. што јој притичу упо
требити производно, н. пр. да позове у друштво још 15 нових 
радника (а толико може, јер сваком раднику по нашој предпо-
ставци треба 4 т. на годину а 4 х 15 износи или да усаврши 
алате тако, да сад производи толико колико би јој користили 15 
нових радника, или у опште да најудесније рашири своју производ

њу У сразмери коју допушта главнина од 60 т. којом дружина 
располаже. Али да узмемо први случај да се дружина увеличала са 
15 нових радника. Тада ће дру)кина имати идуће године: 45 радни
ка, по 6 т. производи сваки, то је свега 270 т. Од ових 270 т. 
потребни су за издржавање 45 рад. само 180 т. а 90 претичу. Ови 90 
т. могу се треће године опет употребити на лично задовољство 
дружине или на то да се 25.5 нових радника прибаве. ТреЋе године 
раде 70.5 - узмимо само 70 р. ако сваки произведе по 6 т. то је свега 
420 т. За издржавање 70 радника идуће (четврте) године нужно је 
250 т. ране; остаје дакле још 140 т. од чега се могу издржавати још 

1Ju.,I_ЏЈ.,П.1"-,u.. Дакле четврте године 1 05 и 

остаје непокретно у 

да ће се JlЈ.!.Ј'VЈ:Ј,.ЈDVilеГD(:t 

жање његовог здравља. Средства за производњу српског народа 

су свем том од толико година, '-'!ЈА.i'-'~,"Х.i 

један део своје производње (који се управо никако не може на-

. * Цифре у ОВО\1 примеру узете су тек ради примера и нису ни мало тачне. Главно 
Је да се види кад може да се производља увеличава а кад не. 
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звати "сувишак" од производње, јер се он откида од најпречих 
народних потреба) преобраhа у свилу и кадифу, у златне украсе и 
фине "меблове", у шампањере и разне ђаконије - једном речи у 
предмете за господско живљење у Србији. Ја немам за сада ци
фара при руци да израчунам колико је Србија дала за непотребне 
предмете бар од 20 год. на овамо, али да узмемо најмању цифру --
да узмемо да је трошила само 2 мил. гр. годишље. Шта би било да 
је Србија од 20 Г.од. на овамо употребљавала ту суму на то да 
увелича и усаврши народну производњу? Да је с тим новцима 

у гранама производље (са 2 
мил. може се набавити 160 људи по 500 тал.) или да је на оп
штинској земљи са општинском снагом отпочела да ради земљу са 

савршенијим алатима, као што предлагаше један брат у чланцима 
"Карановачке потребе" у "Раднику" од прошле године,69 или да је 
један део тих средстава потрошен на то, да се употреби наша 
водена снага и да се йоguгну KOg нас најйошребнuје гране ин
gYClYlpuje? У опште да се сваке године употребљавало 2 мил. гр. 
који су трошени на луксузне предмете, на увеличаваље народне 
производње. Да узмемо да код нас главнина одиста уложена у неко 

корисно предузеhе, доноси годишње само 50/0 чиста добитка.* Да 
рачунамо какав би капитал имала Србија, да је као обичан ка-

улагала сваке године 2 гр. У 
свима 

са гледишта економског једно ми смо на-

бављали алате, подизали зграде за индустрију, регулисали реке, 
удобравали земљу - једном увећавали народну 

смо 
главнину у год. 

* ч ист добитак (зна сваки трговац) значи добитак преко свију трошкова, н. пр_ кад 
се уложи у радњу 100 дук. ц. да се по одбитку свију трошкова: као плаћање КИрИЈе, из· 
Г\ржавање радника и т. д. добије за годину 105 дук., онда та раГ\ња доноси 5 % чиста добитка. 

* * Ово се раЧУf!а познатим алгебраичним начином по формули: 
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само тиме што смо предмете раскоши у Србији и што 

смо претпоставили да би се народна главнина уштеђена на овај 

начин и паметно уйошребљена, могла увеhавати у сваком кори

сном предузеhу са 50/0. 
Али да ли је то једини луксус што га мали сиромашни народ 

сноси од толико година? Никако. То је само мали део луксуса. 

у Србији има врло много људи, који с економског гледишта 

не йроuзвоgе, већ врше разне друге послове (корисне или неко-

рисне, то нас се овде не као што су н. чиновници, 

трговци заједно с њиовим момцима, све слуге и слушкиње, који 

само врше личну службу господе и господара и Т.д. Сви ови људи 

живе и троше, и то већином живе много боље и троше много 

више, но они људи који производе материјалне предмете и који се 

у економици зову Йроuзвоgнu. Они чине неке "услуге" (као што 
веле економисте) и за те услуге добијају у своју власт један део 

производа општег народног рада. Нама није овде потребно да 

говоримо да ли су те услуге важне и колико су ва)кне, тек то је 

да је за што год маље буде оваких 

чланова, који сами не производе већ живе од својих услуга. Рецимо' 

год. 

исто, само ако произвоi)ачки део народа буде производио онолико 

исто, колико сада, да су ови 

су на овакав начин 20 год. осетили 
грижу савести што живе сасвим беспосличарски, па се решили да 

да да служе за 

даљу производљу, и тако раде и производе у течају 20 година. 
да сваки од љих производи само 100 тал. ГОДИТJlње. 

није млого, јер су то све одрасле мушке главе.) На тај начин њих 

10.000 годишње по један мил. тал. а произво

дили ни по паре. Издр)каваље они већ имају, јер као што смо рекли 

народ им и онако даје издржавање, кад ништа не производе. Цео 

милијон они могу да употребе као главнину за даљу производњу. 
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Ако они на тај начин буду у току 20 год. производили (разуме се 
једни могу умрети, али на њихово место долазе други, такав је 
ред у данашњем друштву) сваке године по 1 мил. та ће народна 
главнина порасти у 20 мил. за 20 година; а још да је сваки рад у 
толико производнији, У колико има више и боље главнине и ако 
допустимо да се главнина увећава са 5 % као и пређе, то ће народна 
главнина изнети не 20, већ преко 34 мил. талира или управо 
833,112.000 гр. 

У ова два ми смо показали би 
могао имати да је у току 20 год. укинуо 2 гране луксуза: непро
изводно трошење готовине од 2 мил. гр. сваке године и непроиз~ 
водно издржавање 10.000 радника. Нашли смо да би се на оваЈ 
начин готовина народна увећала са 833,112.000 + 69,436.000 свега 
902,548.000 гр. или 15, 042.666 дук. 

Али и ова је цифра сасвим незнатна спрам йраве цифре, која 
би се добила, да се одиста производња и потрошња правилно орга

низују, да се укину сви не производни а не корисни трошкови што 

их раднички - део народа сноси, и да се сва радна 

снага, кој а се занима непроизводним, а често са свим штетним 

често да рачунамо шта 

~""'·"'ГHJ·TT народ могао створити у својој земљи, изишле би управо 
сетити какве смо ми незнатне 

l.luv,."I3Ј"ЛА!.Jl земља. 

реформатор у Енглеској, за неколико 
година једну фабричну колонију од 2.500 која 
је била лења, глупа, У 
тако вредни, наравствени, свесни, да су стра~ци долазили да виде 

његову колонију као неко чудо. Иста КОЛОНИЈа од 2 .. 500 душа после 
30 год. производила је толику вреgносй1, КОЛИКО Је. произв?дило 
пре 30 год. 600.000 радника. Српски народ и ако НИЈе од наЈвред
нијих, за цело није ни лењ, ни развратан, ни глуп; па да се за

питамо: колико више могу у Србији да произведу 2.500 људи сада, 
но што су могли пре 20 или пре 30 година? Ј eд~a ли могу ишта 
више. Барем званична статистика српска покаЗУЈе несумњиво,. да 

се у Србији народна главнина умањава, а не увећава се БРОЈем 
душа. 
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Ваља знати још и гго, да богатство свију тако званих ,,циви

лизованих" народа није остало "ОД старине", као што многи мисле, 

који нису познати са економским законима. "Највећи део богат
ства што га видимо данас у Енглеској, вели С. Мил, произведен 
је човечијим радом у течај йослеgњих gванајесi71 .месеци." Разуме 

се народ мора имати знања и неке главнине да може производити 

годишње тако огромну количину богатства, какву производе да

нас образовани народи. Али да народ дође до тог знања и те 

главнине довољан је рад само једног колена 20 до 30 година. 
се МОЖе смо она 

мала примера, а за образовање народа, то показују најочигледнији 
опити, као што је на првом месту опит Р. Овена. 

А шта је потребно да народ дође до таког благостања? 

Потребно је само то, да се начело paga йризна као основа 
gрЈкавне организације. Потребно је да је сво ДРУПIТвено уређење 
удешено према томе: како ће бити свакоме најмилије да се труди и 
ради; како ће рад сваког поједница бити најуспешнији т. ј. како ће 
производити највише корисних производа; како ће сваки имати 
својим радом могућност да се свестрано развија и усавршава. 

Али где има таквог друштва? Толики народи живе, којима ми 
н:исмо по образовању ни за мали прст, па њима н:ије пало на памет 
да да веn м:и да 

Економисте ће вам на ово питање изнети целу теорију: сваки 
произвођач, веле они, тежи да ИМа већу асну од свог 11UV1'.1.;>D ... .JJJ.U 

пиi аци цена зависи од понуде еспапа и од тражње еспапа. Еспап 
КО:ји се више тражи више се плаћа, и по томе сваки произвођач 
(разуме се капиталиста, јер сувремена економика под именом про
извођач разуме увек капиталисту и ако то нигде не спомиње) тежи 
да пренесе свој капитал у оно предузеhе где се производи скупље 
плаћају. На тај начин распоред главнине капитала -- зависи од 

купујуће снаге, од новаца, који жели да купи и плати известан 
производ, или управо зависи од оне класе у друштву, која влада 
новцем. На западу сва "виша класа": велики чиновници, трговци, 
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банкери и Т.д. потребу ју за се огромну количину свиле, кадиве, 
пантљике и разних трица, требају неизбројно много предмета, 
који се просто униште сваке године и грдна мно)кина народа мора 

да ради и производи ове непотребне предмете. Остали део народа 
мора да ради и производи ове предмете неопходне као рану, стоку ј 

лан, кудељу и Т.д. то мора да буде довољно, и за љих и за вишу 

класу - и за ону грдну множину радника, која се бави штетном 
производљом, да само задовољи раскош господе. Разуме се то не 
може бити довољно, нарочито кад уз то већи и најбољи део ових 
предмета неопходних за живот опет 

ној већини народа остаје дакле само кора црног леба, па и тога 
довољно нема сваки пут. -

Да почнемо од трговаца. Трговци купују од народа љегове 

сирове производе и зато народу издају готов новац. Новац се 

прикупи порезом у државну касу и отуда преко разних "над

лежателства" троши се у појединим окружним центрима. Један и 
то најзнатнији део те порезе троши се у виду плате чиновничке за 

рану, одело, обиталишта и друге нужне предмете, али свакојако 

већи део новца долази опет у руке трговцима. Чиновници пре

стављају спрам народа купујућу снагу, која је располагала какви 

ће се производи изнети на пијацу. Трговци су разуме се набављали 

у земљи и са стране оне предмете за продају, на којима су могли 

имати асну. Отуда настаје код нас увожеље првих страних фабри-

~ј!iн'н'па .. богаћење и то тим веhма што се веhи 

ова

ком економском поредку трговачка класа јавља се такође као 

снажна купујуhа класа, која један део производа народног рада 

и за њих купује предмете раскоши које сама 

у народу. Један део народне производље остаје непрекидно тргов

цима и чиновницима међу прстима; они набављају мајсторе са 

стране, зидају куће и намештају их. Вароши се полепшавају и 
"цивилизирају" и то све народним, сељачкuм* радом а онај који то 
производи осиромашава једнако; његова стока иде преко или 

* Ми УЗИ\1љемо сељачки рад: као представника нашег рада у опште, јер је он 
најмногобројнији. Али у производне радове спадају и многе друге врсте рада као рад 
занатлија, учитеља, техничара, лекара и i1p. 

долази у виду "ринфлајша" и "печења" на господски сто; његова 
земља прелази у руке зеленаша; његове шуме ишчезоше, а гола 

брда носе само бујицу и поплаву. 

Питајте трговца зашто он не производи алате за сељачку 
земљорадњ у, зашто не улаже свој капитал у земљорадњ у или у 

занатлијска и индустријална предузећа, зашто не улаже у чишће
ње река, подизаље фабрика и паробродарства и т.д.? Зашто воле 
само да продаје и купује Домаће и стране производе, да даје новце 
сељаку под интерес од 29 па до 50 на 100 он ће вам одговорити са 
сви"!'л умесно као његов учитељ 

подине: све ове трговачке, шпекулантске и банкарске радље дају 

асне 12, 15, 20, 50 и сто на сто (бива и штете али врло ретко) а 
капитал уложен у она предузеhа, што их ви споменусте, сумљиво 

је да би доносио више од 5 до 60/0 а може бити доносио би још и 
штету. 

Онај сувишак што га српски народ има од своје производље 

мора дакле непрестано да издржава једну непроизводну класу љу
ди. Да би се он могао претварати у машине, фабрике, пароброде, 
жељезнице и Т.д. ваља да сва ова предузеhа дају толико асне, 

колико данас даје трговина са страним и Домаhим производима. 
Али зар није то глуп, бесмислен, управо дивљачки поредак 
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Ј а сам већ по одавна послао "Раднику" одговор др. Владану 
Ћорђевиhу на његово отворено писмо у "Јединству", у коме из
међу осталих својих измишљотина вели и то, да сам ја писао кнезу 
Николи неко писмо, нудио му круну и т. д. - али тај одговор до 
данас неизађе у "Раднику". А судеhи по томе: што полиција у 
Београду чини свакојаке сметње и забране уредништву "Радника" 
да се не штампају моји одговори др. Владану, који се тичу рад
ничког питања у Србији (најпре је пошто је први члан:ак већ био 
штампан штампару било забрањено у опште штампати моје члан
ке а после 2-3 број а пуштили СУ да се чланак штампа, али без мог 

што у уредништву чињена полицајска истрага без ика

ква основа и напослетку што је узапhен 50 бр. "Радника" у коме 
ничега није било против закона у Србији, нити против 
што мога 

пушта да се у др. као 

што у ствари јесте и што ће се видити, ако ~~'-"'~""'"LЏЧ 
И штампарска цензура пропусти мој одговор у 

у 

са др. 

ниса.М Гшсао HUKag никакво йUСМО чрно20РСКО.м 
I.cИ~'L/"ОIС •• а најмање неко "фамозно" писмо, о коме говори др. 

је то слагао или је йусИiuо у cBelU лаж: неког његовог 
, кога веома желим да ...... '-'~Н.~Нл 

Свеluозар Марковић. 
3aculaBa, бр. 56, од 12. V 1872. 

Др. Владан Ћорђевиh у свом отвореном писму г. Светозару 

Марковиnу рекао је, да је изнео неки 

само да превари своје читаоце не би ли му плаhали лист а да је 
прави раднички програм изишао негде - у Панчеву.73 као обич

но г. доктор је заборавио да изнесе доказе за то своје тврђење. 

Читаоци, који су па:жљиво читали "Радника" од оног дана кад 
је изишао на јавност са својим програмом па све до данас, могу 
лако оценити да ли је програм "Радников" био прави, отворен и 
јасан свакоме, који га је хтео да разуме, и да Ј1И је "Радник" био 
'вазда доследан своме програму? При свем том да се један програм 
- особито програм социјалистички као што беше наш, изведе на 

чисто, у свима појединостима, потребно је доста говора и обја
сњавања. Нарочито онде где су услови штампе и умно стање на

рода на таквом ступњу развитка, као што је то код нас. С тога 
држимо за нужно, да изнесемо подробније основни део нашег про-

- управо онај део, у коме се ми поглавито од 

а то економски део 

оће 

и брmuсiIiво људи, без сваке сумње оће и 
неограничену слободу штампе, и неограничену слободу састанка 

и т. д. Ово је очевидно CBaKO~.1e човеку са 

, очевидно 
олакшава даљу борбу за добијање слобода, а уз то рачуна се 
и за потпуном слободом, једнакошћу и братством свију људи за 
чим теже социјалисте. разуме се они не свој рад 

само на то, да се ова или она слобода задобије, иду све даље, 

имајући непрестано у очима своју тако смо 
радили. 
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Ал.и ми смо народ раскомадан, опасан непријатељима, у јед
ним краЈевима заробљен и притиснут страном тиранијом у другим. 

Нама треба осим борбе за унутарњим развитком гледати да се 
ослободи~о од спољних непријатеља, који нам недаду, да се уну
:ра раЗВ:ИЈемо: - да ослободимо оне делове народа који су под
Јармљени. непосредно. По себи се разуме, да онај који оће потпуну 
слободу, JeДHa~OCT и братство људи, мора хтети и ослобођење од 
~траних неПРИЈате~а. Сваки корак у том правцу, ШО је среgсшво u 
uрuлuка да се СОЦИЈалисте приближе својој крајњој мети. И то је 
очевидно сваком човеку са обичним мозгом. ми Ct~O 
тако радили. 

Али имајуhи у виду непрестано нашу главну мету, у програм 

нашег paд~ морало је ући још нешто више, а не само унутрашња 
слобода ~.J. TaKB~ политичке установе, које по либералним пој
мовима УЈамча~аЈУ слободу личности и имања у ослобођење од 
спољних неПрИЈатеља. У наш програм долази јоште проповедање 

оних ~ачела, _на .основу којих соцuјалuсше шеже ga оснују нов 
gрушшвени CUlPOJ. 

Износећи такав програм и старајуhи се да га остваримо ми 

смо се борили истим оружјем и служили истом тактиком, којом се 

цео свет бори т.ј. пре свега служили смо се "уставним средствима" 

и старали смо се да та средства увеличамо, или као што нам је 

""-"" ..... џJ' ... H~ изволео у уписати, смо се "да t-'~~" ... t-'J'~""~'V 

v 1872. 

Драги goЮТlOре . 

Негда ме је и страшно једио онакав нападај, као што је твоје 
отворено писмо,74 сад ме, видиш, то нимало не једи. Ја ти одго
варам са свим ладнокрвно, јер знам из искуства, да сви, који се у 
књижевности боре таквим оружјем, каквим се ти бориш, остају 
.морално униUlШени. Управо они сами себе уништавају. 

Пре свега, докторе, имам да приметим да ја не примам да ме 
одељујеш од осталих сурадника на "Раднику". Човек који се с 
"папагајима" дружи мора бити и сам папагај. Али кад неко учи 7-8 
година лекарске науке, па постане стручњак у томе послу, то 
ни најмање не смета да буде uшрлашан у другој 
не велим да то мора бити у опште, али свакој ако изгледа врло 
детињасто кад у о '101''-'.'-

чком питању, па онда сваког нема ма какву диплому да је 
у неком деветом предмету, називље "шипарцем", "папа

и Т.д. У раgничко.м йuајању - у йuiПањuма из gруu.дUвенuх 
наука, за које данас у целом свету нити постоје школе, 

у а лиу 

Али то ћемо видети кад свршимо разговор о радничком пи

тању. Твоје отворено писмо говори само о мојој личности и ја ти 

си започео твоје писмо онако исто као и г. Владимир 
своју са мном: да сам ја променио 

сијасет факултета, да нисам ни једну науку изучио темељито већ 
све површно, да нападам на заслужне људе, који су ме учили "сри
цати" "грађанску слободу", "ОIIШТИНСКУ самоуправу", да сам без 
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разлога критиковао прва два броја "Мл. Србадије", да сам страсно 
желио да се пустим у политичку борбу и да постанем вођа неке 

партије и Т.д. Ама све оно uсйl0 што ми је и г. Владимир пре
бацивао па чак на послетку и да сам нечији "тајни агент" само 
г. Владимир изнео је, да сам агент руски, а ти тајанствено нами

гујеш некоме да ја имам неку погодбу са "трећом српском ди
настијом". 

у оно време то ме је страхота жестило и ја сам писао против 
тога жустре реплике и дуплике, али сад увиђам да је та .жестина 
била са свим непотребна. Видиш, драги докторе, кад човек веЋ 
налази за нужно, да потра)ки чињенице из нечијег приватног :жи
вота, па да њиме објашњава његов јаван рад, - ваља страшно да 
пази, да су те чињенице uсШuнuШе. Онда су оне заиста страшно 
оружје у борби али само онда! Али тешко ономе који износи 
лаж и клетву као чињеницу! Одма при првом судару његово се 
оружје распада у прашину, а он остаје пред светом као прост 
лажов, клеветник, денунцијат ... Питај г. В. ]оваНОВИЋа колико је 
он успео својом полемиком да ме укаља пред српским светом и 
колико ми је части принела та полемика? 

Каквим се чињеницама из мога .ж:ивота ти слу:жиш? 

Ево нека свет види. 

Ти велиш да сам ја отишао у Русију ради науке, да сам се тамо 
занео руском социјалистичном борбом и љиховим социјализмом, 

у и Т.д. образовао у 

HUKag НllUШШ v"џ,~,-,~,'Ч 

чланцима. Све што си 
ништа 

не 

пред светом да 

психолошке Али 

ако ладнокрвно сам ћеш увидети да је то твоје 
нашање спрам мене, у најмањ у руку смешно -, да не речем безо-

Ти велиш да ме ј е страсна жеља за политичком борбом одву
кла од науке те сам сваки час мењао факултете и нисам никакав 
"занат" изучио којим би могао зарађивати свој леб. 

(Наставиhе се.)75 

PageHuK, бр. 51, од 17. V 1872. 

Н.А ЉЕГОВО 

"ОТВОРЕНО ПИСМОН У 

од 



ОДГОВОР Др-у ВЛАДАНУ ЋОРЋЕВИЋУ 
ЊЕГОВО "ОТВОРЕНО ПИСМО" "ЈЕДИНСТВУ" 

ОД СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 

Свршило се! Др. одржао је мегдан у 
"Радник" је угушен, али не радом либералне партије, већ насиљем 
београдске полиције.7б Полиција беше савезник Др. Владана. "Је
динство" такође узе у закриље своје мезимче и недопусти никакву 
противну изјаву у своме органу. Победоносни поборници фран
цуског социјализма и комунизма скочише са свију страна те у 
дописима и уводним чланцима огласише и прославише његову 

победу. Ја незавидим ни мало Др. Владану на победи и 
радујем се врло што сам га оставио у оном друштву, кога се већ 
давно удостојио; али ја још ни сам завршио мој разговор са њим. 

Дакле, драги докторе, ја се још једном обраhам да ти одго
ворим на оно отворено писмо, што си га у "Јединству" на мене 
управио. Први мој одговор, ком не беше суђено да изађе на јав
ност, писан је још 30 априла. Од тог доба има већ 6 недеља; за то ће 
овај одговор бити још ладнокрвнији но онај први. 

"као што кљижевник 

нема занимања" ... Али бар у почетку допустио си да сам књи
жевник, до душе, који ништа више не ради но само преводи из 

нисам L~НЈ~""'LЗ'ЈLitН 

доцније си ми и то одрекао, 
нике интернасијонале". 

је ваљада хтело да 
НИlIП3 ни из ни из а 

си ме отерао само међу "одбор-

докторе, да је то у опште врло да 
један човек, који није признат као ауторитет ни у каквој 

онако на доват сведоџбе о његово:м: знаљу 
или незнаљу, а особито у некој струци о којој нема ни појма. Ја 
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држим испод свог достојанства да одговарам на такве нападаје. 
1\10ји су кљижевни али подлеже јавној и по 
љима се може видети шта је зна .. М; ко би имао вољу да доказује 
моје незнање, тај би ваљало да критикује мој рад. Још више се 
показује твој безобразлук, кад оцењујеш руску школу И руске 
научењаке. Они су површни, енциклопедисте, а научен може бити 
само онај, који је слушао или по твоме, јео "солидан немачки 
душевни тајин". При свем том н. пр. руски научењак Сеченов 
изишао је из руске школе као знаменит, европски физијолог (па 
још није ни доктор) а др. Владан остао са свим његовим "немачким 

Тако исто, докторе, сво твоје разметање о руском и немач

ком социјализму, показује твоје крајље незнање предмета, о коме 

говориш.* Ти си, по својој охолости, хтео да станеш спрам мене 

као спрам неког "шипарца", хтео си да изнесеш моје образоваље и 
да покая(еш тиме, како ја немогу ништа ни знати веЋ по томе што 
нисаI\'1 у немачким школама свршио. Али како ниси знао ни моје 
образовање, ни услове у сам се то ни си могао да 

изнесеш ништа на јавност, осим неколико лажи, што их је још 
пређе да сам 

т.д.77 

ја сам ударио на њих начелно, онде, гди се нисам слагао с 

ЊИi\'1е у начелу. где су они радом каљали на-

чела, која су устима исповедали, ја сам на љихове каракте-
ре. Све што сам тада говорио о тим заслужним људима потписујем 

и сада, као што сам и тада подписао. Р,,-ма с каквим ти 

'~"'''H'''~T'''' стручњака социјалиста (и сам 
припада скупа, 3начснити комуниста К. Маркс изучава 
руски јс:шк сачо зарад руских 'AJl_\"I(lJIHI.- а др, Владан налаз!! да је руски социјализа'vl 
"карикатура". 
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Владане устајеш да ми то пребацујеш? Та зар ми ниси ти први 

предло:ж.ИО да образујемо нову радикалну партију место старе 
пропале? А сигурно си тада морао мислити да нова радикална 

партија мора ступити у борбу са пропалом династијашколибе

ралном. 

Многи :мисле, да сам ја употребио неко твоје приватно писмо, 

које је било "производ моменталног расположења". Али ти знаш 
докторе ga то није uсј71uна. Ти си водио вшuе og 20gUHY gaHa 
читаве преговоре са мном и преко мене са неколико чланова 

српске омлади:не, су се тада учили у о 

партији. Ти си ми исказао најодушевљеније одобравање, кад сам ја 
написао "Српске обмане"7Н где сам критиковао српски устав и 

први пут ударио на династијашке тежње либералаца. Ти си тада 
већ у мени гледао уредника будућег радикалног, "нашег органа" 

као што си ти већ говорио. 

Да је тадањи мој нападај био уместан и управо изазват потре

бом, показује најочигледније данашње стање те партије. Она стоји 
са свим усамљена у Србији и све више се претвара у партију на
задњачку. Млађи људи, 1\1Оји вршњаци, који су били некада њи
хови ученици, стоје сви против њих, а тако исто сво младо колено, 

што непрестано притиче. Шта више, сви млађи чланови исте те 

партије, цепају се од њених некадањих "вођа". 

Узрок је томе са свим природан. Начела што су проникла 

guнасшЩу сваку без I-lUЈЈi.'''-'''-'-'' 

Ја знам врло добро, да у Србији има људи, који би ме за ту 
једну реченицу удавили. власници да 

раздражили против мене прост свет износили су исту моју рече-
ницу из "Панчевца" у исто.М чак 
вачку лаљске године. Ама с каким образом ти смеш да употре6иш 
такво оружје - јадни републиканче и револуцијонару? 

у прве моје грехове спада такође и то што сам критиковао 

"Младу Србадију" док су изашла само два број а. 

и ту критику ја потписујем и данас. Ја сам тада хтео да "Мл. 
Србадија" буде лист тенденцијозан; лuсl71 jegHe раguкалне срйске 
йаРl:Пuје, која оће да оствари најнапреднија начела у српском на
роду и која та начела у свом листу попагандира; као год што сам 
доцније на скупштини предлагао да се српска уједињена омладина 
организује као таква партија. Може се ко слагати или не са овом 
мојом тежњом, тек нико није могао да дока)ке да моја критика 
није потицала из мојих начела и да ја нисам увидео одма из прва 
2 броја, да "Мл. Ср6адија" није такав лист. Још мање је ко могао да 

да се "ослови снаге 

виде из народних песама, или да је Краљевиh Марко у песми, где 
Урош и Мрњавчевиhи деле царство тип српског племића из 14 ве
ка, а не "оличени демократски дух српског народа" и Т.д. 

Ко сме нека изиђе на среду да побије моје тврђење разло

зима. Полицајске пресуде "крив си - лези!" могу важити у по
ли:цији али у књижевности, оне одкривају само шарлатански безо
бразлук онога, који такве пресуде 

уз . намесничка 

беседа на последњој скупштини приписује тежњу за удруживањем 

наједаред др. 

настраних мозгова и наших невештих руку. 

Каква се то чудна траги-комедија десила са "Јединством" и 
његовим уредником? Зар да се тако очигледно побијају и његови 

чланци и речи намесника и да се ногама гази благотворни 

устава? Како је то могло да буде г. Вукашине? Ха! Ха! Ха! 

Али шалу на страну. ако су неке наше дружине прошле 

несреnно, ја се не њих, као што чини "Јединство" пушта

јуhи без примедбе лажи др. Владана. Ј а сам одиста учествовао у 
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оснивању неколико занатлијских дружина а нарочито на осни

вању "Потрошње", а тако исто, радио сам, да се удруживање код 

нас у опште развије. Ј а велим учествовао сам, али оне су биле 
заиста изазване потребом и неке од њих биле су основане док 
нисам још ни био У Београду. (Случајно је баш столарско-бра
варска дружина основана без мога учешnа док сам још био у 
Швајцарској, а др. Владан управо њу приписује мени.) 

Да су занатлијске дружине изазвате потребом самих зана
тлија, може се сваки уверити, ко проучи стаље наших занатлија. У 
оно сад, члан зад

руге, (која је одиста дружина капиталистичка) имао је право да 
узимље из друштвене касе 7# месечно! то су били богаташи, јер 
су могли преко тог трошка још да имају сувишка. Обуhари су 
узимали само 5# али ни с таким ограниченим расходима нису мог
ли да одрже дружину. Сваки зна како може живити цела йороguца 

у Београду са 5 па и са 7# где добар скроман стан кошта 2-3#. Ето 
како живе наши радници - мале газде у Београду! * 

Каквим другим средствима могли су занатлије да се помогну 
него удруживањем. Или ваљда ваљало их је упутити да чекају док 
се реши радничко питање у Србији? Дотле би они могли комотно 

поскапати. их ваљало упутити на неког милосрдног го

ће им подиhи КУћУ, где ће живети кад постану за рад 

А донде се могу заједно са породицама пола-

би се узајамне конкуренције и сувишних трошкова, што их 

кад сваки за се има радијоницу. тога ми смо то 

сматрали као прву школу да се радници науче на заједнички рад и 

живљење. 

>:: По рачун)' др. Владана код нас амаЛIlII може да за~лужи 200 гроша дневно: ~a 
!!Ошење јепне торбе за 1/4 сата 5 гроша; за 10 сати рада 40' ::> = 200 гроша. Нек се раДУЈУ 
амали, ако ~ђ' верују. 

,,!lО13ИХ апостола", као што сам добро IIзвештсн јесте ГЛаЈ30~1 ПаЈпа Сре!1-
КОБИ}) IIРОфt;сор I;СТОРIIје У НСЛ. школи У Београду. 

Корист је ова била очевидна, и занатлије су је саме увиђале. 

То исто могу реhи и за потрошачку дружину у Београду. Сваки зна 

каква је скупоhа у Београду, и за сада нема другог пута да једна 

породица набави предмете за свакидању потрошњу, но удружи

вањем за ту цељ. је основ те дружине био добар, показује тај 

факт, да је она напредовала за целих 8 месеци и да је у последње 
време све више сиромашна класа почела да прима учешhе у тој 

дружини. Што се она није одржала, има много узрока. Не одричем 
да је један од узрока неспособност, а можда и немарност управе у 

сам ваља знати да иста у 

прошле године, кадје дружина била у врло добром стању, gавала 

оставку. Посао је био велики, а бесЙлатан. Ваљало је да други 
чланови дружине узму тај посао, опет за неко време. Али скуп

штина је нашла да је најбоље (било је за цело најкомотније) да 
иста управа остане. На јесенској скупштини, кад је већ била оче
видна штета дружине, ја сам као члан управ. одбора зараg чааuu ' 
оgборове предложио да скупштина изабере која ће ис
питати рад управе. Комисија је изабрана, а шта је нашла незнам, 

јер у то време веn нисам био у Београду. Што су многе зана-
тлијске, као и потрошачка дружина пропале, никакав доказ' 

да оне нису биле потребне или да су биле рђаво организоване. Али 

то 

су дружине пристајале да примају маље улоге својих најамних 

радника, а доцније, да их То су први 

да се 

или повредити своје нежна осећање, ако чешће уђу у сиромашну, 

занатлијску радијоницу. 

Могло би се пребацити да "проституишемо" радничка на
чела, кад би ми проповедали да се оснивањем радничких задруга 
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решава радничко питање, као што то проповеда школаШулце

- Делиnа у Немачкој и "Јединство" у Србији. Али сваки је могао 
видети из нашег рада, да ми не припадамо тој школи. И управо 

влада српска почела је да нас гони од оног тренутка, чим је видила, 
да је нама caopegaH рад оснивање дружина, а да је наш главни рад 
управљен на много ширу цељ. 

Мени је управо немогуnно, да одговарам на све бесмислене 
нападаје др. Владана, јер је он испрескакао цео наш заједнички рад 
у "Раднику" тако, да се неможе уватити "ни за реп ни за главу", 
што оnе да каже. се не слаже~\1:0 са , час опет 
стојимо у противности са Интернасијоналом - и кад би то било 
истина, зар ми не можемо бити у противности У неким питањима и 
са Ласалом и са Интернасијоналом, па опет имати право? Пре 
свега наш рад у "Раднику" неможе се критиковати у једном отво
реном писму у неколико врсти, а после који оnе да критикује наш 
раднички програм и наш рад у "Раднику", ваља да разуме добро 
социјалне науке; а Др. Владан није у њих што но веле ни "носом 
поњушио". 

Ј а сам рекао у једном чланку у "Раднику'" ("Радничко питање 
у Србији") да је програм Ласалов за решење раничког питања у 
Европи био непотпун, и да су радници оставили тај програм и 
усвојили програм Интернасијонале, који је много опширнији.81 

Подпуност И тачност програма зависи од ширине и основаности 
начела, која треба да се по програму остваре. Управо, програм 
једне неможе се ни ако се предходно неразумеду 

наgнuчара, 

она поникла капитала и 

подчињен њему и тој је главна цељ да 
тираније капитала. Али тиме се разликује програм Интер-

ОД што је међу-народна заслуга 
радника увидела, да се њена цељ немо)ке постићи, док се неОјЈга
Нllзује ново gpyuuuao на основу paga; док у друштву незавлада 

'" Један пријатељ Др. Владана казао ми је, да је Др. Владан тек онда тражио од њега 
ПClСClлове списе ACl их прочпт;), а 015;)\10 се упуштао у препирку о радничком питању! Како је 

на брзу руку читао Ласала онако га је и разу\!ео. Тако је он учинио одкриће да Ласал зове 
,,6УРЖОа:3ијо~(' оне грађане, који недају општс право гласања народу. А појам буржоазије 
код Л{lС{lЛ{l1I код свију обрюоI3ШШХ људи ЗН{lЧИ: човек који ради са CBojllAt каПшТiаЛОАl, а не 
надничи ДРУГО\1е. 

ugeja раgНllЧl{С класе - што је и Ласал у далекој будуnности за
мишљао. Тога Интернасијонала је на својим конгресима из
рекла начела: о својини, наследству, законодавству, кредиту, обра
зовању, цркви и т. д. А У свом одговору "Лиги за мир и слободу", У 
својим манифестима: "сељацима свију земаља", "Француским рад
ницима" приликом гласања за У став Наполеонов и др. она је по
казала очевидно, да њен програм обувата 

реформу, а не само решење одношаја између капиталиста и рад
ника надничара. 

ОВО за 'Ј 

"Раднику" изрекао, да данас нико у Европи не сматра "радничк; 
питање", као истоветно са питањем о најамништву. А кад је пита

ње радничко истоветно што и питање о организацији друштвеној 

на основу рада, онда је оно, очевидно, на дневном реду у свакој 
земљи, па и у Србији. 

О! ја знам врло добро, да би многим "великим" и "заслуж
ним" људима у Србији било по вољи, да се говори о слободи, 
једнакости, братству, патријотизму, моралу и т. д. а да се никад 
неговори о pag .. y II ПлаiIiи за pag. пр. патријотичан кнез, који је 

својом мудрошhу стекао градове заслужује 40.000 дук. годишње 
т. ј. треба да иљаду радника годишње гладују, да би он могао ужи·· 

људи, не само да су ништа ван-

шта више они су йРUВllлегllсаl-lU сiIiалеж· у 

друштву; они немогу никад дати у размену друштву оно, што су од 
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њега примили т. ј. своје високо образовање. Њихова је дужност 

дакле, да раде како ће сами YHииaТlитu свој йрuвuле2uсаНll йоло

.нса} у gPYUllТtBY и указати пут и средства другима, како ће доhи до 

оног блага, што га они сад уживају. Ето ту опет боле наше либе

ралне патријоте као што је др Владан. 

Ми казујемо свету да слобода, правда и морал имају свој 

реалан облик у друштву, да ће се тај идеал Достиhи у uсј710 време, 

кад се достигне срећа сваког појединце. Оће ли се свет мање бори
ти за слободу, ако увиди шта му она доноси? Ми Држ:имо са свим на 

да у не за 

слободу штампе, удруживања, састанака на што га од толико го

дина позивљу либералци и т. д. што не сваћа, на што му је све то, 
већ држи да је све то "господски посао". У опште, нема веће 

лудорије него говорити: прерано је за нас износити нов друштвени 

идеал, ми ваља да имамо најпре оваку и онаку слободу. --< Као да 

некоме смеће да се бори за слободу, ако други у исто време тумачи 

народу lшТlа пе gоБUi71li слобоgО.Јиl 

Могло би нам се пребацити, да ми својим радом задр)кавамо 
у нашем народу умни и друштвени покрет за ослобођењем, кад би 

ми проповедали неко сектаторство н. пр. оснивање неких комуна, 

неких засебних друштава, која би уживала свој рај на земљи, не

бринући се за остали свет као што су радиле тако зване "Уто-

показати 

на радничко питање у Србији и српском народу у опште, који су 

чињени више пута, нарочито у последње време у "Јединству". 
имам посла само са др. који је пронашао да у 

Србији постоји само питање о сиротињи, а не питање радничко. 

Има цела економска школа, прозвата по имену свог осни
вача - вели да сиротиња у опште долази усљед 

природног закона, по коме се људства намножава много брже но 

средства за живљење. Код те школе радничко питање не постоји 
Hll2ge у свету, па била земља индустријална или не, већ само пита-
ље о сиротињи. лек против сиротиље та ШКО!l3 пре-

поручује _,/зgрж:авањс og се ово се преПОРУЧУЈе 
машној класи. Један енглески лекар*, у кога је др. Владан поцрпио 
своју мудрост у друштвеним питањима (што је др. Владан мудро 
преhутао) који Малтусов проналазак сматра као највеће благо за 
човечанство, износе други предлог да се човечанства 

спасе од сиротиље: он предлаже уживање љубави са таки м предо
хранама, да се плод не може да зачне; а у исто време предлаже да 

сваки брачни пар тачно прорачуни колико деце сме произвести. 
На тај начин достиж:е се, да се људство полагано намноя(ава, у 
колико средства за живот допуштају, а да се људи не муче уздр
жавањем од љубавног уживања, као што је предлагао Малтус. 

Ј а овде да са енглеским но сваки паме-
тан човек може увидети на први поглед, да је то права бесмислица, 

Србији долази од upupogHe йренасеље-
средства како да се тако 

ЈУ. 

долазе на које је 
да по њима саста

вио чак своју лекарску дијагнозу и решио, да мој мозак мора бити 
кад је могао да С1\'lести такве и апсурде. 

* Пр. уредништво Радника саопШТИЛО је адресу кљиге тог лекара у немачком 
ПРСIЮЈ\У. 
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Разуме се, кад човек покупи са улице неколико туцета лажи, 

дода к њима неколико туцета својих сопствених измишљотина, па 
то све смеша и побрка са јавним радом једног човека; онда за цело 
могу се још горопадније противности и глупости открити, но што 

си их ти докторе пронашао код мене. Но да би могли да говоримо 
о овоме, ја ћу најпре одвојити оне лажи, које су ми подметуте од 
мог правог рада. Ј а сам узео само оне лажи што су управо основне, 

оне, које су на ове привезане као репови, нисам могао да набрајам 
јер би било сувише много. Дакле: 

1.) да сам ја изнео у неки неистинит 

чки програм, а да сам други, прави штампао у књи)кицама у Пан
чеву.Х2 

Пре свега програм у "Раднику" нисам ја сам изнео, веЬ. др у
жина, која је на њему радила. У Панчеву ја сам печатао две књи
жице. у једној су моја 3 чланка прештампана из разних новина од 
1869. и 1870. г. У другој књижици говори се о скупштинским избо
рима од прошле године.Ю једна ни друга КЊИ)I(ица нису ни на-

лик на какав програм. Друго што, нисам штампао, ни у Панчеву ни 
на другом месту, што не би било Ltoi71ilucaHo мојим имено.М. Дакле 
лаж је да сам ја штампао неки прави програм у 

Али ова лаж није сама. Она је у свети са другом једном лажи, 
је: да су у много 

њихових речи, да 

т. д. Али наша дела 

су изишао је са свим солидан, 

и - удешен за наше друштвено стање. се у 
листу, излази на малом З пут на недељу, 

немогу се излагати многе Такви листови одређ~ни су да 
'Т'С""ТН'-,р ТТ(lТ'аЋа1Р па И DellIaBaJV теКУЋа 

~'-"l .Ј..) .1-' h '" r ".,.1 ,.Ј 

питања, питања која су изазвата самим животом народним ~ оном 

времену. наш лист био је удешен за T~ цељ. ПретресаЈУh.и и 
решавајуhи текуће догађаје са нашег СОЦИ.Јалистичког гледишта, 
ми смо хтели да развијемо наш програм, да покажемо његов пра
ктичан значај за наш народ; а из начина решавања разних дру-

штвених питаља, видила би се целе наше 
теорије. 

Али баш ово нам није ДОПУIllтала српска влада. Ми нисмо 
могли да јављамо ни поједине несумњиве чињенице, које би пока
зивале право друштвено стање нашег народа; а и оно што је пу

штала, побијала је својим ла.ЖНU.м, званичним исправкама. Пред 
скупштину, влада није дозвољавала ни да се просто, по чланцима 

устава, поређају права, што их има скупштинар! 50-ти бр. "Рад
ника" узаПћен је, само с тога што је у њему изнешена противност 

између народних и владиних назора о адвокатима. Фактор је цен
зурисао сваку нашу реч, и опет толико је пута морао целе чланке 

да на зактевање Ето како су нас 

И још нешто: због прве моје књижице што је у Панчеву 
штампана узет сам на кривични испит и познавајући званичну 

савест српских судија у Београду, нарочито г. Марка Лазаревића, 
сигурно би био осуђен наједно 3 године робије; а г. Ј. Милинковиh. 
адвокат, који је само један затворен пакет тих књига однео до 

Обреновца, осуђен је на 1 годину робије, пошто је 6 месеци полиц. 
затвора одлежао. Тако исто осуђен је Вићентијевић из 

Шапца на годину дана робије, пошто је издржао 7 месеци затвора, 
само за то, што је имао код себе моје књижице о изборима.К4 

опет Др. Владан сме да каже да је српска влада пуштала, да 
се у Србији слободно износи социјалистични програм! Зар то није 

средно ИЛИ непосредно. 

преко Др. Св. МилеТИћа одправљено кнезу Николи. Ја сам у "За
стави" по одавна изјавио да је то измишљотина и позвао сам тога 

непознатог пријатеља, да се јавно покаже. Кад сам доцније пред 

Др. Милетићем запитао Др. Владана за ту измишљотину, он је 

казао да му је ТО саопштио суплент полугимназије 
шабачке, који је ђоја на том писму потписан.85 

Мени је врло жао ако је мој пријатељ Мита Ракиh. дошао до 
тога, да буде крпа, којом ће Др. да обрише једну своју 

прљавштину. Али ово је у ствари: 1870 г. кад се говорило да се 
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омладинска скупштина држи на Цетињу, нас 4 члана омладине из 
Цириха писали смо управо др. Милетиhу (а не преко њега кнезу 
Николи) и чинили смо њему, Др. Милетиhу, један цредлог, који је 
уйраво йpolТiивaH "нуђењу круне" кнезу Николи. Ја за сада нећУ 
износити садр)кину целог предлога, већ позивљем Миту Ракиhа 
нека он одговори јавно: коме је било управљена наше заједничко 
писмо из Цириха и шта је у њему предлагано кад је то већ Др. 
Владан изнео на јавност онако изврнуто по љеговом казиваљу? 

Кад се одузму све ове лаже шта онда остаје недосљедно у 

као да у 

уставна слобода; и што сам радио и писао, да српско ослобођење 

од Турака изврши Јиа на који начин. 

Ј а заиста признајем да сам радио и једно и друго али нек ми 

се докаже, да је то несагласно са мојим социјалистичним наче

лима. 

О оном првом неЋу да говорим ништа, јер је "Радник" на то 
одговорио у свом последњем броју.86 Осим тога на то одговора 
цела социјалистична борба у Европи. До душе има тренутака, кад 

је за социјалисте не потребно и штетно борити се за ширење 

уставне слободе, већ се мора ићи управо на насилно рушење самог 

устава т. ј. на револуцију - али такви тренутци долазе за сваку 

партију, а не само за социјалистичку, и то је ствар партајске по-

литике а не начела. друга тачка. 

без 

1-\ I--'-"A'-U.U''"I. , неопходно да се 

ска држава, онда је сасвим доследно да социјалисте раде пре свега 

недоследност, ако би он ради ове прве цељи уступао од својих 
начела, правећи измирења са разним назаднијим партијама. Али 

ми нисмо ЧИНИЛИ нити смо се у 

ма какву партајску транзакцију ни са либералном партијом, а ка-

мо ли с ШТО смо у 

Ж.ење начелних партија" што је у "Раднику" штампан.87 

Учествујуhи у раду за ослобођење, ми смо били вазда соци

јалисте, и имали смо увек у виду да колико до нас стоји 
недопустимо никад, да се српско "ослобођење" сврши неким 

157 

"крунисањем" и великим парадама. Наш практичан рад у том сми

слу је вазда нашем начелном гледишту на српско 

ослобођење као што је оно изнешено у "Раднику". 

Ми смо говорили у нашем листу, да Оћемо српско "једин

ство," али под "јединством" ми нисмо никад разумевали "јединство 

канцеларија", јединство капетанија и надлежателства; већ једин

ство слободних људи - јединство радника. су разумевали врло 

добро они, који су радили да створе "јединство канцеларија" под 

"једном , зато су нас проглашавали вазда за 

Ми смо казивали да је српско gpJKaGHO јединство, оснивање 
велике српске државе, на;јЈеволуцuјонаРJ-lија .мисао, од свију што 

су поникле на Балк. полуострву, јер она одриче др)кавно право 

Турске, Србије, Црне-горе, Аустрије и Угарске, али смо у исто 

време говорили, да је та мисао не.могупна, ylТioйиja и шта више: ga 
је ullTLelTLJ-lа за СРЙСКli J-lapog. 

Српско J-lароgJ-lО јединство, што смо га ми проповедали, само 

део људи 

народа у опште на 

пе. Ми смо доказивали даље, да данашља 

започео отворено писмо са комплимен-

тима мојој даровитости и сажаљењем, што не припадамо једној 
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партији; затим у продужењу свог писма он је пронашао да је мој 

мозак повређен, а на свршетку позивље ме опет да заједнички 

извојујемо "слободу". 

Ј а остављам Др Владану да испита сам свој мозак, који је 
могао сместити такве противности; а ја кажем отворено да ни 
најмање не жалим што неприпадам партији Др. Владана, и да ја 
такве борце за слободу - презирем. За слободу се не бори у ложа
ма и салонима, на меким фотељима и на каруцама; слобода се не 
добија лекарском практиком, подизањем болнице или сиротињ
ског дома. ТУВ.1 путем :може се доста новаца, се 
уделити која милостиња, мо)ке се правити велика ларма и парада 
- али ту нема ни трага од борбе за слободу народа. 

Јесам ли се ја борио за слободу народну и има ли Др. Владан 
право да кога позивље на такву борбу ја остављам нек пресуде 
људи који познају и мој и његов д(~садањи рад. 

На свршетку имам још ово да кажем. Др. Владан је био више 

од по године у "Радника" и ни:кад пао на ту 

мисао да доказује, како у Србији не постоји радничко питање и 

како нема смисла да такав лист постоји. Он је био одборник 

омладински, Иl\'lао је орган омладински отворен и није нашао за 
нужно да лечи "душевне болеснике" као што је доцније назвао све 

су Тек кад 

xOgHO уверење, ga су начела његова лаJlсна; устао Једино за то 

било задирнуто. како имао ULL,'ЈНГ' 

пањкање, подметање, 

.u,Џ'.н.к.L"-'-'- људе, су та начела 

добро, да тим својим лагањем 

н. пр. и у и у 

непоштењс 

начела, што их омладина исповеда, што их и ти устима исповедаш 

~- "да. се VV'!JXHHV са .I.HJ1Y.l.L.i.i.J. 

'" Др Владан казивао је негде како је "Радник" напао на љега у љеговом лекар
ском, Ilриватном IIОСЛУ. Али сваки, који И\1а мозга мора увидети да његова "приватна" 
болница, није био i7РIШCliПаll ЗClrзоg већ јсшан; јер се ту хтело чак, уа газgе наГiлаћују оу својих 
"нла/ј[(х улоге за лечење у {Тioj болниЦII. Један такав завод очевидио подлеже јавној кри
тици.SУ 
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Ти се можеш бацакати и копрцати, колико ти је драго, али у 

овој борби ти nеш остати обележен као: лажов, клеветник и дену

нцијант - као човек морално мртав, код свију поштених људи. 



Многи се 

тек пошто се уништи патријархално газдинство** пошто сваки 
почне да тежи да се сам обогати, пошто рад добије цену, а над
метаље у куповини и продаји (то јест конкуренција) буде ослобо
ђено од свију препрека. Тако исто, веле они: лuчносzТt може да се 
усавршава тек пошто се оснује оделито газдинство, и пошто се 

униште патријархални обичаји и предрасуде, шzТtо окuвају ЛllЧНО
сШи у ЙороgULЏl. Али ваља знати да се саВРlпенија производња 
уводи само на велико.М газдинству, било то у земљорадњи, било у 
занатима или у државама на западу, где је после уни-
штења спајилука и земља прешла у сељака, .малих 

газgа, као и у Србији: на малом газдинству зе:мљорадња и до данас 

готово тако исто не као што била и пређе за 
спајија. Многи занати, трајали су стотинама и иљадама го

икакве измене или усавршавања, и тек пошто су поједине 

* Овај ваљани чланак вади:-1О из кљиге "Србија на 
издаде ове ГОДJlне вреДн!! српски КЊllжевНИК Светозар lVIа,[)/{'оmm 
добит!! РmШ{()f3lilш, 
препоручујемо сваком Србину, ко је год вољан, да позна 

.Урсон 9О 

су заgР}'2С у нас, где у куlш С!Ш зајеДЈ!О жшзс 1I гсвдују -
кућна старешина, 

"{!!(ii!И овде: 
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тек онда утицаја на образоваље, кад постане толико снажно, да 
може издржавати науку, то јесте кад даје човеку средства да се 
изобрази и да изобрази своју породицу, што је, разуме се, врло 

ретко. Оделита газдинство постаје и йобуgа за образовање, али 
тек онда, кад постане "веЛU1{О" капиталистично газдинство; кад се 

_ почне у производњи и кад се знање йочне ga 
шра.ЖU и као и gpyzu осi71алu есЙаЙ. 

Ни једно ни друго нити је било, нити је могло бити у Србији. 
Сваки се може о том уверити најповршнијим посматрањем. Нико 
неће тврдити да су у Србији чланови инокосне 
или разборитији или моралнији но чланови задруге; тако исто 
нико неће рећи, да је производња српског сељака савршенија да
нас но што беше пређе 30-40 година. Пре би сваки рекао да је и 
ј едно и други са свим обратно. 

Ми оћемо да ка:жемо да се распадање патријархалних еко
номских одношаја, не врши никако усљед тежње за усавршавањем 

производње или за личним образовањем и усавршавањем, нити се 

оделитим малим газдинством постиже какво год усавршавање 

личности или начина производње. то се чини просто усљед 

оне обичне животињске тежње: се са UU1tO UlULO вшuе 

у.жива, што су учене економисте назвали "конкуренцuјОЈvl". До 
душе и образовање личности долази 
после, пошто пропадне патријархално газдинство, али са свим 

дугачким, околишним путем. У савршавање производње и усавр-

би се много баш на темељу оних 

кад би само 

у селима. 

DQII-IVЈLLLа.ПYl навикли на "финије" потребе, ако могу да 

замењивани 

били и јефтинији и бољи но Домаhи занатлијски производи; други 
су опет са свим. У опште страни почели су 

уништавати занатлијски ред у варошима и то ишло тако нагло, 

да се у Србији за кратко време образовао појам у народу, да је 
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варошанин "zpatH1HUH" (не-чиновник) и "шрговац" - jegHo исШо. 
Занатлије или су морале постати трговци или се вратити опет у 

сталеж земљораднички. Што је још претекао од старих заната, то 

се управо с "душом бори". Нови занати уводили су се врло споро, 

па и данас већином су у рукама странаца. Заједно са занатима 
почела је пропадати и кућевна производња. Ткање вунених, па

кудељних па и ланених и свилених материја, било је јако 
распростраљено по Србији. То су били кућевни послови, које су 
вршиле жене, јер је свака кућа своје одело, своју постељу и по
кривку као и свој намештај израђивала сама. Уз горње радове 
ишло је, разуме се, и бојење пређе, обрађивање конопље и лана и 
ваљаље сукна. Сва ова кућевна производља почела је пропадати 
најпре у варошима, а скоро затим и у селима. Узрок је овоме од 
чести опет фабрична, страна производља, која је тукла нашу до
маћу ваљаношћу и јевтиноћом; али је још важнији узрок, што се 
код нашег варошког света поче развијати други укус, обичај и 
"моде" под утицајем странаца, нарочито "господе" - чиновника, 
који се после распростирао и по селима. Познато је свакоме да 
господски свет зарад лепе аљине, свилених и златних украса и 

знакова, којима се показује "госйоgсi71во", жртвује и здраву 
рану :и добар стан и васпитање своје деце и све што човек мо)ке 

жртвовати. Ово својство господског света, предавало се од гос

подског варошког света простом грађанском свету, а одавде се 
разносило и по селима. ЗајеДНО с овим ГОСПОДСКОГ света 

а то 

како йочела upouagaLТtu наша занаUlлuјска и купевна йро-
([{ек Гйо је она йочела upouagaLuu, а на место 

ње почели су 

- сељани - осШали су jeguHu сШаllеж, који је йроизвоgио 
!, lj'LfН",ЈЫ\"I'Ј,ЈЈ"llYНЛ издржавају сви 

чланови народа без разлике. Сви они производи, који су долазили 
из страних земаља, добијани су у размену за српске земљоделске 

производе. Најпростији човек може замислити, да један народ 
мора толико продати странцима, колико купи од њих; иначе или 

мора имати мање новаца но што је пређе имао, или мора им остати 
дужан. Страни производи увожени су за Србију све више, а тако 

исто извожено је све више сировина. Осим тога страни радници, 
који су радили у Србији, као: зидари, баштовани, калдрмџије и т. д. 
за свој рад наплаћивали су се такође из опште народне производ
ље, Све то морала је да подмири сељачка производља. ос
тављамо на страну, да ли је такав економски поредак йравичан 
или не, нама је за сада стало са~,ю да га тачно познам:о. 

Сељачка производља у Србији увећавала се по количини, али 
се није ни најJvtGње усавршавала. Она се је могла увеличати с тога, 
што је 'За време Турака с оном радном снагом, с оним знаљем и 
средствима за производљу, што их је народ имао, он није хшео 
производити толико, колико је Аю2ао. се је ТРУДИО, КОЛИКО 
.могао, али је та могућност била врло ограничена, чим народ није 

имао знаља и начина да увелича своју радну снагу и производност 
свога рада вештачким средствима. Код 'онаке мале снаге и онако 
рђавих алата, као што их је имао српски народ, било је најлакше и 

'За тренутак најкорисније за њега да IllИРИ, што већма мо)ке, своје 
газдинство - да пљачка једну земљу и напушта је, да крчи шуме и 
прави нове љиве, да сатире гору и умањава стоку. 11роизводња 

земљеделска, то ће рећи: једина производња у Србији, дошла је 

врло брзо до ступња свог развитка па је почела опадати. 
у Србији нико није имао иншереса ga се бави усаврuшвањем се-

све ВИlllе увеhавало, 

J.H.J'VXll,JDVLl.U, а Домаћа производња на-

други еспап на пијаци "слобоgно.м размено.м", чиновник га је сте
као од своје плате т. ј. награде за оне услуге, што их је чинио 

народу. Сваки од њих могао је дати новце на зајам свакоме са 

најчистијом савешћу са ма каквим не треба но
вац, немора узети. А после: ко је крив сељаку, што незна, да се 

вуна продаје скупље у Хамбургу него у Кривом-виру, или да се 



164 СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ: ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА, VП 

свињче продаје скупље у Пешти и ђуру но у његовом селу? Да је и 
он трговао и он би могао постати богат човек и давати другоме 
под интерес а не узимати под интерес. Тако исто: ко је крив се
љаку, што он није учинио никакве услуге "ошаџбuнu" па није 
постао ни ћата, а камо ли судија, капетан, начелник или саветник? 

како мислити о сељачкој кривици, свакојака морамо при
писати једино његовој глупости, што је код све своје производње 
остао сирома и почео се задуживати. Сви йроuзвоgu, које један 
народ троши, добијају се или непосредно љеговим радом или у 

размену за његов йроuзвоgнu рад. То је истина. 11peMa томе н. пр. 
кадифно либаде од 20 дуката, што га носе не само начелниковица, 
већ често и hатиница, у ствари је плаhено са неколико товара жита 
или којим свињчетом. Али ко је крив сељаку, што је он тако глупо 
удесио своју производњу, па може да произведе за hатиницу кади
фно либаде, а за себе неможе ни сукнене чакшире? Очевидно, 
нико други но љегова рођена глупост, неизмерно дубља и шира, 
но што мисли обичан hифтински мозак, који би мо)кда пребацио 
сељаку што он није постао трговац или чиновник. 

"Трговина је потребна сваком народу; без ље је производља 
немогућа; она уклаља из једног места производе, где су сувишни, И 

носи их тамо, где су потребни и где ће се боље платити. тај 
начин рад се боље награђује и произвођач добије воље за рад." 
Тако вели не само обичан ћивтински већ тако уче и огромне 

књижурине "науке" политичне 
за .lЦЈVХЈ_--'lJVЈ-Ј,НЈ 

а О његовом образоваљу није вредно ни говорити. 

од 

* 
I-Iедавно доказиваше неке новине, да је IfВт",,,тттптr.Т7 

против што је у про-
па:rо, што се народ буни против власти онда, кад је потребна 
наЈвећа послушност и ред у борби против непријатеља. На против, 
Пруск~ или управо гер~ански народ био је вазда послушан и уре
дан т. Ј. "поштен": он Је ишао у бој на заповест своје законите 
владе као мтuuна, а код куће је радио мирно свакидање послове и 
послуш.но плаhао своју порезу. Не као бујни "покварени" Фран
цуз, КОЈИ место мирних послова др)ке "бунтовничке скупове" и 
праве барикаде, а место пореза дају влади куршуме. Зато је, веле 
неки, ВРЛИ,~а надвладала порок, поштен и ваљан народ победио је 
"покварен . 

.. Ова филозофија побудила ме је на многа филозофска раз-
мишљања о моралу (о поштељу).-

Замислите величанствену, господску фигуру, поносито ис
~paBљ.eHY, са заповедничким погледом и батином у руци (познато 
Је да Је , знак а љим сељака 

КОд,- свиј~ азијатских Hapoд~, о којима се прича у историји, 
како су оили оогати и силни, КОЈИ су оставили за собом толико 

човеково у друштву мерило се према томе: колико је он имао 
богатства и власти, колико је имао палата и башта за 'увесељава
ње, колико робова и наложница и т. д. Разуме се, у оно варварско 

* Ово је одломак из 1l0већег још нештампаног дела г. СвеtТiозара МаРКОВllћа, које 
написа под именом: "РаgНIIЧКО tlllluање у Србији" - и тај пријатељ радника љубав нам yкa~a 
и даде одломак ова] на саопштење нашим поштованим читатељем. 

УреgЮllIllUВО. 
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време, где је производња била дакле несавршенија но сада, где је 
умни развитак и техничко знање било много мање, и где су у 
опште сви одношаји били много простији но сада - велико бо
гатство није се могло прикупити у поједине руке никаквим другим 
начином него простим грабежом. Заиста, највеhи богаташи код 
пропалих азијатских народа беху владари и њихови доглавници, 
управљачи појединих области, закупници и банкари, трговци, који 
су за ове великаше набављали из даљних земаља раскошну робу, и 
за то делили пљачку, што је владари, управљачи и великаши за

добише од народа. Огромна народа, се сиро
тиња, али при свем том ова сиротиња беше морална т. ј. послушна, 
и обожаваше величину својих великаша, онако баш као што то 
великаши од народа захтеваху. 

При оваквим појмовима о величини и достојанству човеко
вом, природно је са свим да се просто силеџијско отимање сма
трало као морално-економско начело за привређивање т. ј. за 
увеличавање богатства. Владари и великаши сматрали су као са 
свим морално, да наметну какав му драго намет на народ: порез, 
кулук, дочеке и гозбе на путу и т. д. Ако је који власник од на
грабљеног имања саградио каку чесму за пут или мост за 
пролаз, болницу и т. д. тај се већ сматрао као недостижни идеал 

о величини и достојанству човековом, и 
су онакви 

као нешто "природно" да 
наплати новце,/1;l т. ј. влашhу над 

тима, ма да су те 
меном европском друштву сматра се као нешто са свим прородно, 

се поштење, таленат, савесност, истинољубље па чак и некори
стољубље награђује новцима. А већ да се знање сматра као капи
тал, који ваља да вуче проценте по обичним економским законима 
_ да сви готово научењаци желе да 1111'0 свој капитал 
преобрате у куће, облигације или готов новац, који вуку сигурнији 
интерес но знање - то се по себи разуме. 

I10литична економска о народном газдовању) при-
знаје и исповеда са свим искрено, да је то прави идеал човечанства, 
као и појединог човека. Она вели, да је човеково природно стање 
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~eњocjTj, да је рад найрезање, које је човеку вазда непријатно и 

КОЈе сваки човек жели да избегне. Природно је дакле, да сваки 

човек у друштву те:жи да своју "услугу" или "производ" прода што 
скупље може, не разбирајуhи шта она вреди; а на против, туђу 

и туђ жели да плати што може 

Оће да што пре дође до "капитала", како могао живети од 
процента т. ј. не радеhи ништа. 

При данашњем економском поретку ми смо видили, да 
класа људи мањина у народу _с узимље део производа од 

народа без икакве накнаде. Оваквим начином, разуме се, награде 
за производе и услуге људима, који припадају вишој класи, могу 

бити далеко веће но што њиов рад вреди, н. пр. један богаташ 

мо.же пла'!ити своме кувару много више, но што добија награде 
наЈвреДНИЈИ столар, обуhар или земљерадник; један министар мо

же платити свом лекару стотину дуката за избављење свог дра
гоценог живота, а може бити с економског гледишта било би 
корисније, да је тај господин умро: лекари обично добијају нај
већУ награду од ?них лица, која би својом смрћу народу ВИlпе 
користила но СВОЈИМ животом. Једном речи, у данашњем еко
номском поретку нема никаквог моралног основа. Ту је основно 
начела грабљење - само има извесне законске форме, у којима је 
грабљење законом допуштено. оног економског правила, да се 

у за т. ј. равна 

су ПО количини равни -- али кад, 
iH.<.LLLoJiU, она је почела да нову за поштење 

одношаје и - нашла га је. 

- тиранија и раскош с једне, а ропство и сиромаштина с друге 

стране то се показује очевидно, да је основни узрок томе она 

грабљива, човекова тежња, која му је још остала од дивљачких 
да се узвиси спољашњом сјајношhу у влarпhу над другим 

људима. Да се достигне правична једнакост међу људима, ваља 
дакле уништити свега онај лажни идеал о човековој величини 

све L<Vi_~lиин.ЈI.-t: .u,.ПUJf.Ј.Ј.1Jf.ЈС,",UЦХ1·1'-', 
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је уништио ЈеЛllЊСКУ и Римску цивилизацију и који сада прети да 
уништи цивилиЗlщију евроЙску. Човеку су ну)кна извесна мате

ријална средства да одржи потпуно телесно здравље и снагу, али 

што преко тога прелази, то је неприродна, вештачки измајсто
рис ана потреба. То је производ сујете лажне величине, која оће 
својом палатом, златним накитом, непотребним трошењем и дру

ги~ дивљачким разметањем, да покаже своје достојанство. 
Заједно са овим лажним идеалом нова наука уништила је 

основно правило Ћифтинске економије, а то је: да је љеност при
родно чов~ково стање, а да је рад непријатно осећање. Са свим на 
против учи нова наука: лењост је знак слабости, старости, изну

рености, али никако не природно стање здрава и сная(н~ човека. 

На против, рад је тако исто природно и неопходно СВОЈСТВО чо
веково, као и дисање, варење, слушање и гледање - у опште, као 

ма која природна делателност човековог тела. И као гo~ што 
човек осећа пријатност, кад ДИIIlе чистим ваздухом, кад Једе у 
време глади добру рану и т. д. тако исто човек осећа пријатност 
кад ради, само кад су му сви услови за рад удешени, тако исто, као 

што је н. пр. добар ваздух за плућа или здрава рана за гладан 
желудац. Рад је дакле по својој природи у:живање, а не терет. 
Теретност рада долази из разних, споредних узрока н. пр. што је он 
прекомеран, или што човек не зна за што се труди и за кога се 

труди, или што за посао недобија награду колику или 
удешен као што не-

ОД ОД 

што је олакшан и да помаже све

стра~и развитак човеков, а не да га слаби или заглупљује и т. д. 
тако исто да је сваки потпун 

по уви-

ђавности, и да му је јасна цељ за коју ради. 

човек својим радом добије све услове за свој свеаирани 

развшuак - то је очевидно права цељ сваког човека, јер без тога 
неможе ништа даље радити: али за развијена човека је шим йри

јашнuја, uuЋо је узвuшенија, йоиuТiенија цељ, за коју pagu. За раз
вијена човека нема већег уживања него ли радити, ga се изјеgначе 
Hazpage свију pagHllKa, да сви радници добију услова за матери
ј ал ни и умни развитак, да сви постану онаки исти развијени 

и он сам. то је цељ поштеног и умно 

развијеног човека. он ради за ту цељ у свом најближем кругу, у 

својој општини, У својој држави, своме народу и у целом чове
чанству. Он неће да прави капитал од свога знања, да вуче од њега 

интерес, да добија 10 до 20 пута већу награду за свој рад, но што он 
вреди (према средњој што је добија сваки радник за 
количину рада у истом народу), и да за ту неправедно стечено 

награду набавља себи луксузно уживање, да уништава плодове 

туђег рада, који би се могли употребити на општу корист, или да 
своју награду преобраћа у прави, ћифтински капитал, како 
после двоструко цедити раднички свет. 

(Свршиће се.) 

lIоштење с на 

(Свршетак. ) 

Економски склоп српског народа сло)кио се под утицајем 

разних околности несвесно, као што се у опште образовао еко

номски поредак код свију народа. Нису ти људи имали намере да 

се тако устроје, како ће свима бити најлакше за рад и живљење. 

Појам о савршеном поштењу простог Србина није баш бог зна 

како узвишен и простран. Живот простог човека граничи се по

за тим се разпростире на општину: а о 

смутне 

гоме. 

Али од како се поче развијати нова српска држава, почеше се 

"'lVHJL'.H о величини и досто-

жавама. Ово ширење ишло је озго на ниже. 

Први српски господари, великаши и старешине почеше први 

да усвајају азијатско-европске навике и појмове о живљењу " гос
{iogCK02" света. Трговачка класа, која се помогла помоhу господ
ске класе и КОЈа је luaKO uсшо из ойаНGI<а изашла усвојила је брзо 

појмове господске класе и старала се свим силама да је достигне у 
господском живљењу. Необразована и једна и друга, као што су 

били, они нису могли имати никаквог другог појма о врлини и 

него да се обогате што могу, да се дочепају што 
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већег положаја у друштву, да буду "примљени" у највишим кру
говима и т. д. Из таквих варварских побуда започе се у Србији овај 
економски процес, који се и сада продужава, и који брзим кораком 
преобраhа масу радничког света у гомилу бескуhника а не ствара 

ни науку, ни техничку вештину, ни капитал, шта више: уништава и 

онај природни капитал српског народа, што га је народ имао, као 

што су шуме и стока. 

Напоследку појави се и српска "иншелигенција" (научењаци) 
на )кивота. новцем 

српског народа, она брзо заборави одакле је поникла и како је 

дошла до образовања. Напојена правим hифтинским духом са за
пада, а одушевљена истом тежњом да достигне савршенство циви

лизованих Европљана т. ј. богGlltсйlво, она поче да објављује срп
ском народу, како је она йозвана, ga га усреnи. У главама интели
генције врзле су се непрестано представе: мираз, велико место, 

двокатница, сомотски мебл, каруце и т. д. а овамо је проповедала 

народу - поништење! Она се није старала да проучи стање народа, 

који је њу одранио својом крвљу и знојем; она није знала нити је 

хтела да зна за то, што српски народ непрестано осиромашава и 

пада у материјално ропство, код свију њених "родољубивих" про

поведи и цивилизованих уредаба! Ако је ко год њој споменуо ту 

,t-Н../Х-'-.u,L<.i.!.U. Ако ли га 

зашто смо оволико о 

тога се може видети шта значи 

'!ПDаЕО ппанuчко Йи(йање . 
.! 1 i Ј 

Раgнuчко је йumање: како да огромна већина српског народа 

добије боље станове, бољу рану, боље одело, једном речи: да до

бије све услове за прави, човечански живот. 

РаgНLlЧКО је ЙUluање: како да се сва производња српског на

рода усаврши, да се усаврше сви алати, да снага воде и паре дође у 

помоћ снази човековој - да наука и технична вештина буду усво

јене и примењене у производњи српског народа. 

РаgНllЧКО је йuшање: како да се уништи данашње капитали-

стично газдинство, због кога се део троши 
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узалуд; да се сувишак народне производње не претвара у предмете 

за ликсуз, и да се једним делом народне производње неиздржавају 

некорисни радници, лењи трутови и народне изелице. 

РаgНLlЧКО је йuшање: како да од воље народне, од општег 

договора, основаног на тачно м прорачуну народних потреба, за

виси на што ће се и како употребити главнина и радна снага, 

народ располаже. 

РаgнLl.ЧКО је йuшање: како да ишчезну сви некорисни радници 

Ј.Н./ЏU!-1.ii .Пii,ЈН у 

Раgнuчко је uuшање: како да привредни радник постане у 

исто време сам себи и законодавац и судија и полиција и фи
нансиста - једном речи: да радник замени власти. 

Раgнuчко је Гаuиање: како да се изједначе права и дужности 

свију људи. 
Раgнuчко је йuшање: како да се сви чланови једног народа 

изобразе као људи и као радници. 

Раgнuчко је йuшање: како да се у друштву утврди право рад

ничко поштење, без чега је ново друштво немогућно. 

Глас занаiuлuја, бр. 17. и 18, од 17. и 24. ЈХ 1872. 



с. 
"ПОЈ1ИТИЧНЕ ЕКОНОМИЈЕ". 

(По "Volkswil1-u".) 

Полутанство и фразе одавна већ буржоазији услуге чине и то 
кад говоре о "благонаклоности" фабричких господара на спрам 
раденика, па тада ни једну прилику не пропуштају а да "вели
кодушије" и "очинску брижљивост" господара Н. и М. не похвале, 
показујући тиме да једно стање раденичке класе само у "главама 
мањине букача" егзистира, и да се сваки раденик у тако добром 
стању налази као н. пр. какав барон са отрцаном "титулом". У 
својој ревности заборавља народу "наклоњена" штампа да поку
ша: да ли добитак који се производи продукциом, с правом при
пада фабрикантима или не? 

Ми остављамо да о томе говори знаменити народни ек'оном, 
који и ако противник социјалне демократије ипак ево како он у 
својој "Политичној економији" о томе вели: . 

"Што сюкалења и помоhи изискује, то је: та чудноват~ не
једнакост како се сувишак дели, малена вредност предмета КОЈима 

сувишак већином и знатан део припада особама 

то се тада целом свету на сва уста да сваки зна. "вели-

кодушије" тога и тога господина. 
Либералци - ја тако мислим да би се могли назвати сви вите-

неда извести, а да се њихов либерални мозак не присиљава да о 
том расуђује. 

Но да видимо шта о томе Миљ у књизи "о '-'-'-"JI-'''.J.AX.I. 

вели: 

"У погледу на и оскудицу таквих 

чких И социјалистичких пројеката не можемо напред са потпуним 
уверењем тврдити да се они не дају извести." 

Кад дакле тако Миљ о комунизму изриче шта онда ми да 
речемо о цељи социјалне демократије која само продуктивном 
асоцијацијом тежи гди год је могуће остварити и то помоћу др
жавни кредитни операција. - Да ће тада индустрија м.ораШu млого 
већи обрт постићи - морати велим а не моћи - то је тако јасно да 
сваки човек који иоле мисли мора признати. 
. Миљ одлучно о томе вели ово: 

"Раденик у фабрици има мање лична интереса на свој рад, но 
члан једне комунистичке асоцијације и ако овај не ради за дру
штво трговачко, у ком он само удела има. - У осталом ја нате-

ривање силом на рад гди целина или део хасне 

труду радеником припада, врло млого ценим. - Према том си

стему тецива тога натеривања у млого случајева и нема·" 

Садање социјално стање респективно због великог капитала 
такво је да се сваки дан умножавају беде народа; негледећи на 
успехе; и негледећи на природну снагу нашега века; негледећи 
више изналазак и поправљања, које због успеха у хемији и усавр
шавања у механици сваким минутом напредује. Социјално стање

велим - тако је да треба што скорије томе лека. Каишарлуци, 
глоблење, варања, превршила су већем меру. Трули су стубови на 
којима почива данашње друштво, хрђав је темељ на коме ти сту

бови стоје, пре или после мора се срушити. То је истина и ако је 

то су само које 



Тешко је књижевнику кад узимље перо у руке а сумња га 
мучи: да ли да пишем? коме ја пишем? да ли ће му што користити 

"Глас Народа" намењен је народу т. ј. управо оном највећем 
делу српског народа, који нема никаквог образовања, коме су 
потребна прва знања. Очевидно томе делу српског народа наме

њена је свака врста која изађе у "Гласу Народа". Књижевник који 
оће да се увери да ли је његово писање користило, или да ли ће 
користити томе народу, ваља да види шта је народ досада одиста 

научио из своје "популарне" (народне) књижевности, која је пи
сана за његово образовање? 

Ево досада било је у "Гласу Народа" толико предлога о за
другама земљоделским и занатлијским, толико поука за чување 

здравља, за неговање ВОћа и других биљака, за земљорадњу у 
опште, за кућевну економију и т. д. Ала нешто кад би се нашао 

.1Ч-'-"НУЈ'-"Ј.ЈЈ.u у 

стотинама иљада књига и новина. Па и код њих видимо код "про
стог" народа т. ј. код 

У 

.ЈV.Н.Ы'iJV'!-ЈUC,Ц.l..I."'Д~"U исти алати: и начин 

као што су били још код пра-прадедова; у куhи онака иста те
скоба, влага, смрад, загушљивост, а поврх свега сuромmий1ина
једном речи све онако, као што се с правом говори да је било још 

Пре uoiTlOUa. Код радника у вараши, особито код фабричнаг 
радника, још је горе и црње но и код земљорадника. Али ми 
остајемо код земљорадника, јер нам је то удесније за упоређивање 
са нашим народом. Народни преврати срушили су толика кра
љевства и царства, а образовање није могло да уништи прастаро, 
шройољно газди:нство у трећина земље ле)ки 

увек под угаром), већ оно постоји и данас код огромне веhине 
сељака на срамоту образоване Европе и на поругу њене народне 

књижевности. 

Па и оно што народ усвоји од општег напредовања 
зоваНОСТИ,како прескупо 

угодности н. пр. кревет, удобна постеља, столови, удобне пећи, 

столице, и т. д. С каквом се муком усвајају. Често мора сељак да 

изгуби са свим своју земљу, да проживи у вароши као надничар, па 

тек да g03Ha да такве удобности постоје. Или ако не то, онда народ 
мора да чека да се у његовој средини образује нешто господског и 
трговачког сталежа, који прикупља у своје руке већи део народне 
зараде, удешава угодније и здравије живљење тек од ових не
посредних сталежа, подра)кивањем започиње се распростирање 

кулШуре* у народу. Ко незна како се код нашег народа развија 

укус у оделу, одбацивање домаnег куnевног производа замена 
страним производом из фабрике. се јављају порције и дуго-

здинство 

своју 

се онда, 

или им остане тако мало да 

са свим 

да раде на туђој по 

* Култура је страна реч и употребљава се у врло различитом значењу. Код мене, 
као и код многих других књижевника она обухвата не само IIисменост, научно образовање, 
установе, религију, Него још и поглавито: занате, индустрију, земљорадњу, начин живљења, 
одело, посуђе - једном речи све оно што за вата маtТtеРllјалну страну у људском живљењу. У 
том смислу реч "култура"' има много ОIlширније значење него "цивилизација". 
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врло НИСI~ој плати; онда кад је за веhИНУ народа управо немогућно 
да усвоји ма каква већа усавршавања у газдовању. Тако је у целој 

Европи, а код нас разуме се још пре него игде. 

Ово проматрање показује нам врло жалосне ствари. Ово ма
ло напретка, што га видимо код масе народа, недолази готово 

нигде од тога, што су у народ проникле научне истине. Нужда 

је свуда главни покретач, а угледање је управо једини пут, којим 
народ усваја поједине истине, које су већ остварене, па како се и 

само ово угледање врши из нужде и по нужди, то све морС\ да иде 

споро и траљаво. без разумевања и разлога. 

А шта ради књижевност и то народна књижевност? 

Она веhИНОМ ради као онај лекар, што је нашао болесника 
коме су ПЛУЋа покварена од рђаве хране, рђавог стана, преко

мерног рада, једном речи од крајње СllРОШllње, па му саветује да 
узме бољи стан, да се добро храни и Т.д. или још боље: да остави 
сваки посао, па да мало пропутује по топлијим, приморским пре

делима! 

)Калосна утеха за таквог болесника! 

А тако је стање код веhине народа. Глупост рађа глупост и 
сиротиња - сиротињу. А кад су глупост и сиротиња заједно скоп
чани, као што то обично бива, онда човек мора озбиља да се 
замисли: да ли је народна књижевност одиста удесна и снажна 

ово су: учитељи, свештеници, трговци 

већином сви људи, којих се непосредно нетиче све оно, што се 
књижевности. Они после предају усмено оно 

распростиру? Како га распростиру? То су тек питања. У обичним 
разговорима, које људи воде тек да прекрате време, и ако се чује 
што поштено одма пропусти на па 

с тиме је све свршено. при нашим зборовима, предава-
сеЛИ:f\ла И т.Д., бар по моме искуству, нико не долази да НПО 

научи, па кад оде кући да примени, већ се долази ради весеља или 
просто ради обичаја. А што баш они, којима је 
знање најпотребније и недолазе да чују, шта се на таквим јавним 
зборовима говори. 

177 

Али то није све. Није доста казати човеку да је нешто добро, 

па да он то одма усвоји. Врло је лако описати, па и насликати неку 

справу или "машину" али врло је тешко Haupaalliiill је или наба
вити и pagllulu с њом известан посао. Тако је за сваку нову истину 
која се усваја, било то н. пр. каква задруга за производњу, кредит 
или обрт, било нова справа, било нов начин радње, или живљења. 

Ту мимо свију трошкова, што се често изискују, ну)кно је неко 

предходно знање па је онда потребна навика, која се тек добија 
упражњавањем. То се види, на прилику, у варошима, где се пре 

налази по спреман човек, воље знања да 

нешто ново подигне. Колико се труда и напора потроши док се 

добије вера код људи, да је нешто добро и да га треба покушати, па 
после колико тек треба умешности и издржљивости да се нешто 

одиста створи и одржи, што се већ сматра као добро! Ево нам 

најбољег примера на нашим занатлијским и другим задругама. У 

селу разуме се нема ни таквих покушаја. 

Али рећи ће ко: књи)кевности није ни цел да нешто створи, 

она треба само да покрене људе да мисле о своме добру и да им 

покаже шта је њихово добро, а после њихова је то брига како ће 
то да створе. Ово је врло јалово извињавање, и онај који тако вели 
није одиста помислио да у ствари 

баш 

кад сна20М. општу цељ, али ни са 

највећим напором и одушевљењем србски народ није био кадар да 
, своја гломазна кола, своју кр)кљаву стоку 

.Д. 

здинство, као што је преврнуо застарела турско државно устрој
ство и да га замене новим, савршенијим газдинством. Али он ни

кад ни био проникнут једном мишљу, да удруженом снагом 
учини такав преврат у своме газдинству. А без тога, никакви оде

лити усамљени покушаји немогу стварне народу! 

Ово треба да имају вазда на уму наши књижевници и на
учењаци, који озбиљно желе бољитак народу. Народ се учи ge
лима а не реЧUЈrШ. Ко оће да народ поучи он мора :нсuвешu u pagu
ши сам у Hapogy ga с њим зајеgно осшвари све оно, иlШО жели ga 
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Hapog og њега) из његових }(њига) усвоји и осШварu. Књижевник 
нетреба да се сматра само као неки занатлија, коме је занат само 
да напише књигу, као што је то сада. Саме књиге и други списи 
неће ни доћи до народа, нити ће се народ чему из њих научити па 

ма како се оне удешавале. 

С.М. 

Глас Hapoga, бр. 45, од 5. ХЈ 1872.1)5 



СВЕ'ТОЗАР 

Петак. [ фебруар 1872]96 

Је фр ем е, 

Од ова 2 леба што вам доноси 
приј[атељ] један припада Цениhу. 
Јавите му [ ... ] Паја, да га узме.97 

С Милетићем сам се разговарао опширно. Он већ се склања 
на озбиљан рад.УХ Разговарали смо о томе како да се спре[ме] у 

граници. Он вели да се најпре састави организација од официра 
овде у варад. регименти 99па онда да се шиље даље из једног места 

у друго и тако да се у брзо, а склопи. да је 

удесније, но да један обилази границу и ја сам се на то сагласио. 

да 

ваља што 

одакле Је њиова место 

МилеТИћ 

кад ће пушка пуhи. Ово ваља спремити. 

послужи и она штампара у Цириху. 

Пре но llITO пођеш у Влашкуl00 треба да се састанемо. Теле

графирај 3-4 дана пред полазак просто: "ја одлазим у Влашку" и ја 
ћу ти првом лађом доhи у Земун. 
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Ако је Сава ГрујИЋ још тамо, кажи му да би се радо с њиме 
састао. Кад пођу ти ујутру телеграфирај да је пошао па ћу га на 
лађи дочекати, ако неби могао или хтео да остане цео дан у 

Н. Саду. 
Снајки нећу ништа да пишем, јер ће јој прија Марија све 

испричати кад се састану, а надам се да ћемо се скоро видити У 

Н. Саду. 
Паји за овај мах неби имао шта да пишем осим што сам већ 

написао. Дакле у здрављу. Идем у кавану да пијем теј, па ву доћи 
да III :из Сада. 101 

Поздравите Лујизу и Габора с децом. 

ваш С веШозар. 

СВЕТОЗАР 

г Др-у Јовану Субоuшhу upegcegHUKY Срuске Ма{иице. 

Госйоguне, 

Ја не знам да ли је у "Матици" у опште установљено да се са 

писцима, који пишу у њеном органу, поступа као са просјацима 
или је то установљено само за мене тек то је истина да се 

управитељство "Матице" спрам мене понаша као спрам неког 
просјака. 

Вама је познато, Господине, како је секретарство или уред

ништво "Летописа" 2 године заватило мој чланак "Реализам у 
науци и животу'" и без моје дозволе штампало га. кад 

сам захтевао да ми се чланак плати, Матична Управа прогласила 

LJV.LLL1!~J.LU. да 

говорио 103 да ће мој зактев поднети Управном одбору на решење, 

али ни до данас то учино и ја за моје зарађене новце морам да 

чекам до неизвесног као да то нека се 

писцу дели, а не плата која се одма издаје кад је рад ИЗВРПlен. Ја не 

да такво поступање долази до 

комодитета или неуредности уопште матичне управе, али ја нисам 

вољан да трпим ни од једног ни од другог ни од трећег. 3ато се 

овим обраћам преко вас последњи пут, да ми "Матица" заслу)кену 
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награду ogMa исплати. Ако се то ogMa Оа рачунам одма још ове 
недеље) [неучини] ја ЋУ поклонити "Матици" ту просјачку на
граду, али ћУ другим путом потражити себи морално задовољеЊе. 

Ово вам јављам унапред ради знања. 

у Новом Саду 12/4172. 

Остајем с особитим поштовањем 
Свешозар Марковuћ. 

Оригинал. АС, ПО, к. 58, бр. 898. 

БОШКОВИ1iУ 

г Јовану Бошковиhу секрешару )} Машuце ". 

rocuoguHe, 
Због итног одласка предао сам Ћоки Мијатовићу призна

ницу на 100 ф. да он место мене прими награду, што мије досуђена 
за познати вам чланак ако т.ј. не буде какве препреке, а која је 

мени сада неизвесна. 

Из синоћњег вашег нападаја или као што сте га ви назвали 

"враћање грубијанства - грубијанством", видим да вас је моје пи
смо Суботиhу изненадило. вашем сватању, ви сте се трудили 

да ми се новци издаду но што књига изишла из штампе, 

дакле пре но што би требало да добијем (по устројству Мати-
чином? или по каквом у томе сте 

ја сам имао само да вам на труду. сте били 
да ме мирно саслушате могли би се уверити да је ваше "U!fJU~<H"~'~}Jv 

било непIТО са свим ttp.""'-""г>ТТ 

Iптампа. да у 

тару Матице да захтевам награду за чланак. У Јуну и Јулу, 

кад сам се враћао из Швајцарске, ја свратим у "Матицу" да ,узмем 
!>,1И од 

наштампан. Од тог доба 

писмено зактевао да се плати за чланак кад 

без моје дозволе сарањен у "Летопису'". Ниса.м HUKag ни og2oaopa 
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gобllО. Незнам кад је изишла кљига Летописа из штампе. Тек у 

јесен кад сам се обратио писмо[м] Г. Суботићу и вама и последњи 
пут зактевао награду добио сам одговор да ће ми се чланак на·· 
градити, али да напишем Сl\ршетак. Дакле, после 2 године чекања 
одговор: "наградиће се"! Како вам се чини такво поступаље? Зар 
то није исто као кад се дели милостиља? Мало доцније добих 
извештај да ми је одређена и количина те награде: 25 ф. од печата
ног табака. Ослаљајуhи се на то решење, ја послах признаницу 
преко Мише Димитријевића да ми се тај печатани чланак плати, 
али да се не да док не пошаљем свр

шетак. Ово је било просто вређаље и ја сам све једнако до јуче 
држао да је то било дело Г. Суботића, јуче тек дознадох од Ba~ да 
су такво решеље донели "кљижевни" и "Управни" одбори заЈед
нички, а Г. Суботић је био само савесни ИЗВРIllитељ њиовог ре
шеља. 

1а неби тада отрпео то насиље (ia незнам како да назовем 
тако поступање, кад се један спис већ самовољно наштампа па се 

онда од писца изнуђава свршетак тиме, што му се одриче награда 

за печатани чланак) да се није десила једна ванредна околност. У 

то време био је један руски емигрант у Београду и је би[о] 

нуждан путни трошак за Швајцарску. Тврдо рачунајУћИ да ће ми се 
одма издати кад пошљем сам 

сам послао признаницу 

ОД 

да могу новце 1lI..JJrHVJ..I'J.1 

2 месеца одлаже од суботе до вторника, од вторника 

до петка и т.Д. а не треба више но 5 минута .1.>,-,,-,,,,,,,-,, ... ,, ... 

Ја заиста нисам могао да 'Замислим да је то "уред" у 

Свакој ако био то ред или што драго сваки писац, који 

кад се над њиме врши такав ред. Да неидем даљ већ у бирократ

ском кад се једном 

награда од штампаног табака касир му издаје још док је дело у 
рукопису један део награде. Тако ради свако уредништво европско 

па и сама Србадија", која се заиста не мо:же пофалити бо

гатством. 

ПИСМА 

Кад сам рекао у писму Г. Суботиhу да Матица поступа са 
мном као са просјаком коме се дели молостиња или као са слугом, 
кога газда, задржавањем плате принуђава на рад -- ја сам имао у 

виду све моје одношаје с Матицом од 1869 г. до сада. И ја држим да 
сам савршено тачно карактерисао те одношаје. ]а сам казао да 

незнам да ли је то поступак само спрам мене или је то опште 
правило, да ли то постаје од hефова, комодитета или 

Матичне управе уопште _ .. тек то је факт да је са мном тако било. 
И ј а сам био намеран да тај факт изнесем на јавност. 

да то нешто случајно, што 

долази од ћефа или комодитета нечијег, већ је последица реда 
(или као што сам ја рекао "неуредности"), који у "Матици" влада -
али то неспада амо. Свакојако видите да ја нисам имао намере да 
нападнем ни на коју личност у Матици, а најмање на вас. Мени је 
било свеједно да ли онако поступање долази од воље личности или 
од Устројства Матице, ја просто ни сам хтео да трпим такво посту
пање и на њега сам хтео јавно да напднем. 

10Ш нешто: Синоћ ви ми прећасте са неким шкандалом, са 
неким "дебљим крајем" и незнам још с чим, као усљед онога, што 
сам ја рекао да сам хтео да Матичну Управу. Си-
ноћ ја нисам обраћао пажњу на ваше јер сам био свестан да 

би ме срамотило. НОћас се 
су компонирали шпицлови 

су иза мојих леђа полагано 

Ј оваНОВИЋ па и сам бив-

поштовањем 



- ОДБОРУ ЗА 
ОСЛОБОЂЕЊЕ 

1872. 

Браhо и gРУЖUНО,1О4 

Доносач овог писма је Милан Ћорђевић професор овдашње 
гимназије. Он долази до "Главног Одбора", као изасланик овда
шње српске народне [странке Ј, зарад оне цељи, за коју се "Главни 
Одбор" установио. Ово је први пут да се народна странка овдашња 

[обраћа] на људе од дела, који су способни и вољни не само да 
говоре но и да раде за српско ослобођење. Стало нас је доста труда 
док смо их окренули да оставе једном фИћфириће као што су 
Кујунџић, Каљевић и друге, који желе само да пишу новинарске 

чланке о рату, па да се на су вољни да 

космо У и да отпочну са Србијом. 

Ј а вам саопштавам све ове подробности да знате с каквим 

људима имате посла, ма да их ово моје саопштавање МО)I(С ком-

пред 

хов изасланик.) Али ваља знати да ова њихова нерешљивост не 

долази никако од слабости народне странке. Без сваке сумње она 

може за врло кратко време располагати и новцима и људима да 

упадне у Босну и Ерцеговину дуж целе границе и Далмације, само 
кад се једном на то енергично реши. Али све до сада она није хтела 
никако да се остави свога некаквог "легитимног" пута, а да се лати 

ПИСМА 

пута управо револуцијонарног. Она је све до сада очекивала да 
владе у Србији и Црној-гори започну борбу у Турској, а они само 
да легитимним начином помажу ту борбу. Међутим наш је пре

длог био да се устанак спреми и отпочне у Ерцеговини, Босни, 
Арбанији и Бугарској, у споразумњењу са Црном-гором као што 
~aM је то Пера саопштио. Они су пристали на тај предлог, али су се 
Једнако колебали до сада. Новци су већ били започети да се купе, 
али душа целе радње tv1илетић, једнако се није решавао да посвети 
томе послу сву своју снагу бојећи се неуспеха и бламирања. 

у да обрате 
непосредно вама, да се увере својим очима и ушима да у Србији 
има људи који мисле и раде на томе, да се Србија самим устанком 

увуче у борбу. У исто време они желе да се лично по знаду са тим 

људима, да знаду с киме раде (јер до сада су познавали само мене, 
Ј ефрема и Перу врло мало), да знају на кога се и на шта могу да 
ослоне. У истој седници решено је да се одмах пошље изасланик и 
да одмах с нама углави дан устанка - јер Црна-гора то једва чека. 
у з то разуме се припрема ће овде започети са свом енергијом што 
до сада није никако било. . 

Добро да овога изасланика сасвим о 
војничком стању Босне и Ерцеговине, о начину и с 

се може устанак започети о 

могу употребити за ту цељ. 
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Милица НИНКОВИћ (1854 1881) 

1 Маја. [1872] 

Драга снајка. 

Јутрос ми рече "Вока 1О5 , да си му телеграфисала да нећеш амо 
долазити и да је Јефрем у петак отишао у Влашку. Врло ме је :ж:ао 
што си одустала од пута. Ј а сам те по твоме писму очекивао у среду 
и петак (јер у четвртак не иде лађа), па за то ти нисам ништа ни 

писао. 

За што је Јефрем отишао тако Доцне у Влашкуl()() :и је ли 

добио каква год извештаја отуда? Ми почесмо да се разговарамо 
једном о његовим пословима у Земуну па не свршисмо. Извести ме 
вере ти како стоје љегове радље у опште, а то последње 

сечење дуга у Смедереву. Да није и то неки нов заплет? ме 
и недолазак. 

Извести ме о свему у првом писму. 

дела, која то подкрепљују. 

Кажи Паји нека ми пише шта је с Пером и Пашићем?1О8 
је урађено с и све остале ствари, за које зна да ме се у 

од њеног доброг познаника. 

Целе прошле недеље провео сам пишући полемике. То је 
страшно несносан посао. По себи није велики, а квари му распо

ложење, те не може да ради друго шта. Прекјуче написао сам Вла
дану врло једак одговор на његово отворено писмо. срећу не 
послах га одмах и јуче га подерах. Преко НОћ имао сам времена да 
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постанем са свим ладнокрван. Више ме та ствар не једи. Данас 
започињем опет моје редовно занимање: писање, учење енглеског 

језика и гимнастику. 
Код Нинковићевих био сам јуче. 1О9 Твој поздрав нисам пре

дао - заборавио сам, Да ли су ми слику где су обе заједно сним
љене. Око тога се заговорисмо па сам и заборавио. Но то ћу 
урадити кад одем други пут. 

Кад ће се од прилике Ј ефрем вратити - је л ти што о томе 
казао? Је си ли добила какво писмо из Јагодине - како они живе? 

им им сам 

Нека ми Паја тамо потражи књижицу: "Eines Arbeiters WiedeI
legul1g" од Ессапiпs-а. Треба ми због неких цифара и нека ми одма 
пошље заједно са оном књигом за коју сам писао преко Ценића. 

Где је сад стан уредништва? 
Кад ми пишеш, ако није што важно можеш управо адре-

совати на мене број куће 1931. 
Поздрави Лујизу и Габора (ма да ме није потражио да се 

састанемо) с децом. А ти буди ми здрава и ако је могуће да се 
скоро видимо. 

Твој 

ПИСМА 

Нови Сад 5/6 [1872] 

Драга снајка, 

Дакле Јефрема још нема? Ја се још надам да је он синоh 
дошао, и јутрос, кад ти ово писмо пишем, очекујем депешу од вас. 
Него пиши ми одмах, да знам бар ти како си, јер већ одавно не 

добих од тебе писма. 

Ј а живим као и пређе и немам шта да ти казујем. Филиповић, 

који ће ти ово писмо донети, дошао је поглавито ради Ј ефрема, а 
ако Јефрема још не буде, онда га мора чекати. Она ствар ради које 

дошао,110 данас тако да за нас нема никаква да 

удесни 

ТИ приликом пошљи 

писма. 

Шаљем ти ове слике од Поздрављају те. 

Поздрави Луизу и Габора с децом. У да се скоро 
видимо. 

Оригинал. НБ, Рукописи, С. П. 540/47 

Твој 
СвеiПозар 
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- БРАТУ ЈЕВРЕМУ 

[јун 1872] 

Пре 15-20 дана ја сам се са Пелагићем свадио ПIТО је казао: ја 
знам Јефрема, он је ћuфiIiа и није H~Kaд жртвовао на народне 
цељи ни 5 гроша, и ово све што сад даЈе то су Блазнав~еве паре и 
Т.Д. Изгрдио сам га тако да и сад неговоримо. Али КУЈунџићу ни 
сам могао ништа да одговорим. Ј а знам боље но ико да ти жртву
јеш и дајеш сваком и на свашта, што бар има каква изгледа да 
заслужује ПОМОћИ; и често више но што ти стање допушта; али 
такође знам да ти имаш управо страст да одобраваш зеленашлук и 
да појмове особито кад си љ ут. Кад то ~адиш 

соби, оно још ти ништа не шкоди, али одобравање Јавно, 
ово Каљевићу, оно те пони)кава пред њима, ниским 

да над тобом. после Ka~ 

саставиш о себи таЈ 

код .JL"h.."'lЈLП,,-'LННН-' 

•• LЈ\,./u'-..,';:,··Т"7;П И ослобођењу српског на-
с 

рода". 
Ј а сам ти ово споменуо да знаш само какве последице може 

си ти тек можда из 

опет велим да lie] бесмислица док се 
састави. Најпре фонд па онда лист.!!! 

Моја књига данас излази из штампе. Послаhу је 
и све остале. 

12 

Свей10зар. 

СВЕТОЗАР 

НОВИ Сад, Петак у вече. [крај јуна 1872.] 

.Је фр ем е, 

Ј а у вторник морам да полазим. Мене до душе сада не терају 
из Н. Сада, али ја у Цириху имам још посла о коме ти је сигурно 
Пера говорио. Имам да се састанем са Бакуњином и да свршим 
преговоре због преноса наше је у главноме 

шен о да се само пренесе, но само за пренос ваља удесити па из

вршити, а на мене се чека па да се то сврши. Новце за пут ја сам 

овде. Сад :имам свега 20 # дуга. имао да ми 
толико даш, а ти пошљи Арси Пајовиhу или предај Паји да он 

билет у назад. 

од прилике 14 ф. свега, а у ~-''J.l.ЈКЈLЛ 
птто имам 

од те ствари, ти ваља да сам ама и да с њима, а 

с Милетићем уговараш. Ј а сам говорио и говорио, па 

што новаца скупити за Дреча и дружину. Тај ћемо исти начин ми 
покушати и овде. 

Да ти кажем што сам писао. Ја сам мислио да ти то 

усмено кажем, али као што ми снајка пише ПIмокљан Никетић 
није ти одмах увече у понедељак јавио да сам ја у Земуну, као што 
сам му неколико пута рекао. 
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Ја сам Б. казао да сам ја уопште био да се што пре одпочне 
устанак у Турској и да се источно питање реши, па ма каква држа

ва српска поникла из тог устанка. Као социјалиста држ.ао сам да је 

за нашу пропаганду неопходан тај први корак. У исто време казао 
сам му да сам за ту цељ предлагао у разним приликама нашим 

напредним партијама, да се организујемо као једна активна сила, 

па да подигнемо устанак у Турској и тиме или да увучемо или да 

принудимо Србију да уђе у рат. У исто време казао сам му OTBO~ 
рено, да би цељ те партије била, да задобије својим радом ПОЛО.ж:аЈ 
у те да не да се српско ослобођење сврши само 

крунисањем и парадама. Ту сам му споменуо мој предлог Вла
димиру1l5 да се 1868 г. кнез Никола кандидује на престо у Србији и 
1870 г. наш предлог Милетићу и омладини, да се кнезу Николи 
предло:жи, да се откаже династичких претензија, да развије репу

бликанску заставу и одпочне рат за ослобођење, или ако '1'0 не 
пристане, да се престане са сваким кокетирањем са Цетињем. 

За данашњи наш рад, казао сам му да је започео са истом 
цељи и на истом темељу. Ми смо остали социјалисте, народна 
партија и омладина остали се републиканци и уставне монархисте, 
али сви смо били сагласни да саставимо једну акцијону партију и да 

практично решавање унутрашњих питања оставимо после ПОllЈТО 

се војна за ослобођење сваки се .. Н.1!ЦјЈ.n"-ULU 
да и даље. На том истом темељу 

што ти 

њему говорио узрок је што други нису урадили оно што су требали 

да по 

За соц. револуцију, казао сам да је у Србији бесмислица, јер 

се нема с чим дизати, а у Босни морао би дизати он сам. Др)кавне 

команде, а то а не ми. 

мене казао сам му да да је он тек у последње време 

да за а нити сам кад 

радио, нити сам обеhао икад да ћу радити, већ сам пристао да 

радим за српско ослобођење, остајући веран начелима. 
Обрсновића владу признавао сам као сувремени факт у Србији и 
више ништа. 

ПИСМА 

Што смо се на њега обратили навео сам као разлоге: 1) 111ТО 
смо чули од официра, да је он од виших официра једини ауторитет 
у нашој војсци, 2) што је врло славољубив и властољубив и врло 
храбар, кад види да може такву своју цељ да постигне и 3) што смо 
др)~али да нема никаквих династичких предрасуда, а његове одно
шаЈе спрам Обреновића сматрали смо за дело политичке мудро
CT~, а не династичке привржености. Једном речи да је он човек, 
КОЈИ има самосталне врдности и сме без "државне власти" сам на 
своју руку радити. 

За казао сам да он своје нема, и да он 
може играти прву улогу само као власник и државни министар и за 
:0 nе он вазда кварити све оно што се мимо државе ради као што 
·1 е и.покварио. Међутим ми смо морали и с њиме да преговарамо, 
Јер Је народ. странка хтела да преговара с "владом'" а не с ,,пој е
динима", а либерална управо хтела је да се Б. ако је могуће обиtе. 
Ево то је углав.ном све. Сава11б мије пребацивао што сам му пиЈао 
- сигурно Ј е казао бар од прилике садржину писма 
онако како му се свидело), али ја себи не пребацујем. Нека зна с 
ким имам посла, йа ако му Йоgносu. осталом ја да нема 
никаква смисла да сада с њим што радимо, док сами нисмо ништа. 
Ваља да смо сами нека партија, па тек да мо>кемо нешто урадити, 
што 

места. 

вићеви те поздрављају. Госпођа 
сад 

понедељак цело после подне 

се као 

обеhао да ће одмах чим из лађе изађе отићи к вама, Јер сам Ја 
дошао да се с Ј ефремом састанем због разго .. 

вора о ствари, што ја сад пишем. Сутра дан Милићевић 
ПОСЛОl',1 и он каза да је видео да има 

иЗјут~а процес због војника, и да ће после подне прећи. Према 
томе Ја сам мислио да Јефрем зна да сам у у подне дође 
Велимировић чамцем - он је тек негде на путу чуо од Андре 
Николића да сам у Земуну. Ја сад управо не знам коме је то 

за долазаК,кад 
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у осталом што је било - било. У здрављу да се скоро вид~мо. 
Него нешто ми ј е неразумљиво ти велиш да ћете половином Јуна 
бити у купатилу, а сад је већ свршетак јуна. Сигурно је хтело бити 
"јула". . 

Ј а сам чуо да зет Мата долази у Београд с Милицом - Је ли то 
истина? Ништа ми не јављаш како су код куће у Јагодини. Пиши 
ми о свему па доносиоцу овог писма. Он ће се сигурно сам при-

казати. 

Поздрави Луизу и Габора с децом, а ти буди здрава па да се 

скоро видимо. 

Твој 
Свешозар 

Оригинал. Н.Б. Рукописно одељење, С. П. 540/47 

ПИСМА 

СВЕТОЗАР 

[5 август 1872] 

Наша је погрешка била што се хтело да се програм прави у 
Цириху. I 17 Али У тој погрешци ја сам учествовао толико колико и 

сви остали. Ја сам пак доцније то увидео, кад сам предложио да се 

тај програм сматра као пројекат, а да се одлучни програм прави 
тек у Србији. Али онда је већ било Доцне. То смо ваљали казати 
пре, па и не претресати програм тако. Онда би врло лако одбили 

Бакунина. Овако Цирижани су већ били узели на се да праве 
програме за српску социјалистичку партију; и кад сам ја био дошао 
имали су већ два програма и били су већ поцепани између себе, ма 
да се то покривало. У осталом ја једну погрешку, а 

што нисам одма одлучно устао против 

Јован Скерлић, Свеl710зар 

ugeje, Београд, 1922, стр. 86. 
ње20в ЈП. ,",-, ,,/'''"'"- pag и 
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[28. IX 1872] 

Ако икакве мане има у мом карактеру, то је, као што ми се 
чини, сувишна мекост и попустљивост, која чини да свакога чо
века извињавам "неразумевањем" и "необавештеношћу", и онде 
где други налазе одлучно непоштење и безкарактерност. Та ме
кост у мом карактеру чини често те попуштам "либералцима" и 
"народњацима" и другим противницима, што су ми већ многи при
јатељи пребацивали као uзневеравање социјалистичких начела. 
Та моја попустљивост и мекост чини, те сам ја у опште рђав за 
усмену пропаганду мојих начела, јер се вазда снебивам да говорим 
оштро са противником, да штедим његово "нежно осећање", што 
их је н. пр. 

!LJ 

ПИСМА 

СВЕТОЗАР 

[Нови Сад, 2. Октобар 1872]. 

[Срби "Цирижани"] нису били начисто ни са елементарним 
начелима о социјализму и социјалистичкој револуцији, а овамо су 
хтели таку партијску дисциплину, као да су одиста начелно ује

дињени, па само треба чврста дисциплина за акцију. 

Јован Скерлић, СвеiПозар МарковUЋ, ње20в .}f(uвоШ, pag и 
ugeje, Београд, 1992, стр. 85-86. 
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СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ - Н-ну 

[14. октобра 1872] 

[Марковиh варварином назива сваког оног] човека којим 
владају hуди, који ни мало није радио да своју природу васпита 

према својим уверењима. . ., 
Ја пре свега желим да имам за ПРИЈатеље. људе КОЈИ има~у 

своје мишљење, који раде по свО.ме уверењу, К.ОЈИ у животу имаЈУ 

своје дело, јер само при оваквим условима ПРИ:Јатељи могу бити и 
другови у правом смислу. И само у том случаЈУ они могу ~опште 
дело вршити с љубављу, са страшћу, са насладом, ако Је то и 

њихово сопствено дело. 

м арковuћ, ње20в живош, и 
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СВЕТОЗАР 

[1. новембра 1872] 

Није еманципација у томе да женско може гледати овај или 
онај призор, или да може говорити о разним "тајанственим" и 
"незгодним" предметима. Кад би се еманципација у томе састо
јала, онда би многе женске биле давно еманциповане као и мушки. 

Еманципација састоји се у томе, да човек, био он женско или 
мушко, сматра себе као самосталну ЛUЧНОCLU, да је вољан и .моћан 

ga Jlсuвu, и ради по свом уверењу, и за то је потребно да има своје 
уверење и свОЈУ вољу. која је стала на ту висину, она је 
еманципована, она је кадра да живи и да се бори за своја начела. 
Па макар пала у она је ЈЈСuвuла као слобоgан човек. 12О 

ње20в 



у НОВОМ Саду 7/12. 

Браше СiП оја не, 121 

Ваљало би да смо се и раније преко писама разговарали, 
сигурно би имали о чему, а овако баш изгледа да су ме чисто 
новчани рачуни побудили да ти пишем. За оправдање кажем ти 

сасвим искрено, да се налазим у врло стешњеним новчаним окол

ностима, нарочито што сам још од моје књиге "Неколико чла
нака'" дужен Каменку122 у Панчеву 680/0 а за "Србију на Истоку" 
ваљда имам још 160 ф. дуга. Код нас је додуше обична појава, да се 
за писање књига ништа рад не награђује (и је немам ништа против 
тога), али бар да се штампа исплати. За то сам се пређе обраhао и 
преко "Заставе" и непосредно, да се сви новци од књиге "Србија на 
Истоку" шиљу 3адруљ:ној штампарији у Саду. Пре неколико 
дана каза ми Арса да си ти [око)123 20 к. књига и - ВИIllе 

НИIllта. кад овде, 

да пошаљем 50 комада тих књига 

извести ме молим те: је си ли ти 50 комада, као што 
сам ја је су ли остали растурени и где? 

у 

"маршрут" до Малог града, па ће се одатле предати турским вла
стима! Дакле опет у Турске руке. Чудо ми је што се овдашњи 
народњаци не заузеше за њега, бар да су телеграфисали на 

тиње, јер је имао пасош Црногорски, па да се Црна-гора за њ 
КОД у колико је познато, ама ништа се 

није радило да се он ослободи, или бар да се неизда Турцима. 

ПИСМА 

Жао ми га је као човека вредна и енергична, али, искрено да 
каЖ.ем, има страшно много мана. Нарочито што свакога СУМЊllЧU, 
који иоле задирне његову сујету, а ове има веома много. Тако је 
изнео на мене да сам овде LlгенаШ срйс/{е влаgе, а нарочито Бла

знавца, и то баш у оно време кад ме је српска влада преко свог 
Самсова Владана каљала и грдила на све друге начине. У опште не 
допушта да ико може бити [такав патриота)124 као он што је и т.Д. 

Незгодно је да критику ј ем карактер човека, који је сада у невољи, 
и то баш због оних дела, због којих заслужује ПOIJlтовање свију 
поштених људи. би се могао избавити би 

проговори о његовом јавном карактеру и раду. 

Братско ти поздравље и одговори ми скоро на оно што те 
питах. Мој је адрес: Златна греда бр. 1931. 

С. Мар/{овuћ. 
Оригинал. МС, РО, 5.797. 
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СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ - СЕСТРАМА 

[25. децембар 1872] 

Ј а сам, као што сте вев приметили, поодавно страшно раз

дражен. При мојој великој осетљивости тако стање је права бо
лест ... У овој мојој чами у Новом Саду ваше пријатељство ми је 
једино мило уживање, које ми је засладило многе и многе тре

нутке, који би ми иначе били и сувише горки. 

Сва моја равња ов самог йочешка бuла је йогрешна. Cag се 
мора уgарuйiu нов Ше.Ntељ, а за то треба радити много и много.125 

Јован Скерлић, СвеiПозар Марковип) његов ;жuвойl) рав и 
1922, 89. 91. 
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["У једном писму из 1872. вели он"]126 

Мил је најбољи сувремени економиста, али Мил узимље йрu

BaiJiHY својину као основ upupOgHOl економског сшроја, па чак и 
поделу на раднике, власнике капитала и власнике земље. Черни

шевски са свим обратно ове тек да докаже каква је форма својине 

најкориснија и долази сасвим до одрицања својине. Раз
лика је дакле основна, и ја сам хтео да йо Чернишевском uзраgим 

jegHY со~~ијалuсшuчку йолumuчку економију. 

Јован Скерлиh, Свешозар Марковић, његов Ж'ивош, pag u 
1922, 131-132. 
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[8. јануар 1873Ј 

Ја ћу највише бити затворен у Пожаревцу, где је затвор до

вољно сносан. Најтеже је издржати затвор код суда. Али ја ћу то 
учинити што је МОГУће краhим, јер нећу правити суду никакве 
сметње у обрани и иначе. Могу комотно у напред саставити пре

суду, па је само изрећи. Да овде останем нема смисла. Ту није у 
питању мој материјални опстанак. На послетку, кад би ствар била 

само до тога да добијем леба, ја би могао овде вапи како за-
нимање, на пример место суплента у или реалци, 

онако се треба у оба ова завода суплента за математичне науке и 

стало до тога. је йосао у Ј а 
о томе премишљао дуго и дуго. Управо, највише о томе мислим, 

пута, 

ПИСМА 209 

СВЕТ'QЗАР 

[6. фебруара 1873] 

Ј а сам више пута говорио да разлику јете неЖНОСlU и сла
босй1 ... Човек мо:же бити не)кан до крајности, па опет бити у исто 
време енергичан до крајности у борби, кад је уверен да се заиста 
треба борити ... Иgеал човека й10 је највећа нежносi71 скойчана са 
највећом сй1аЛНОUlhу и енергијом, - разуме се свака на свом ме
сту ... Ја сматрам за шарлатане и фразере све оне "теоретичаре" са 
улице, који мисле да у име социјализма ваља уништити социјалне 
инсй1иНКluе, као што је на прилику љубав између родитеља и деце, 
и уопште између крвних обратно 

Јован и 

ugeje, Београд, 1922, стр. 111. 
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МАРКОВИЋ - СЕС'ТР АМА 

[27. фебруара 1873] 

[ ... ] овај садањи рад не мили ми се ни мало.l27 Готов сам на све 
друго, макар одма у чету и у шуму, али ми се пискарање и ого

варање у соби попело на вр' главе. Ако потраје овако дуж:е, нема 
ништа од нас. Ми ћемо се навикнути на нерадњу, и прећи ће нам у 

обичај да гриземо сами себе или један другог, а све због немоћи да 
што озбиљно урадимо. 

Јован Скерлић, Свешозар МарковUћ, ње20в жuвОLU, pag и 
ugeje, Београд, 1922, стр. 90. 
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Чл. 1. Главни одбор за србско ослобођење основали су срб
ски патријоти у намери, да путем организованог устанка сруше 
турско господство над србским народом. 

Чл. 2. Пошто се Турска сила коначно може народом 

и народ србски ујединити тек кад Србија ступи у одсудан рат, то nе 
се устанак распалити под заставом Милана Обреновиhа IV. 

3. Да свој циљ Одбор постигне нужни су му људи, новац и 
оружје у толикој мери да се устанак са успехом може предузети. 

Сйрема cpegci71aBa 
Чл. 4. Да се спреме средства и 

одбору 

5. Главни одбор састоји се из извесног 
у седницама Ьез 

нимно друштво. 

6. Радња је одборска тајна за сваког без разлике 
за то Одбор одлучити. 

одбора важе као такови само кад у 

Чл. 8. Одбор има свој печат са натписом: одбор за 
ослобођење", а у девиза: се!". 

документима се удара печат и потписује само "Одбор';. 

ОйуномоnеНll изасланици 

9. Главни одбор одређује "изасланика", по могуhности за 
свака важнија српска места по једног. 
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За Београд се, као централно место владе српске, одређује 
нарочито посланство изасланика са особитим препорукама. 

Дужносшu и йрава изасланика 

Чл. 10. Изасланици добијају пуномоћства од Гл. одбора да по 
њему: а) оснивају месне одборе, б) врбују људе за устаничке чете, 
в) воде статистику о прикупљеном и пописаном материјалу у њи
ховом округу У пољзу устанка У Турској, г) изасланици погра
нични округа ступају у свезу и договоре са суседним крајевима и 
тамо устанка у Турској, д) за време самог 
ка изасланици, по наређењу Гл. одбора, вршиће при четама од

ређене дужности. 

Чл. 11. Преко изасланика искључно. Гл. одбор стоји У спо
разумљењу са меснима одборима и обратно. 

Чл. 12. У йуномоhСЙlвuмд нарочито се одређује шта који иза
сланик има у својој околини, према месту и времену, поглавито да 
врши. 

Месй1нu оgборu 

Чл. 13. Местне одборе саставља Гл. одбор, преко својих иза
сланика, из најпоштенији људи који су засведочили своје родо
љубље, без обзира на његове политичке назоре. 

Чл. 14. Број чланова у месним одборима не треба да је већи 
од 7 ни мањи од 3, рачунајући ту и изасланика Главног одбора. 

Чл. 15. Као правило важи и за I~1eCTHe одборе што је за 
одбор, чл. 4 и 

приме у 

пољзу устанка даваће признанице, и прикупљени материјал слаће 
се по прилици Гл. одбору на даље руковање и потребу, на што ће 

Раgња uyiПeAi јавносй1u 

Чл. средство за ,-,-,,,,,--,,,,,и,", 

служиhе извесни листови српски. 

и дописивање 

читим изасланицима. 

Беоzраgско йослансUlво Гл. оgбора 

Чл. 20. Београдско посланство Главн. одбора састављају иза-
сланици су за у духу 

ничком, б) за спољне и унутрашње сношаје и унутрашње мисије, 
в) за набавку бојног материјала куповином за средства Главног 
одбора. 

Чл. 21. Радња под в) врши се у споразумљењу целог По
сланства, остале, пак, по одсецима или по самосталном уређењу 

самог Посланства. 

Време усшанка 

Чл. 22. Кад је све по одређеном плану за устанак готово онда 
ће Главни одбор прокламовати почетак устанка, једновремено са 
испадом чета из Србије. 

Чл. 23. За време самог устанка Главни одбор се налази код 
~ojCKe, где упра)књава врховну власт револуције. У Србији остаје 
Један одсек Главног одбора, који продужава водити бригу о сна
бдевању чета оружјем и материјалом. 

АС МИД, РО, ф 1, Н/4, бр. 18. 
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ЧЛАН СРПСКОГ УЧЕНОГ ДРУШТВА] 

13. Јануара 1872. 

Данас г. Министар не долази: био је у Богословији, где данас 
светкују св. Саву. 

После подне седница у одсеку философском и филолошком. 
Предложи председник Кандидате за чланове ученог друштва: Ми
ту РаКИћа, и Љ. Каравелова. КујУНЏИћ и ја предлагасмо и Свето
зара Марковића, али га не хтеше Милорад и Васиљевић, а Стојан 

неће из начела да гласа ни за кога, па тако мораде остати. 
Милораду то Кујунџиh после горко пребаци, што предлаже 

писао (а то се по закону а 

~\. 

" , 
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АНОНИМ - ЈОВАНУ РИСТ'ИЋУ 

у Београду, 29 Јануара 1872 године. 

Данас између 12 и 1 саха1'а у кафани код Руског цара имо сам 
разговор са Јевремом Марковићем о разним новинарима између 
прочих разговора пито сам га и о његовом брату Светозару. Је

фрем ми рече да његов брат отишо је у Нови Сад и да доћи неће до 
пунољетства Књажевог а отиhи је морао да избегне апс и несрећу 

која му је свакога минута пристајала. Јефрем рече: даје његов брат 
истину написао и изнео Јавности свету прво да Блазнавац још као 
Министар војени код књаза Мијаила био је издаица не само Књаза 

но обште народне среће и II што је о Блазнавцу речено да ће он 
бити П то ће истина и то онда кад Књаз 
прими владу у своје јер се сад не би смело ништа извршити 

ПI-ће 

Оригинал. 3/873. 
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у Београду, 22 Фебруара 1872 године. 

Јутрос у 10 и по сати стојала су кола Ленке Гарашанке пред 
кућом Гарашаниновом и ја изађем горе у ходник Гарашанинов. 
Кроз неколико минута Гарашанин изађе из собе и рече ми да нема 
кад разговарати, јер је вели пошо на п~дворе~е изванре~номе 
дару, кога је Ристиh вештином мудром СВОЈОМ оценио и одпочео га 
препоручивати свима и свакоме, са доказима да ће он бити П~ 
виђавности способним избав~тељем ,:Ју~о-Словенства" по МУДРО] 
vвиђавности Ристиhевој оваЈ и ако Је ЈОШ дeT~ . са 
бистроhом дара свога сва три ОбреновиЋ.а КОЈИ су са СрБИЈОМ 
владали и усрећивали Србију СВОЈОМ. 

У 11 по сати био сам на и нашо сам се са 
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АНОНИМ-]ОВАНУРИСТИЋУ 

у Београду, 24 Фебруара 1872 године. 

[ ... ]Синоh У кафани код "Руског цара" Јефрем Маркови:ћ са 
Лазом Костићем, уредником "Враголана",129 Пајом Михаилови
ћем, Ценића сином и још са неким непознатим ми ђацима при 

поласку Јефрема Марковиhа, Јефрем ми намигну оком на Лазу 
Костиhа и рече ми да је Костиhа он упутио к' Намјеснику Бла
знавцу да му и он мало чикарму извади [ ... ] 

Оригинал. ЗЈР, IП/19, 3/884. 
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у Београду, 7 Марта 1872 године. 

у Недељу је дошао из Новог Сада Светозар Марковиh у 
Земун, к' Светозару је ишо у Земун Паја Мuхаuловuh и Андреја 

Николиh брат Стевана Николића при ћумруку чиновник [ ... ] 

Оригинал. АИИ, ЗЈР, ПI/19, 3/888. 
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АНОНИМ-

у Београду, 14 Марта 1872 године. 

Данас око 12 сати у кафани код "Руског цара" пофали ми се 
Ј ефрем Марковић са Гарашанином какоје Гарашанин заузет ср
цем и душом за Омладину и какоје одономад прошао по крај 

Квартира Абердаровог и како се Абердар случајно десио на про
зору и Гарашанин пролазеhи угледа Абердара на прозору отво
реном с' њим се руку је и поздрави и провеоје пријатнога разго

вора више од по сахата, после горе именоване хвале изјави Јефрем 
сажалење с' прам Пелагића како је био СИНОћ нападнут 
од оне лолштине ХерцеговачкеМиће. Ј ефрем рече даје Миhа 
наговорен од владе да нападне и истуче сбог праведне \Ј/Ј'V)U1..ДНIL/V 
која је написана у ползу Пелагића. 

по чаршиј[и] Миhа је исту-
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у Београду, 5. Августа 1872. 

[ ... ] Предаше ми новости из Ilанчева. Светозар Марковиh је 
отпутово у Нови Сад. Дружини i)ачкој највиша је цељ да се влада 
збаци и установи комуна. Немогули код народа с' комуном про
дрети онда да се установи нова влада и војска да се преда одма под 

заповедништво Ј ефрема Марковића [ .. ·Ј 

Оригинал. ЗЈР. ПI/19, 3/930. 



['ТРИ ДОКУМЕНТА О ПОКРЕТАЊУ ЛИСТА 

1. 
[Представка Ћоке Мијатовиhа градоначелнику Новог Са

да, којом обавештава да ће од 13. јула покренути лист "Једна
кост" и да је угледни број већ изашао] 

Изјава 

Ј а долепотписани намеран сам од 1/13 јула ове године један 
политично-економски лист под насловом "Једнакост" покренути. 
Програм истог листа изишао је данашњим даном из штампе, и ја 
га пре растурања предајем господину Градоначелнику вароши 
Новог Сада као што закон од 48. год. то захтева. Ако би дакле 
власт против овог програма истрагу неку хтео водити, у том слу-

нек се на мене ~Kao- уредника тог листа објашњења или 
какве 

·1lpt:AC. 

2. 

[Пропратни акт градоначелника floBor Сада 
Министру унутраШIЬИХ послова Угарске уз угледни 

број "Једнакости" и захтев Ћоке Мијатовиhа да 
од 13. јула почне редовно да издаје овај лист] 

Преузвшuеном Госйоguну Мађарском Краљевском Мини
аиру УНУlUјЈmuњuх йослова, 

[ ... Ј Ђорђе Мијатовиh, свршени који се прошле го-

дине вратио кући са свога пута по Америци и који је син овдашњег 
богатог земљопоседника, 15. о. м. поднеском 

Градском начелништву, да под именом "Једнакост" намерава уре
ђивати и издавати један политички дневни лист, и то на основу 

Новом 20. УЈ 872. 

Г. предс. 139/1872. 
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3. 

[Обавештење Ћоки Мијатовиhу од градоначелника 
Новог Сада да моя<е покренути лист када положи 

кауцију] 

Госйоguну ЋорЬу Мuјашовuhу 
у Новом Саду 

На вашу поднешену писмену пријаву да намјеравате од 1/13 
јула 872. у Новом Саду покренути политички лист "Једнакост" 
част ми је одвратити, да ће вам се издавање реченог ли~та од 

стране овомјесног поглаварства тек онда дозвољење поД]елити 

моћи ако по пропису § 30. бр. 2 члка пар. зак. од 848. са положењем 
кауције од 5000 фор. среб. или 5250 фор. а. вр. у готово м новцу ИЛИ 
1_\Џ_ЕћUil".пtН обвезницима одговорили будете. 

ЖУПАНА МИНИСТРУ УНУТРАШIЬИХ 
ПОСЛОВА УГАРСКЕ О АКТИВНОСТИМА 

НОВОМ САДУ 
И ЊИХОВОМ ПРОТЕРИВАЊ У] 

[ ... ] 

Опште је позната ствар да је Нови Сад, услед свог положаја -
што сам вашој екселенцији имао част раније спомињати главно 

легло разних непријатеља наше земаљске владе и наше нације, 
као стециште избеглица и елемената из 

управа, услед неодлу-

и тачне -запи

као о лицима из 

HiJ'VJ~<A'"''''' као путници. мада се моје 
упутство још не примењује, ипак почињу да се равнају по 
њему, те будно прате овакве личности, што се могло видети 

пут 

изравног наређења ваше екселенције бити протеран. 

Упутства ваше екселенције, признајем, охрабрујуће дело-
вала на мене, јер о оваквим проблемима ја нисам нашао јасно 
одређене прописе у законима. Мудро упутство ваше екселенције 
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служиhе ми као путоказ у мојим поступцима, а с друге стране као 
подстрек ће деловати и на чиновнике нижих власти, који су досада, 
оклевали и неодлучно преузели неку акцију само утолико колико 
је то у вршењу службене дужности било неизбежно јер су се бо
јали пристрасног партијског узнемиравања. Сазнавши за инте
нцију високе Владе они ће своју дужност енергично и храбро 
обављати. 

Пелагићево протеривање из Новог Сада оставило је добар 

утисак и код већине мирних грађана, али, поред свега тога, дозво

лите, ваша да вези с доставим 

своје најпонизније примедбе, које не могу оставити неуочене, а, то 
су: 

Прво, Пелагић тренутно борави претежно у Каменици и 

Карловцима, те његов контакт с новосадским бунџијама услед 

близине тих места не само да није прекинут, већ ни отежан. Убу

ДУЋе они ће се скривено, тајно састајати, те ће њихово дру)кење 

бити опасније него да они то чине с мање опрезности у самом 

I-fОВОМ Саду, под присмотром полиције. 

основу тога сматрам да би се он за нас могао учинити 

безопасним, једино под условом да га негде у центру ДР)I(аве ин-

ве)кемо за за то погодно место, или, пошто 

општине. 

емисари 

држављанин, који ни овде не уме да се СМИрИ, 

вратницима и састанке и саветовања. Уколико 

досада у овом погледу од надлежних нису предузете мере, било би 

потребно да наведена лица буду под што сталнијом 

ТреЋе, у Новом Саду бораве још два веома сумњива лица. 
Један је неки 

ђивао неки лист под називом "Раденик" и због њега се прогања. 
нас се, чисто 

оријентисаног листа "Једнакост" - о чему је верујем ваша екселен
ција већ извештена. Према овде приложеном извештају градске 

и Сретен Анђелковић, по занимању словослагач (он 
само од маја борави у Н. Саду) такође је српски емигрант. Обојица 

су душом и телом приврженици милетиhеваца. Њих двојица живе 
од љих и за њих, те представљају у њиховим рукама средство које 
могу употребити за све потребе. . 

Приликом свог последњег боравка у Новом Саду издао сам 
упутство надлежном да стално држи под ПРИСМОТРШv1 ова 
два лица, те да прати њихову делатност и друштвени )I(ИВОТ, и да 

ме извести о првом њиховом компромитујуhем кораку. Као што се 
види из приложеног извештаја, поставља ми се питање да ли би 

било можда целисходно Анђелковића с територије града протера-
ти, или пак, под условима да се трпи његово тамошње 
суство. 

Са свој е стране, пре него што бих одговорио на ово капе
таново питање, мо~им миш~ьење ваше екселенције у погледу ова 
два лица, с том наЈПОНИЗНИ]ОМ примедбом, да се Анђелковић до 

сада, према капетановом извештају још није приказао властима у 
Новом Саду, нити се тамо пријавио. 

Суботица, 8. УП 1872. 

Велики :ж:упан 
LenaJ'cl м ate 
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[З АХТ'ЕВ 
ПОСЛОВА УГАРСКЕ ГР АДОНА ЧЕЛНИКУ 

НОВОГ САДА ДА ИМ СЕ ДОСТАВИ ИЗВЕШТ Аl 
О "ПОЈIИТИЧКОМ И МОРАЛНОМ ВЛАДАЉУ" 

СВЕ'ТОЗАР А МАРКОВИЋА И СРЕТЕ 
АНГВЕЈIКОВИ1iА] 

Угарско Краљевско Министарство унутрашњих послова 

Б удимпешта, 15. IX 872 
Бр. 3655. Президијално. 

Госйовину Павлу Мачванском, 
2раgоначелнuку слобоgне краљевске варошu НовО2 Caga. 

21 

Зејк Карољ, 
државни секретар 

[ИЗВЕШТАЈ ГР АДОНА ЧЕЛНИКА 

УГАРСКЕ "О ВЛАДАЊУ СРI1СКИХ 
ИЗБЕГЛИIЈ;А" СВЕГГОЗАР А МАРКОВИЋА 

СРЕТЕНА АНТ;>ЕЈIКОВИЋА] 

[Нови Сад, 21. IX 1872] 
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Слободан сам у вези с вашим високим наређењем од 15. ове 
године, под бројем 3655 доставити вам следеhи извештај о владању 
српских избеглица Сретена Анђелковића и CpeTeHa131 Марковића 
који бораве у Новом Саду. 

По извештају полицијске истраге српски избеглица Сретен 
~НђеЛКОВ~ћ бора~и овде од 20. маја ове године као словослагач у 
3аДРУЖНОЈ СРПСКОЈ У домовини због соци

за штампарске 

Не распола:же познатим изворима ТТ ..... 'г"'r,-'..." 

Обојица, а нарочито Марковић, састају се са такозваним 
омладинцима. 

медаба против њиховог понашања у моралном погледу. Међутим, 
што се политичких обзира тиче, потписани може понизно са си

да изјави да су обојица, а 
падници омладинаца и Милетићеве скутоноше . 

.. ,-,.<)."'-".1"-"'-' сам сазнао, да l\Аарковић често са овда-
шњим ђацима, док се Анђелковић ретко појављује на јавним ме
стима, сем у Поповићевој крчми, где ручава. 

Обојица су под присмотром овдашње полиције. 

Оригинал, OL-BM, eln. 4495 XIV 3655/1872. 
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T~. о ДР ВЈIАДАНУ 

(Извод из Дневника) 

13. октобра -1872. 

у канцеларији обични послови. 

После подне ми дође г. Никола Петровић, брат уредника 
"Јединства": иште дозвољење, да иде у Панчево. Он ми опет на
казива силество неких карактеристика за ово наше чудно време. 

Он ми каза и то, да су бивши намесници било заповедили, 
да се и штампа у све што пишу: 

г. г. Бан, Розен, Тончевић, и др Владан. За овог последњег г. 
да бар 200# ПЈТО је "скрљао уреднике 

18 као задово-

љење мени за крађу, као на оно што је изишло у 57 бр. 
И ђоја он не зна ко је написао, а сви кажу, да је он сам. Свакојака 

у књизи сва туђа 
ће по CBeTV љ V-

дима, а за 18 бр. "Правде" неће нико ни чути. Ta~o се оправда~а 
оно његово sаvоiгЈаiге баш не може боље бити. 

Дневник Милана Ћ. Милиhевиhа. Архив бр. 9327/5. 

ДА ПРАТ'И ВЛАДАЊЕ МАРКОВИЋА 
АНЋЕЈIКОВИЋА И ДА СВЕ СУМЊИВЕ 

СГГРАНЦЕ ПРО'ТЕРА БЕЗ СУДСКОГ 
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Угарско Краљевско Министарство унутрашњих послова 

Будимпешта, 23. Х 872. 

Бр. 4495. Президијално. 

Славном госйоguну Павлу МачваНСКо.JIrlЈ 
ZpagcKo.JIrl начелнuку слобоgне краљевске ваРOlиu Новог Caga 

Славни градски начелниче, 

Концепт. е]п. 4495 (3655)/1872. 
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[МОЛБА СВЕ1~ОЗАР А МАРКОВИЋА МАrгици 

ДА 
ТЕКЕЛИЈАНУМА У ПЕШТИЈ 

Славној СРЙС1Сој маСйици у Н. Cagy. 

Из новина дознао сам да Матица тражи за надзорника у Те
келијном заводу у Пешти човека, који је квалификован као књи
жевник. Почем у ово време немам никаквог другог занимања осим 
књижевног, то се обраћам слав[ној] Матици као компетенат за то 

место. 

у Новом Саду 30 Октобра. 
1872 год. 

Свейlозар 
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БЛАЗНАВАЦ-

IIоручио ми је г. Каљевиh да је добио писмо од Светозара 
Марковића у коме да опориче да је он мени писао. Ј а nу позвати 
г. Каљевића да ми донесе то писмо. Молим вас пошљите ми оно 

Светозарево писмо што сам вам посло на причитање. 133 

Ваш искрени кум, 

М. П. Блазнавац 

[Београд], 28. ХI 1872. 

Оригинал. ЗЈР, XXVII11, 26/593. 



МАТИЦЕ СРПСКЕ У НОВОМ САДУ 
[изводи] 

Скуй КњuжевНО2 оgељења 

26 септембра 1872. 

За потпредседника књи)кевноме одељењу изабран би доја
кошњи потпредседник др. Ст. Павловиh, акламацијом. 

За чланове књижевнога одбора изабрани бише: Св. Савко
вип, др. Ј. Typo~aH, Ј. Бошковиh, Петар Нинковиh. др. Ј. Суботип, 
Миша Димитри]евиh, др. Милан 'Ворђевиh, Ф. Обркне)кевиh. 

Књижевник Марковиh подноси на откуп: "Нова начела 
политичне е~ономије од Н. Г. Чернишевског, део 1. Наука о про-

. ,КОЈУ. он за нашу потребу.134 
ТрИЈевић докаЗУЈе да је дело добро, и да би так е списе ваљало 
Матица да откупљује и на свет издаје. Др. Ј. СуБОТИћ предлаже, да 
се преда на и оцену. -- Одређени бише др. М. 

да то учине, за три ме-

*** 
3айuснuк BaHpegHo2 скуйа КњuжевНО2 оgељења срйске .LНll{И1~НLСЦ:; 

у 

6 (18) новембра 1872. 

Бр.3 

. Др Ст. Брановачки, Ј. Суботић и М. Димитријевић, као коми
СИЈа одређена да утврди ред, којим ће Матица нека дела штампати, 
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предлаже, да се та дела, поред Летописа, штампају по реду овако: 
[пето по реду] Народна економија од Св. Марковића (ако буде 
примљена). 

Скуй КњиЈкевНО2а ogceKa 

10 (22) фебруара 1873. 

Били су: председник Ст. Брановачки, потпредседник др. Ст. 
Павловиh, секретар А. Хаџиh, заменик секретаров Ј. Бошковиh, 
чланови: др. Милан Јовановић, Ст. Б. Поповиh, др. И. Вучетиh, 
П .. Нинковић, др_ ]. Туроман, А. Сандић, Св. Савковић, Вл. Арсе
НИЈевић, др. Л. Костић, К. Трифковић, М. Димитријевић, И. Ок
ругиh. 

Чланови одсека М. Димитријевић и др. Михаило Полит под
носе оцену рукописа књижевника Св. Марковиh, под насловом: 
"Нова начела политичне економије, од Н. Г. Чернишевског." у три 
књиге. Дело се препоручује на откуп не само по томе, што др у

штвене науке заузимају прво место међу наукама, и што су доја
кошња така дела у нашој књижевности писана сва за школску 

или су непотпуна; него 

науке 

. штампу; 

наЈпосле, што има других, према задатку овога друштва пречих 

потреба. 

Оригинал. РО МС и ЛеiПойuс 

стр. 200--201 270-271 
св. 115 и 116, 1873. и 1874, 
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МОЛБА СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 

КНЕЖЕВИНЕ СРБИЈЕ ЗА ПРОДУЖЕЊЕ 
ПАСОШАИ МИflИСТ АРСКО РЕШЕЊЕ 

Мuнuсшарсшву сйољнuх Йослова. 

Подписани, српски грађанин, бавим се својим послом већ 
више од године дана у Аустро-Угарској, а потребно ми је да се 
овде задр)ким још годину дана, док мој посао не свршим. Рок ми је 
пасошу истекао још у Августу 1872. но до сада ми пасош није био 
нуждан. Али како су сад наступиле изванредне прилике у јужној 
Угарској, где ја морам због свог посла да стану јем, то ми је пасош 
врло нуждан. С тога молим спољних послова, да 

пасош још за годину дана, од дана кад се изда. 

19 1873. 
N° 1922. 
Управи Београда, да изда пасош молиоцу ако не 

какве сметње, а да се по дознању он у Београду 

Ф. 173, п. 20 
Б.2 

[1Iачелник Министарства 
С[Тюјан БОUlковuh] 

Факсимил и препис. Полuшuка, бр. 12409, од 22. IХ 1946. 

Молба Светозара Марковиhа Министарству спољних послова Кнежевине 
Србије за продужење пасоша, Сремски Карловци, б. JV 1873. 



[ЗАПИСНИК ГЛАВНЕ СКУПШТИНЕ И 
ПРЕДСГГ АВНИШТВА ГРАДА НОВОГ САДА 

}-Iови Сад, 1. V 1873] 
Гlредставник Др. Светозар Милетиh ставља на градоначел

ника интерпелацију у погледу Светозара Марковиhа из Србије, 
који се дуже времена овде у вароши бавио, а пре неког времена му 

је забрањено даље бављење у Новом Саду. Пошто је познато, да се 
Светозар Марковић тако владао, да није могао владањем својим 

дати повода и основа таком поступку с њиме, пита говорник гра

доначелника: шта је узрок томе изгнању Светозара Марковића из 
ове вароши, и дали је то учињено од стране варошке власти из 

њеног сопственог побуђења или по налогу другог кога? 

да је у скупштини 
у државно-полицајним стварима не 

одговора 

JU.LtVJlJ'VJJLH-<П С 

веним одговором, и задржава себи право посебан предлог о томе 

донети. 

Представник Др. Јован 

ће се пожурити решење тога питања, односно одговор на пре
ђашњу представку у овоме предмету. 

Представник Др. Светозар Милетиh сла)ке се са 

предговорника, само још додаје, да се уједно поднесе жалба про
тив тога поступка са Светозаром :rv1аРКОВИћем, да се тако 
шта више не догађа. 

Скупштина усваја једногласно предлог дра Јована Суботиhа 
са допуном дра Светозара Милетиhа, и по томе се има на мини
старство унутрашњих дела послати представка, у којој ће се под

нети жалба против поступка са Свет. Милетиhем, и молба да се 
тако што више не догађа, па Ве се уједно и пожурити решење 
представке, у кој.о.ј се захтевало, да градоначелник буде ду)кан и у 
државно-полицаЈНИМ стварима скупштини објашњење давати. 

Оригинал. ИАНС, Записници главне скупштине Маги-

да, 1. V 1873, 158.137 
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УГАРСКЕ 110ВОДОМ ГIРОТЕРИВАЊА 
СВЕТОЗАР А МАРКОВИЋА 

Нови Сад, 16. V 1873] 

Светозар МаРКОВИЋ, држављанин српске државе, који је ду
же време боравио у нашем граду, одједном је био протеран из 
града, без икаквог навођења разлога за то. Градоначелник нашег 
града на седници сената, када је био упитан, као и обично, и овом 
приликом је одговорио да није обавезан, штавише, да и не сме о 
оваквом питању да пружи објашњење, јер по његовом мишљењу 
питања која задиру У домен државне безбедности не спадају У 

седнице Сената. Пошто потписани чланови Сената не 
под 31 са седнице одр-

243 

Карловачка гимназија из 60 - 70. година XIX века. 





"Застава" је поздравила нову мену у спољној политици Срби
је после кнежевог пута у Ливадију. Изгледа као да је влада науми
ла да прекине са свим своје злочувено пријатељство са Аустро
-Угарском, што би разме се било у интересу целог српског народа. 
Ми нећемо ни да тврдимо ни да одричемо да ли је то доиста тако 
или не, док не видимо позитивна дела. Полузванично "Јединство" 
додуше имало је неку чарку са неким немачко-мађарским листо
вима; али цела та чарка више је ишла на то, да пока>ке како је 
политика намесништва била "увек" самостална; но "Јединство" 
неизнесе нигде отворено свој поглед на ОДНОluаје Србије спрам 
Аустро-Угарске и словенског, 

ског народа у Ј\устро-Угарској. Јер напослетку шта значи та хва-

ла: "политика била самостална," Та 

јОЈП 

горе, да она неразуме шта то значи стати гледи

ште спрам Аустро-Угарске и спрам српског народа који ту >киви. 
Као што до сада још невидесмо gела, да се је политика 

у правцу а 

Има код нас још неки ствари, које веома чудне изгледају, 
када се упореде са хвалисањем да је Србија позвана 
да "ослободи" своју браhу од туђинског јарма. Од неког доба код 
нас почеше да се гомилају затвараља политичних преступника. У 
Србији је у опште кривични поступак грозан за све преступнике. 
На основу подозрења, полицајна власт може човека да затвори, 
да га држи по неколико месеци у затвору па га тек онда 
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суду. Суд такође може оптуженог држати неколико месеци па га 
пустити као невина или "из недостатка доказа." Затвори су сви да 
немогу гори бити, а за политичне преступнике исти су затвори као 
и за обичне злочинце. А што је најгоре: за политичне предступни
ке у Србији нема независног суда. Бар тако изгледа у данашње 
време под владом намесништва. За доказ да вам споменем један 
факт, који се скоро догодио у овд. окружном суду. Оптужен је био 
неки Алимпије Савиn, један од млађих људи, који је у своме колу 
познат као човек либералних начела за неколико различитих пре
ступа. Између осталих дошао је и комични покушај против кнеже
вог живота са чувеном бомбом на теразијама. Све околности на 
којима се тај комичан покушај догодио показују: 1) да је тај мними 
убица био буgала и 2) да је тај будала био или сама београдска 
полиција или барем неки полицајски "пријатељ династије", који је 
хтео да набави материјала обер-полицају за конпонирање разних, 
против-династичких завера. Но као llIТO сам чуо није нашао до
каза да је. Али је суд нашао доказа за друго страшно злочинства, а 
то је: Алимпије примио је неку књигу Драгише Станојевиhа са 
неким спроводним писмом и за то "злочинство" осуђен је на три 
године робије! По српским законима забрањено је растуривање 
књига, које иду на агитацију против др:жавног поредка, али йрu
.мање књиге ни по каквом закону немо)ке се узети као агитација, 
па ма шта се у књизи садр)кавало. Еле за такву на коју 
озбиљан човек неби ни главе обриуо, осуђен је човек до године. 

ће .. - незнам, 
правду 

што 

лая(е, што је увредио др. Розена и др. . што 

је за неког жандармског комисара казао да има неке ПрИЈатељске 

од кога се месо за -"'-""-'-Ц-'t--'\'-Ч--';'-"'" 

оftе-ли се 

слободе или из затвора. 

обичној памети узимље се, да се само опасни зликовци 

затварају пре судске осуде, који би могли побеhи, бојеhи се велике 
казни или који би могли учинити какво ново зло дело. Али наш 

суд са познатим џелатом Марко м Лазаревиh.ем на челу, нашао је 
да ваља затворити и Никетиhа као опасног зликовца. Изгледа 
невероватно, али је тако у ствари и ми се можемо смело надати, да 

ће и Никетиn као и Алимпије до пресуде издржати неколико месе
ци апса, који је тако рђав и нездрав да је гори но и сама робија. 

Осим НикеТИЋа има још неколико лица у затвору. Окривље
ни су за растуривање неких књига политичког садр)каја. Међу 

њима је и познати адвокат Јован Милинковиh.. Њега оптужују као 
да је разносио књиге "Неколико чланака" Светозара Маркови
nа.ВУ Да ли је то одиста радио незнам, али је чудно да се може 
когод затворити због разношења нечијих књига, а сам писац хода 
још и данас слободно по Београду. То изгледа још чудније, што се 
зна, да те књиге нису никако забрањене званичним путем, и што се 
зна, да су ти чланци йублuкованu у новинама још пре годину и две 
године дана, па писац никако стављен под суд за све то 

а живи од толико времена у Београду. Него чујемо да је у по
следње време и он узет на испит код полиције (сигурно је поли

ција, а на име њен обер-шеф г. Радивоје Милојковић, увидела, да 
незаконито затворила разносача док писац није осуђен), а јуче се 

пронесе глас да је затворен. 

Ето таква је "слобода" у Србији. Браnа, која очекују осло
бођење од Србије, морају посумњати да ли може 
кога да ослободи, кад се у њој тако мало човекова слобода по
штује? И да ли има снаге таква држава да се пусти у борбу за 
ослобођење своје браће, кад њена влада вечито преза од неких 
завера и бунтовника и прави преступнике и злочинце од оних 

lHj(." • .i-'д.iЈ.:П да 



3. 

Нема сумње да је највећа заслуга јавног раденика у томе, кад 
се стара да буде правичан или и само беспристрастан према свима, 
о којима свог суда јавно изриче. Темељ поштењу је правичност, 
која због ове своје природе дичи човека. 

Стоји ли ово, онда, - тако се ми поуздано надамо, - неће нико 
хтети да порече ни то, да беспристрасност и правичност према 

своме сопственом народу, према стихији, која нас је створила, 
саставља прву дужност сваког журналисте. Азбука сваком )курна

листичком раду, мора, по нашем мишљењу, бити потпуно пра

вично схватање и суђење о свему, што се тиче сопствене народно
сти. 

с овог гледишта:. о кога умесности ми смо барем 

НGЛ1д , И да .МЩ.U.љење у није ogYULeBoЉeHO 

Йрави.м оgушевљење.м." Кад пак то буде, "oHga nе Србија u.маШu и 
йрuлике и cpegcLТlaBa за борбу за ослобођење." 

да је поштовани писац тих редака ппГnРП'fН 

противу начела правичности, којега би се у погледу свог народа 

кад овако икакве вели да 

нашем народу "недостаје одушевљење за рат'". Ми на ово окрив
љавање, које је позамашније и опасније природе него што можда 
писац и мисли, не ћемо да одговарамо с историјом нашом у руци. 
Знамо да ће нам се онда моhи да одговори речима из басне Кри
лова: "Е добро, то су учинили ваши претци, а шта сте ви учинили?" 
За то нам је намера да побијемо ово потврђивање с несумњивим 
фактима из наIIIИХ дана, из нашег сопственог живота. 
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Кад је блажене памети кнез Михаило примио владу из руку 

свог умрлог оца, он је нашао Србију по све неспремну ни за какав 

већи рад на пољу наше народне мисли. Несрећно lпеснаесто-го

дишње владање слабог, непоштеног и неверног човека довело је 
Србију ДО најнижег ступња војничке моhи и важности на пољу 

спољашње политике. Прва брига беше родољубивом и мудром 

Обреновићу IП. да војничку снагу створи. Он је за то законо

давним путем израдио те се општа војничка дужност у земљи 

завела. Свак ће признати, да је тиме са свим не мали терет нашем 

на Србија 

Сви знамо: с општом радошhу и с дубоком и топлом одушевље
ношћу. Жртва беше целим народом без икаква значајна изузетка 
понесена драгом вољом, јер је народ увиђао да је ова ствар по
требна зарад ослобођења браће наше на балканском полуострву. 

Сви су знали и знају да се без рата то ослобођење не да остварити, 
а рату претпоставка је добро наоружана велика војска. Ова свест 
произвела је то дејство, да се народ с неописаном уогле

дао у војсци, и да су и владалац и народ могли ову установу назвати 

"најмилијом у Србији". 

Даље. Кад се потреба показала да се народна војска 

одене, онда је скупштина, по сопственој иницијативи, реllIила да се 
удари прирез за те потребе. ова жртва нашем 

била 

ствари ода

звали? С потпvним пристанком, с потпуним одобравањем. За 
народ озб~љно одушевљен за свој задатак и што баш 

јунака тече у његовим жилама и да својим јунаштвом и својом 
снагом спасе своју браћу из ропства и јарма варварског душма

нина. 

Дакле: ogyu.teBoЉeНJe за раШ не неgосшаје наUlеЈИ Hapogy, а и 
јавно .мuшљење оgушевљено је ilpaauAi оgУLuевљеЊеЈvl. 

Што се пак тиче тренутка, кад ће се тај рат предузети, то наш 
народ чини врло добро, што је у избору прилика обазрив и смо
трен. Ништа на свету не сме се учинити у невреме, најмање пак 

овако велико, историјског значаја дело. Прилике се не дају нашом 
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снагом, већ опште европском политиком. Кнез Михаило једном је 
био решио да се к великом делу приступи, али као владалац, на 
коме одговорност за успех и неуспех пред садашњошћу и будућно

шћу лежи, хтео је видети да би за сваки случај опстанак Србије 
подјамчен био. Он се с тим обратио једној између великих сила, 
која је у најбољем пријатељству била с његовом владом; али та 
велика сила не беше у поло)кају или расположености да ово јем

ство даде - и кнез се Михаило морао задовољити с градовима. 

Тако је то с приликама. IЬих ми сами створити не мо)кемо. 

снази ми смо да чекамо општи 

положај буде за нас повољан. 

Толико смо држали за потребно за сад јавно казати. Није још 
дошло време да се покаже да ако Србија до сад још није извршила 

свој задатак, то узрок томе није у нашем народу, који је готов под 
заставом Обреновића пустити се у бој на живот и на смрт, већ у 

спољашњим одношајима. Нема сумње да ће паметна српска поли
тика и ове сметње умети да отклони, а колико ми знамо намесни

штво на томе и ради и то за сад само хоћемо да приметимо "- не 
без успеха. 

народ, нити влада одговорни су што је )кељно ишче
кивано дело закашњено - то ће се доказати можда најскоријом 
6удуhношhу. 

ствари овим учињене, него 

могнем по могуhности у издавању истих. С тога молим вас да ми их 

и за нову годину шиљете." 

осталоме знајте утврДо, докле год будете као до сада за

ступали интересе чисте српске и уопште јужно-словенске, и докле 

вам је год на првом месту рада вашег у руци високо уздигнута 
застава Обреновића, дотле ће вас сваки паметан и поштен Србин 
миловати и с вашим листом радо забављати се. Останите и даље 

такав и ни најмаље не хајте што вас понеки из кола "жутокљуна
ца" безобразно нападне. Сваки свестан Србин је уз вас; ја вам за то 
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јамчим. Није далеко време, где ће ова реч моја потпуно обисти
нити се и ви признати да сам вам истину рекао. Напред, ма полако, 

нека је само сигурно и лепо смишљено, па је цељ постигнута, за 

којом сви )l(УДИМО." 

BugoBgaH, бр. 2, од 4. 1 1872. 



РЕОРГ АНИЗАЦИЈУ] 

Београд 10. Јан. У Н. Саду веЋ по одавна постоји "gpYUllUBO 
за paguHoau" коме је цел: ga ЙОlЋйомаJlсе развuјање и ycaвp~иa
вање земљораgње и uHgyaupuje. 

Други пут донећемо у изводу И статуте тога друштва у на

мери: да се и код нас у Србији така друштва за радиност покрену. 

А за сад ћемо изнети само предлоге неколицине радника а у 

једно и чланова тога дрУIllтва, упућене на све остале чланове "дру
штва радиности". 

проглас гласи: 

од 

први услов 

Да је садање друштво основано на "правди" то би морао 

сваки радити, и ми не би имали толико "модерних "'~<lV'-"УАН' 

се бави или производњом разне врсте хране, која нам 

наше сировине за 

подмирење тако званих човечијих потреба. Прва врста рада је 

земљорадња и сточарство; друга - индустрија или разни занати. 

I-lapog KOg ког су ове gBe врсше paga највећма развијене, нај
богatТшјu је II нпј.Лiпње og ОСШПЛllХ нпроgп за свој ОЙСlТШНПК зависu. 

Сваки земљеделац зна из сопственог искуства, да дубљим 
орањем, ђубрењем и Т.д. он више производи; занатлија зна, да 
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савршенијим алатима он више може урадити. Шта то значи да
клем? То значи да се њихова радња gaje усаврuшшu, а то ће опет 
реhи, да мањим трудом више могу заслу)кити. 

Но за усавршавање рада треба двоје: знање - наука и кайu
iПал - богаШсГЙво. 

Ми нити једно имамо ни друго. Да томе доскочимо, ми мора
мо уједињавати наше умне и физичне снаге. Четир ока више виде 
но два; четир руке више ураде но две. Уједињавањем наших малих 

капитала, ми можемо више покренути и урадити, но што је један 
сам у 

мисли, старе предрасуде ишчезавају, ми почињемо схваhати наше 
и наших суграђана интересе; а последица свега тог је, да се и ми из 

мртвила почињемо будити и на рад својски прионути. То је и 
"друштво за радиност" у виду имало, кад се склапало, као што се 

види из првог чл. устава, који гласи: 

"Друштвени чланови у заједничком збору и договору старају 
се у опште за радиности, поглавито раденика, 

као: трговаца, занатлија и пољоделаца у Новом и околини, 

трудећи се да у њима пробуде тежњу, да се и даље поучавају у тима 
па да тако не само множе своју течевину, него 

и у општој просвети напредују. 

потра.ЖИМО 

литичне" 

ОД 

гроф ..... или какав други "велики 
да при таКВИI\1 околностима 11 

била наменута материјалном развитку народном своју задаhу не 
но се у 

појаве у колико су жалосне; у толико су опет нужне биле. Ако 
дакле и наше "друштво за радиност" није радило на овом пољу, 
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због чега се управо и склопило, то не можемо одреhи да није опет 
радило на оном пољу, де се све наше умне силе троше, а то је на 

политичном. Толики избори и зборови сведоци су у томе. 

Но може ко год приметити, зар чланови "друштва за ради
ност" мисле од сад изневерити слободу, зар не мисле бити као и до 

сада што су били, кивни непријатељи сваке тираније и господаре

ња? За цело. "Друштво остаје при истим начелима као и до сад, но 
предајући рад, који је нехотимице привремено њему био поверен, 
бољим и вештијим рукама, оно LIiреба og cag ga се oga ли својој 

н{иАери, а ШО 

II llHgyciTipuje. 

Под бољим и вештијим рукама ми разумемо политичан клуб 

"српско народно коло", које се у нашој средини оснива. Исто коло 

бавеhи се поглавито с политиком и склопљено из чланова, опро

бани својим чврстим карактером и дубоким знањем на истом по

љу, знаhе боље заступати праве интересе нашег народа, које смо, 

ми неуци овако из нагона за слободом бранили. 

Отварајмо дакле путове способнима - капацитетима; поде

лим о улоге при општем народном раду, јер од те поделе рада 

народ ће наш хасну имати. 

што ВИДИМО, су пречиле задатка 

нашег друштва, уклоњене су оснивањем "народног кола"; И сад 

·Ju..!Jj(~'Vj(~. дал 

. gpyzo: cjeguHuMo се са занашлuјама, јер luша они хопе, шо 
uu710 Аји шо и они; на uаио йоцейанн овако ga paguMo, 

.м.02лu зајеgнuчкu l-lauюј цељи - јер jegHa HaJvt. је llCl71u-
на, оgговорuLUu. * Трепе: оснuвајмо земљеgелске заgруге и gpyze йо 

ЈИ UСЛUАЮ, се llС-

KyczuBO найреgнuјuх ga сазнамо, наше сойсшвено gpYluMa ga са
ОЙU.liiiu.м.о; йоiПребе наше - којих UMaJvlo и сувzлuе ga upeUlpe
само, jegHoM реЧllју, све шшо се на нти pag OgHOCll ycaBpulllMO, шо 
ivtOpa.A10 uмаLИи 2ласило - свој ЛllСLU. 

*0130 препоручујемо СRаком брату занатлији, ~a се о том ~обро промисли. 141 
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Ми нећемо да апелирамо на ваше осећаје у китнастим и пра
зним фразама. То није наш посо. Но ми вам просто разлажемо 
ствар као што јесте и препоручујемо је вашем хладном непри

страсном разуму на расуђење. 
До zog jegapeg не увugu.мо, ga наши uривашнu uншереси несму 

биши у сукобу с HapogHUM оuшLТluм - UHLТlepeCOM, и ga pagehu за 
HapogHu uHiliepec JvШ и за наш сойсй1венu paguMo) gOHge нема оз
биљног) раgикалног найрейiха; gOHge пе нас увек веu.[,Ши несавесни 
себичњацu (iog фир.мом "HapogHoz gобра" ексйлоашuрашu ш. ј. на 
финu начин вараiПu и красГЙи. 

Освести се једном народе, знај да си ти сила која све покреће! 
Ал како hеш јадни народе, кад твоји сопствени синови, место да ти 
пока)ку ту твоју снагу, они ти је још скривају, место да те по

учавају, они те затупљују. Но и то неће увек тако бити, јер "наши 
јади су залога наше слободе". 

PagHuK, бр. 4, од 13. 1 1872. 



и нова "социјално-демократска" струја, која је се већ поја

вљивала била са борбом против "либерализма", добила је свој 
радни израз у "Раднику", кога је Ђуро Љочић покренуо почетком 

месеца јунија. "Радник" је, као и "Трговачки гласник", поглавито 
привредни лист, али док се "Трговачкй гласник" обрће влади са 
захтевом живље радње званичне i дотле се "Радник" обраћа народу 
самом и зове га да се сам покрене на удруживање и dснажење своје 

радње. Првобитни је програм "Радников" хтео отприлике да буде: 
захтевање "раденичке државе" у којој ће држава нарочито уре
ђивати и ујамчавати рад и капитал. Тиме би се прекратила сиро

тиња и просвету би могао да Тек са 

борба за 

на политичко бојиште "Радник" врло брзо 
увидео: да у нас зија још врло много неподмирених преких "на

да дочекају далеко доба "рад-

могла ни да се уреди ни да се одржи. Увидео је не само да поред 
искључивог и напред одређеног програма будућне српске државе 

се моћи извести у борбу целокупна снага народава, него да се 
поред "закона о штампи" тај програм не може ни изнети. У видео 
је да борба за у Аустро-Угарској управо за 
личну, општИНСКУ и окр)')кну слободу. И увидео је да се нема кад 
чекати наше унутрашње препорођење у борби против туђинаца, 
но да МИ све горе имати што већма оклевали бу
демо. 
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Оваква увиђавност служи на част "Раднику". Она је учинила 
те напредна самостална снага у Србији, која је почетком лањске 
године била растројена, већ је при свршетку године јавила се 
зближена у начелима и тежњама својим, тако да су већ састале се 
жеље са свих страна, како би се на једном великом свакидашњем 
листу сакупила сва самостална напредна снага политична у Срби

ји, да се прикупе у једно радници обустављене "Србије", "Говор
нице", и данашњег "Радника", те да чврсто стану на браник за 
слободу и напредак против сваког ситничарства, ћуди, предрасуда, 
незналаштва 11 леНОСТ11. 142 

Млаgа Србаguја, бр. 2, од 15. 1 1872. 



Мислимо да су читаоци могли довољно видети било из ис
куства, било из чланака у "Раднику" у којима се о томе говораше: 
како је жалостан данашњи положај радника и у опште сиротиње, 
па зато ће сасвим излишно бити, да и опет почнемо нашу ствар из 

почетка. Довољно је да се каже то: да радник пропада на сваком 

кораку, мори га и глад и зима, и болести. Па може ли преставити 
себи, како смо се зарадовали, кад видосмо писмо г. Владана Ћор
ђевића у 33 бр. "Срп. Нов." упуhено "трговачким помоhницима, 
калфама свију заната и свима Београђанима који немају своје 
породице". 

Зашто смо се толико смо се зато, 

поглед видели да ће се јадној сиротињи и радни
болести 

писма. 

Ми смо истина далеко од таки закључака о писму г. Владана, 
да он има ту каквих материј алних планова односно њега самог, 

светлуцају "мошти сујете" буржоаске. И гле те радници, како вас 
г. Владан уме лепо да успављује, својим позивањима на удружења 
радничка као на западу, односно чувања здравља и помоhи у боле
сти. 3ајиста читаоци, таких завода постоји на западу, али су ти 
заводи, прво: сво:ина радника, друго: њима управља управнички 

одбор изабран од радника, треће: доктори су њине слуге а не 
господари. Њима, тим удруженим радницима, нит треба Терзи
башиh да прима из милости новце, нит г. Владан Ћорђевић да им с 
небеске висине поклања докторске савете. Не. Њима треба таких 
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људи, који ће ући у њихову средину, који се неnе поплашити њи
хових дроњака, који ће имати срца да их сакупе у збор и да се њима 

братски споразуме о тој ствари, - ти су људи помоћници чове
штва. 

Најзад какве вам гарантије, односно сигурног очувања вашег 
новца, даје г. Владан 'Ворђевиn? Ми не велимо да nе их он са 

г. Терзибашиnем давати под интерес, а радницима потражити век
сле на примљене новце, али ми не верујемо поједином господину 

да nе све оно извршити, што У "Срп. Нов." или у брошури напише; 
јер је предлог чиста 

сваку удобност у болести и своје господарење над изворима тих 

удобности; најзад то је глупо потражити од каког "патриоте" го
сподичића, који мисли да је попити у кафани каву и помоћи људма 

све једно, бар односно лакоnе, који помаже људима из љубазно
ClYlll и учтивости, а не што осећа ту потребу помагања, што је 

осећа на самом себи, јер су сваког тог господичиhа оне дебеле 
сурове руке, сиротог радника, њега, онако финог, наученог од
гајиле. 

Да је г. Владан, место овако бо)канског предлога у новинама 

брошурама које разнеше његови лакеји, узео одобрење од поли
ције - кад се не може на жалост без њега - па да позове те 

'-'р,Ј . .'-.Н.Ј.>..'-', ту на да да 

потребама, о лечењу своји рана, - ми не 

од 31. 1872. 



Припослато.* 

rocuoguHe уреgнuче! 

у 35 бр. вашег листа има једно недотупавно "припослано" 
управљено противу пројекта моје приватне болнице. Не рад тога 
"радника", који нема ни толико поштења да се испод опаДаЈ~а 

једне личности потпише,** него се иза грма безимености за КОЈУ 
h-n.ДП·llТ.;ПП·'Т'-ОГ' не одговара" блатом на кога стигне, - него рад 

с тога што немају избо

у 

ово од како је моје отворено писмо изашло добијо 
сам које од рођака које од људи који не маре за форме више него 
за њихову суштину, 3 хиљ. дук. И ја сам већ купио велики плац са 

за станове персонала и администрацију моје болнице. Сад 
само хиљ. па да подигнем за 

леснике. Мени се учинило да ће бити најпаметније понудити људе 

* За форму и садржину под овом рубирком уредништво не одговара. 
** "Један радник" који је писао ~ротиву пројек:а ваше приватне болнице, не крије 

свога имена. У одговору, казаће вам СВОЈе име, кад вам Је баш толико до 'Гога. 

Уред. 

ПРИЛОЗИ 263 

који немају своје фамилије да они ту четвртину трошка узму на се 
а ја да им за то гарантујем потпуну негу за цело време док би који 
од њих боловао. Ако они не нађу да је то за њих корисно да са 10. 
гр. ч. мес. осигурају себи прибежиште у случају болести - онда ћу 

ја узајамити и ту 4-ту ХИЉ. дук. али онда ћу наравно бити приморан 

да при разрезивању таксе за примање у моју болницу урачунам не 

само интерес на све позјамљене новце, него и мој уложени труд и 

знање, а онда ће наравно изнети мало више него што је прилог од 

10. гр. ч. месеч. 

питао ме један "радник" редактор по чему је 
то онда швоја болница, кад неко други улаже само четвртину 

потребне суме?" 

На то сам му одговорио ово: 

- Ти уређујеш и издајеш твоје новине. Од претплате својих 

читалаца ти не само плаћаш све трошкове око листа него и од ње 

живиш и ти и твоја породица, ако је имаш. Ти си уложио само 

твоје знање, уређивање, и опет нико не сумња да је твој лист твоја 

својина. А ја улажем не само три пут више него сви евентуални 

прилагачи заједно, него и моје знање и труд, него и ризик да се у 

време какве епидемије задужим још за коју хиљаду дуката!-

Томе раднику беше то јасно а мислимо да је и писцу "при-

посланога". Али шта је њему стало до ствари? је чуо да у 

хиљаде страдају од капитали-

ста, 

ло че пиво као 

само за то 1111'0 он 

чке" скупштине у његовом смислу. истина зна готово да сва 

удружења кој а су у нас поникла из те његове радничке средине 

за је познато да је све то што је 

изгледало као општа радничка иницијатива, било само дело "руку 

он опет томе да све ваља предузимати на 

скупштинама његовских радника, јер он зна до се онда највеhи 

уплив има на гомилу необразованих људи кад им се замазују очи 

да све оно што он бива по њиховој памети и по њиховој 

вољи. 
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Него ово није место да изнесемо сву шупљину целе те наду

вене жабе. Другом приликом видећемо имали у нас "радничког 

питања" у западном смислу или само питање сиротиње. 

31l\AapTa 1872 год. у Београду. 

ОД 2. 1872. 

Др. Влаgан ЋорЬевић 
војени лекар. 

ПРИЛОЗИ 

Од данас прелази уредништво "Радника" на Сшевана Мuлu

певuпа. Јавља се читаоцима, који не знају, да "Радник" не ће ни у 
длаку одступити од постављеног правца. Сурадничка снага која је 

сакупљена око уређивања, јамчи да nе лист и садр)кина листа у 

будуnе бити много боља. Дужност је пријатеља наших, да се по
труде те да се нши зајеgнuчкu орган што више растури. 

Господа уписници нека пожуре са претплатом за наступајуће 
тромесечије, а Г. уписнике који нам дугују за прошло тромесечије, 
молимо да се не забаве са исплатом како им се не би обуставило 

шиљање листа. 

ОД 5. IY 1872. 



у 36 бр. ов. лисй1а изашло је jegHo "йрийослай10" og 2. Влаgа
на ЋорЬевипа војеН02 лекара, уйрављено йрой1ив мојих йрuмеgаба 
на ње20ву болницу. Не pag ГЙ02а Влаgана -- него зараg оних ис(јlих 
pagHUKa и оне исй1е сирошиње, на коју је и моје йреЬашње "йри
йослаiuо" било уйрављено, pag њих морам репи неколико речи 
као Og20BOp 2. Влаgану. 

Овде сам у толико био од њега поштенији и бли:жи критици, 
што сам изоставио сваке грдње које се могу сакрити само под 
цилиндрима и фином спољашњем изгледу; што сам се послу)кио 

речима самога Владана и то само почетним; што сам изоставио 

епитете: "Ла ,јер би га могао сравнити са би 
њему тај назив боље приличио, као аристократи у свему и т.Д.; не, 

то само о 

рекао да он хоће да подиже своју сопствену болницу, у којој 
ће разуме се, као сопственик бити господар и све и сва; већ је 

одговор изнео још већма ту превару на среду тим, што каже да већ 

постоји сиротињска болница у којој је nota bene лечење и нега 
бадава на које ја нисам примећавао, јер сам веровао у Владаново 
поштење па мислим да он нешто боље и корисније по раднике 
тражи, кад тамо а он излази као прост варалица, која је хтела на 
рачун сиротиње, да изврши неке своје планове. Питам те сиро
тињо, нашто нам то на врату, да којекаквим господичићима, пра
вимо капитал? Нашто нам је сиротињо, то на врату да вечито 

будемо туђи овнови, да са њи други руно скидају. Или Владан под 

ПРИЛОЗИ 

приватном а не сиротињском болницом разуме, да ту неће свака 
рита приступа имати већ по какав углађени трговачки калфица? 

Али ево несреће, кад се новци маме, онда се обраћа и "свима 
калфама занатлијским и свима београђанима који породице не
мају", па чак и шегртима. Шта велите г. Владане, јел то сиротиња 
о којој сам ја говорио? Заиста јесте, те још как а сиротиња, која 
има леба донде, док је здраве, док може да ради, а кад се разболи, 
њу избацу мајстор или газда на поље, и она остаје и без леба и без 
лека, остаје јој једно -да умире. Ето вам ваше ћифтинске помоћи. 
Па ако је иначе мислио тај г. Владан, зашто тако не објави и у 
"Срп. Нов."; него као да оће да помогне радницима? Па зар г. 
Владан мисли, да је на акције подигнут каки завод његова соп
ственост? Није л и опет превара и то најгрубија? Црвениш ли г. 

Владане од такве преваре. Зар мислиш да су Срби Патагонци, те 
да разнежена чеда њиних пијавица уљушкују на својим леђима, 
како ће им се првом приликом под кожу набости? Па и где су вам 
те 3 хиљ.? ми не велимо, да их немате, али се бојимо да и оне нису 
само сирена за јадне раднике? Па кад би их имали, зар чим их 
стекосте објависте да је болница ваша сопственост, а пре не? Је л 

то превара? Дакле из свега тог извијања Владановог види се, да он 
није хтео да помогне сиротињи, већ себи, а хтео је то само да 

изврши на овај начин. Немојте мислити радници да је тај појав 

какав особити: не, ми смо далеко од тога да то кажемо, сваки дан 

се таки појави на наше очи дешавају, тако данас пузе црви ев
ропске шпекулантске и се на вашим телима на 

, да наша против 

на таким основима и данашње доба, док је још у сили 

и власти така сорта људи, као што је и док још постоји 

општа деморализација, али ми смо ватрени ПРИВР)l(еници Дружина 

за нема Т.Д. Ја сам 

веома нестрпљив, да тај г. Владан испуни обећање што га је дао у 

36 бр. "Радника": али треба да зна~ да се знање о том: "има ли код 
нас радничког питања у западном смислу, или само сиротиње," не 

добија целивањем моштију студеничких богоу~одника, св. краља 
првовенчаног и Симеуна мироточивог; већ целивањем свију не
срећа и патња тог самог радничког и сиротињског света. ако је 
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код нас питање сиротиње, а не радничко, онда тим горе, то је 
пауперизам, то значи да је наша отаџбина на крају пропасти, тим 
јој пре треба помоћи и то радикалним лековима; али ми то не 

верујемо и велимо, да он о том питању може говорити само онима 

коима је читао Либерово "све за слободу" награђено од пруског 

краља!! 
А сада на захтевање нашег милостивог господичића под-

пису јем своје име: 

4. Г. 

Димишрије Ценuћ. 

PagHuK, бр. 39, од 9. ЈУ 1872. 

ЦЕ1IИТ1У] 

rocCioguHe уреgнuче! 

у бр. 39. "Раденика" има још једно "припослано" противу 
моје приватне болнице, и то од некаквог господина Д. Ценuћа. Ја 

Вам молим да наштампате ово неколико речи у одговор томе 

добром господину. 

Видите, драги г. Цениhу, поред најбоље воље да се 

на ваше брзоплетно мешање у ствари за које несте дорасли, не 

ми је вас жао тако млада неука. [ ... Ј 
у глави било мало мисли а још мање знања, па знам какво је 

се 

могу догодити разни малери. пр. ви се можете потписати jegal-l 
pagHuK, а овамо сваки се може уверити, да сте ви још ђаче, које не 
зарађује никаквим занатом ни свој него га "туђим 

сти да је такво почињање јавнога рада врло .жалосно. С тога, 
стрпљења, драги господине, учите приљежно, па кад на једној 

науке будете 8 година, кад тим оз-

биљно стеченим знањем учинили и десети део услуга својим сугра-

оних, се ја поносим што сам их за ово неко-
лико месеци учинио болесној сиротињи београдској - онда ћу се с 
вама јавно разговарати. Кад вама буде ваше вреЈие, ваше jeguHo 
и.мање, па кад ви будете од тог јединог имања сваки дан поклањали 

позамашни део сиротињи, онда ми можете рећи да ја хоћу да 
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експлоатирам сиротињу, кад јој нудим потпуну негу за 10 гр. ме
сечно. Онда ћУ др)кати да је вредно да вам одговорим да имате 

можда добро срце, ал да не умете мислити логички. 

Што се тиче питања да л' у нас има само сиротиње или 

радничке класе, о томе се ја не разговарам с вама, него с одраслим 

људима, и то не у листу неколицине београдских ђака бадаваџија, 
који се не стиде трпати се међу поштене раденике - већ на другом 
месту. Међутим ако прочитате неколико чланака "О сuрошuњu" 
што ће изаhи у "Млаgој Србаguјu", ако дођете на предавање ,Да 

СUIJl/l"{f,IА .. ГПIА, целе које ћу 
ти у име београдске сиротињске комисије, у општинској дворани, 
и ако будете разумели научни чланак "Основне болести друштва, 
њихови трагови у Србији и како их ваља лечити" који спремам за 
Гласник Српског ученог друштва, онда ћете увидети да таква пи
тања несу играчка за децу, па ћете прионути и ви да учите, ако 

уопште несте - кретен. Ово је моја последња реч за вас г. Цениhу. 

у Београду, 9. априла 1872. 

Др. ЋОРDевuh 
војени лекар 

, ОД 12. ЈУ 1872. 

у недељу на Цвети састала се у великом Бечкереку конфе-
.... ='rTTT"T1 ИЗ а уједно 

бачке и банатске границе. У конференцији биhе заступљени и 
Румуни из Баната и Ердеља преко својих заступника на угарском 

сабору. Српски листови онострански саопштавају позив на конфе
ренцију у коме видимо "да би предмети саветовања били: 1. Да ли 
да Срби у будуhе учествују у угарском сабору, и по томе: да ли да 
се упусте у изборе. 2. Ако, то какав проtрам: или досадањи или 
поновљени да посланицима за основу радње и у опште за основу 

народне странке слу)ки. З. Како да се народна странка организује 
да произведе изборе својих кандидата". То није нова појава у жи
воту наше браће оностраних Срба нити су предмети 
саветовања; то је свакидашња ствар. Ми незнамо још резултата те 

али знамо то да 

добро може донети, што је .V"U,LlLLLJ\..-'-,".U 

да 

" овако питање: да ли да плаћају и издр-
жавају маџарску владу и чиновнике, или не треба ни паре да даду 
кад од да 

синове у 

влада њима самима њи саме гњавила и глобила, или не треба? 
Како да се народ материјално осигура и како да се сачува од 
поплаве да не земљорадник бегати са огњишта у 

друге крајеве да тражи рада и леба, да буде "одаџија и кочијаш", 
као што наш дописник из у 

најзад да се најтачније испитају узроци пропадању и толиком исе-
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љавању народа, и како да се помогне потопљеном народу? Ово 
последње може се одма бар приближно, па практици извршити, 

ваља приступити: потпомагању потопљеника у Бачкој и Банату, 

па да се не одређује на позориште по 100 по 200 форината помоhи 
а на њих по 5 по 10 већ обратно; таква помоh ми знамо да не би 
помогла на вечна времена, али би на време помогла, за ову годину; 
то се не може остављати на будуhа времена, јер народ сад, данас 
пропада и умире од глади; а такође може се одма отпочети аги

тација ако не са свим, оно бар да се смањи пореза и да се уништи 
солдачина. Нема сумње да би народ у овим питањима био много и 

много јачи савезник но у парламентарној борби, јер су овде нај

живље додирнути његови интереси. 

То тра:жи народ, и не само народ српски већ сви народи у 

Аустро-угарској. То су најсувременија, најбитнија или ако оћете 
назовите их "најврелија" питања, која сад ваља решавати. Нема ту 
питања о шиљању посланика у сабор, где се гло)ке народности, где 
се потрж:у "привилегије и историска права", - пред овим све пада, 
и траже се најрадикалније економске и политичке реформе у дру
штву, у склопу садашље државе, коју народ својим радом -- поре
зом и својом крвљу - војницима држи, да га још више пљачка и 
дави за то, што је неорганизован и неупуhен. У оваквим питањима 

су у Аустро-угарској најрадикалнији елемент, најбољи са
везници, овде се мире народи, јер су њиови интереси једнаки и 
подједнако оштећени, па за то у њима треба тра)кити савезника. 144 

бр. од 

"РАДЕНИКУ" 

. o~o је већ друга година како неколико људи ради, да у Срби
ЈИ O~HYJe раgенuчку KaCf!iY, са свима метама које таква удру)кења 
имаЈУ на западу, где их Је стварна невоља створила. Тамо су - на 
Западу, - феудални систем., неправедна подела земље, удру)ки
вање капиталиста, прераЗВИЈеност индустрије, шарлатанства и ло
повлуци по берзама и Т.д. створила читаве класе људи који живе 
без икаквог свог.а рада, на рачун туђега зноја, а с друге стране 
читаве популаЦИЈе такве сиротиње у којој нема ни најнужнијих 
услова за живот, на најнедостојнији начин од глади, 

раде као од 

побуда и мене натерала да ово неколико тренутака што ми остаје 
за лични одмор, поклоним лечењу те болести која као да хоће и у 
нас да ухвати корена. 

у нас је косовска битк~, тако покосила аристократију српску, 
да у народноме )кивоту НИЈе остало ама ни спомена каквог фе-
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удалног уређења, и народне се особине и уређење развиј~ху у 
чистом демократском правцу. - По томе код нас отпада Један 

важан изазивач раденичких каста. 

у нас нема још ни спомена о индустрији. Једна једина фабри-
ка за израду сукна, па и она не би се могла подиhи ни одржати да 
није помогла држава и ужичка општина. У нас дакле нема ни 
здружених капитала који би својим многобројним машинама по
бијали цену ручном раду и које би остављале хиљадама руку без 
рада или које би их приморавале да раде за бесцење, пошто за 
што. више у нас тако мало има да се за тако прост посао 

као што је ношење цигаља и малтера, за који не треба никакве 
спреме и учења плаћа толико исто наднице колико једном малом 
чиновнику који се за свој рад школовао по 15 година, потрошивши 
у том спремању своме оцу и црно испод нокта. K~ је у нас про
летарац, а ко је "буржоа"? Сви без разлике мораЈУ да раде а1<:О 
хоће да живе, свако према својој спреми, свако према струци КОЈУ 
је Ко ж:иви у нас на рачун другога? Само ако хоће човек 
'да ради, он може добити свуда посл~ и то добро пл~ћен~г посла. 

зар то није добро плаhено кад Један амалин КОЈИ НИЈе м.орао 

учити никаквог заната, добије пет rpor:ra за т.о да пренесе Једну 
повећу столицу од трговине с намештаЈем до. Једн?г квартира на 

десет баштоваНЏИЈа КОЈИ уме да гради 

за цвеће, заради за једно после подне 4 цванцика. Прост по
носи воду, па често не пере ни судове 

има 3 и храну или 5 дук. 
дневно. То 

гов плате има, иако 

ради док је до тог места дошао. 
годишње ако вредан и 

може на њ ослонити. То је дакле којекаквих 600 
талира годишље. То је два пут толико колико један доктор ме-
дицине и хирурхије и Т.д. добије кад постане окружни физикус.у 

два пут доБИЈе 
плате кад дође за инџинира не знам које класе. А запитајте колико 

не велим труда, него само готово г 

новца док су стекли своје дипломе? Па тај доктор, инџинир, тај 
фактор, тај званичник, што је све "буржоазија'", то је све "ћифта" 
у језику нашега "Раденика", а сиромах калфа, покућар, слагач, 
амалин, праља и Т.д., то су једини раgенuцu, који толико стењу под 

ПРИЛОЗИ 

јармом који им је наметнула српска буржоазија (буди Бог с нама!), 
да ваља основати нарочити лист који бранити само њихове 
интересе, који ће од њих саставити нарочиту раденичку касту, да 

нема никаквих сношаја са ћифтама. Али кака су сами предузимачи 
добро знали да у Србији нема ни 10 њиховских раденика који би 
дали 10 пара за раднички "орган'', то је ваљало пригрлити и цео 
презрени "либерални" програм, који није имао листа пошто 
стаде "Србија" излазити - те тако добити читалаца и осигурати му 

опстанак. Што је на тај начин "раденички" лист издржавала "бур
жоазија" - то не мари ништа, и у социјалних је "демократа" као 
год и у језуита тако широка савест да и код њих "цељ освеиuuава 
среiПсШво". Да ово није гола претпоставка, то доказује 1. што је 
300 претплатника отпало од "Раденика" чим је почео показивати 
своје право лице, 2. тиме, што ће тај лист оне год. угинути чим се 
појави други лист на место угинуле "Србије". И то ће се скоро 
свршити. И паметни људи су морали читати "Раденика" само да не 

читају голе "стечаје" и уводне чланке о стварима које нас се ни 
мало не тичу. Либералци од 1858. године и они млађи књижевни
ци, који су се тој партији придружили, једино су одговорни њихова 

нехатост и у неколико лењост, једини је узрок што се "Раденик" и 
оволико могао башарити, са његовим утопијама, што је могао 

наводити људе на удружења, за која у нас није било снаге, за која 
се унапред могло казати да ће пропасти, и која су сад у народу тако 
убила поверење на та удруживања - да ће тешко моћи и човек 
стварно, темељно наше људе да се 

би било на реду да видимо како се зачео 

су 

парци научили на памет, па их потежу као кебу иза појаса, чим 

чују да се когод о неком друштвеном питању разговара; али чла

да 

ка, те тако морам најпре о 

одг.М. 

за 

проговорити. 

да знаш, читаоче, да 

ника" организирана војска, у којој има опште образованих књи
жевника, стручних научењака итд. Чим се једна од тих "одабраних 

снага" ИСТРОШИ, одмах искаче нов борац на љегово место. ЧИМ се 
повукао г. ЦеНUћ у приватни живот, да се одмори од својих публ и-
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ЦИСТИЧКИХ напрезања искаче један научењак да заступи свога дру
га, па што онај није могао самим учтивостима да постигне по

кушава овај да задобије својим ученим разлаг~њем. Ако и то не 
помогне онде ће се можда сам творац СОЦИЈално-демократске 

"партије" у Србији, неодолими Светозар Марковић снисходити ~a 
његовом неумитном критиком поравни све са ~eMЉOM. ~ли Ја 

сумњам да nе се он пре кренути док све СОЦИЈалисте mшогum 

gепtiнm не испуцају своје вишеке. Ти ћеш се можда зачудит~ ~a име 
научењака М. Пајића до сада ниси никад .нашао ни на КОЈОЈ ио~е 

JClL-Н,-,u,-"ц. ти nеш рећи да не постаЈе учен човек сваки КОЈИ 
уме да дигне прашину у облак млатајуhи муњама "килограм радне 
снаге", "атоми", и аритметичким уравнењима, и да то само по

казује унутрашње ништавило таког дуп:евног рада. ~л.и ти се 
вараш, драги читаоче г. М. Пајuh ако НИЈе први а оно Је Један од 
првих српских научењака. И ја ћу се r:rотрудити да то и докажем. 
Познато ти је да је славни инглиски Јестаственик Ч арлс Дарвин 
својом књигом "О постанку видова" начинио такав огроман пре

врат у науци о органским CTBopOB~Ma, који се може мерити само .са 
епохом, коју је њутн створио СВОЈИМ законом о~ште гравитаЦИЈе, 

или КопеР~-IИК својом васионском системом. Та Је к:ьига тако зн~
менита како по огромности разноструког матерИЈала што га Је 

целога живота по целоме свету прикупљао, тако. и по 

класичном стилу своме, да се н.пр. у легијонима немачких Јеста

ственика тек знаменити Брон усудио да се у 

( осем код се на 

да 

боље и од оригинала. Ј а сам имао ту ретку 

да у читам српски превод Дарвиновог 

дела, и к~жем вам: Classico саlашо написано.. какав 
човек рекао да је на место сваке ПОЈедине речи не.мачког 

стављена не да ли Је и ре-

ченица српска, па опет како то чисто .српско зв~ни, колико дубо

ког разумевања у предмету покаЗУЈе! Слуша.l:~ сам_о: "uзбо~ 
йаhеЊСl'" у незнању", "разјuшњење о начину gеЈсuиа upUpOgH02 
LLU'~,/,_,и расЙлоgа". "Вероватно дејство природног избора рас
плода на потомке заједничких родитеља одступањем карактера И 

изумирањем" "повољне околности за могућност човековог из-

бора" - "Млоги ВИДОВИ малих редова равни су врстама у томе што 
су међу собом врло близу али неједнако сродни и имају огра
ничено раширење" - "Изумирање ком је узрок природни избор 
расплода - "равенство" - компензација (') и економија растења _ 
"Део ма ког вugа, lШТiо је се развио uзванреgНОЈИ снагО.А1 или на
чином, има у сравнењ у са llClTiobelTil-iUМ gеЛОЈИ 
Нal(лоност за ЙроменњивОСlТi. (( 

Шта велиш, драги читаоче? Колико је хиљада килограма 
душевне снаге" морао потрошити наш изврсни научењак М. 
да тако класички преведе Дарвина. И опет Срп. учено друштво не 
хтеде да тај драгоцени рад прими и награди. О зависти, паклена 
кћери. Али тако је кад год се појави један такав ђеније који без 
икакве спреме на један пут скочи на врхунац науке, свагда не могу 
да га трпе они који су цео )кивот корак по корак пели се на ту 
висину. 

Па како је дубок поглед у све природне законе стекао ~A. 
Пајuh! Узмите само његов чланак. У свакој врсти једна нова по
тврда тих закона. 

Он каже сиротиње може двојаке: 1. Сиротиње коју 
gpyuuТiBO и LlpupOgHU узроци онеспособили за сваку привреду, 2. 
најчеститији радници који раде до 15 сахата дневно а ништа 
(за ово сиромаштво дакле није криво ни друштво ни природни 
узроци?). Оваке сиротиње има и у индустријалној Африци и У 
пренасељеној и по целој површини. То је йо-

(!) даље 

с хтео да ка)ке 

закон, тј. ga се целокvйнu органски Ј!сuвОlТi умно:нсава у 
zеомеlТiрuчкој йрогресuји (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 126, 256) а ga ме-
f)уlТiu.м наша зелtља) /vla како је вешiТю и обgелаваЛLt не 
Аю:нсе за све Ј/си-
вOlТiа него у ариzТiЈиеlТiuчкој йрогресuјu (1, 2, З, 4, 5,6,7,8,9), ИЛИ 
другим речима: HalIJ је научењак хтео да каж:е се /vlHOZO 

вuше /v(HOJlce него LUlТio земља ЙРОllзвоgu хране, йа ga је cТio главни 
узрок ullТio У cвelТiy U.Аиl cupolТiuњe. Само што смо ја и ти, драги 
читаоче, сувише неспремни да разумемо логику г. М. Пајuhа. 

Сад иде у чланку г. Пајића једно место за које би ти, читаоче, 
можда да је преслано, јер се онде каже да сам ја за двадесет 
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година школовања појео ( ваљда попио) до 5000# сиротињскога 
зноја, па да су по томе атоми мојега тела састављени од самог тог 
сланог сиротињског сока, дакле да сам ја течно. Кад би се могло 
помислити да је тако као осведочену истину, то је изнео г. м. Па

јuп. Он је већ, у сшању не само ga мери gYlueBHY раgњу на KaHzuap, 
него је чак нашао и шо ga је pagHa снага коју йошроши мозак 
jegHoz лекара zpagehu gијагнозе и лечеhи) еквиваленша (да важи 
толико исто) pagHoj снази мишиnа jegHoz luусшерског калфе који 
за UClUO цuЙеле. Ко помисли колико је мозак тога 
доктора потрошио радне снаге док је дошао до тога да може тачно 
распознати по спољашним знацима анатомске промене у дубини 

тела, и да може лечити, а колико мишићи калфенски док су на

учили да саставе неколико комада скројене коже по даном калупу; 
па види из овог откриhа Пајиhевог ga је резулй1аш, што се тиче 
потрошених килограма радне снаге, jegaH uсй1и, тај неће моћи 
појмити од куд на свету тако несразмерно млого више шустерских 
раденика него лекара. Откриhе г. Пајиhа не прави само у теоре
тичној науци епоху. Оно ве бити од недогледног уплива на сам 

живот. Јер кад продре у све слојеве друштва људског та 

огромна истина да се и исшом снагом (или знањем) може зара-
120 гр. дневно, којом се до сад зарађивало једва 10 гр. на 

дан, врло је јасно да hе сваки претпоставити ону прву зараду, и 
тако ће наједанпут настати прави рај на земљи, нестаће сваке 
сиротиње, сваке беде и невоље. Преко двадесет векова напрезала 

целога 

и поштовањем 

у науци о друштву; али - морам признати -
имати више никад да с њим јавно разговарам. 

колико да је човек частољубив, то било опет коју 
себи не би могао никад опростити. 

22. апр. 1872. год. 

Др. Влаgан Ћорђевuћ 

.lеguнсШво, бр. 86--87 и 88, од 23. и 25. IV 1872. 

Светозару Марковиhу 
ОД 

Драги Свеi710заре! 

Велика ти хвала што си једва једном и ти изашао на јавност 
као борац у питању које се заподело између мене и данашњих 
"одабl?аних CHa~a" које су усредсређене у "Раденику'". Хвала ти с 
тога, Јер ми даЈеш прилике да и ја коју збиљску речем о самој 

што до сад несам могао, јер то hеш ми допустити да па
~e.TaH и озбиљан човек не може се озбиљно разговарати са йайа-
2a;~lMa. С њима се човек само игра и шали, али не разговара о 
дру~твеним .питањима. _. Ти имаш право, наше пријатељство има 
СВОЈУ ИСТОРИЈУ, и ми смо таки пријатељи, да разилажење наших 
мисли у питњима не може никад учинити да се разговарамо 

као Il!ТО су до сад наши 

~HOM д~ се нап~је чист~ науке са Вl?ела, а место тога прва душевна 
храна оила ти Је: СОЦИЈализам, КОЈИ је у околностима у којима је 

си видео како д?aГOB~ЉHO жртвују челични карактери свој 
~кив~_т __ за начела, КОЈа имаЈУ тако здраву језгру, да их сваки обра
Јован чо~ек ~ г~aBHOMe мора пригрлити, и када си видео ту вели
чанству ЬОРЬу' Једне шаке људи противу сурове силе, ти си се 
толико еНТУЗИЈазмисао за тако племениту судбу, да СИ ударио не
променљиви темељ ономе што је данас мета твога живота. Ти си 



280 СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ: ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА, УП 

се решио да живиш и да умреш за слободу, праву једнакост и 
братство свију људи. Каква дивна цељ! Поред све твоје младости 
ти си јuш у Русији осетио да за такав задатак није доста сам голи 
ентузијазам, сама челична воља за извршење; него да треба више 
позитивнога знаља, него птто га може човек добити у енцикло
педичној Русији. И ти оде у Швајцарску, да се учиш код темељних 
Немаца. На жалост доцкан. Ти већ неси имао стрпљења да мирно 
учиш, ти си хитао да што скорије почнеш борбу за твоје идеале, па 
си с тога само пабирчио цвет појединих наука, учио си их у опште ... 

сад тешко се 

на душевни тајни немачки. Ти си сваки час мењао факултете, ја 
сам ти писао да не чиниш тако, него да научиш ма какав занат 

темељно - аја! - Добро. Ти си се вратио у отаџбину не научивши 
ништа, чиме би могао зараf)uваiТiu хлеб, а пун необуздано силне 
жеље, да што скорије јурнеш у политичку борбу. Ти си учинио 
твоје gBe йрве uozpeUIKe: Прво, ти који си мислио да ствараш раде
ничку партију неси се стидео да живиш од милостиње твога брата 
или управо од имања његове жене, Оер, ти ваљда неnеш мени 
доказивати да се у нас може живети од књижевне зараде?) Та сети 
се молим те да чак престолонасљедници јевропских монарха уче 
по који занат, да им се нађе у невољи, да не би морали недостојно 

пророк - не ништа, осем што 

си 

што не показа толико кура)ки да изнесеш 

lивој йравu йроzpaJvI, него га штампаш по Панчеву, у књижи
цама? Рећи i1еш: дала цензура. Ах соколе, ми сви врло добро 

. С ,- . "Г " з што? НИЈе дала ни да се спомене у" рОИЈИ ИЛИ" оворници. а . 
Сигурно се надала да nеш ти сам себи највише шкодити апсурдно
стима, и можда је у неколико имала право. Па онда: шта то значи 
казати у једном броју да од Србије нема ништа, у чланку опет да ти 

је све једно ил владао у ил - а 
одмах у идуnем броју да је Србија једина кадра срушити и Турску И 
Аустрију (!) па постати стожер балканских народа! ... Зар је то 
план кад један број листа утерује други у лаж? Па онда кад ти 
неhеш да знаш за ту данашњу државу српску, за што прихватити 

ПРИЛОЗИ 

либерални програм, за што си се борио за раширење уставних 

слободних установа? - Помисли даље шта си радио ван редакције 
у практичном животу. Ти, заштитник раденика противу њихових 

експлоататора, 1' . .1. противу капиталиста, ти подижеш у Београду 
коtlШИОЛllсГi1llчке gpY:НCllHe. Или зар је столарско-браварска дру
)кина задруга раденичка? Или су то оне задруге дружине, што тако 

брзо једна за другом пропадаше да им није могао човек запамтити 
ни име. Та у њој се исто тако експлоатише раденик као и по 

~абрикама појединих газда, само што си ти у пракси проституисао 

Једно онда шта си радио у те видео! 

Првих шест месеци изнесте тако сјајне добитке, даје сва сиротиња 
појурила да своју крваво стечену уштеду уложи, кад не прође ни 
друго йо године а ви сами признајете да сте упропастили 600 ду
ката, изговарајуhи се да су момци крали. У осталом садашњи од

борници потрошње кажу ga сШе ви уйройасiТiили йреко gBe хuљаgе 
gукаШа за Ших шес[П месеци. Та ти си сам био, не само одборник, 

него и продавач, ти си сам припасивао кецељу, у своме кому

нистичком поносу - па где ти је било знање за те практичке 
ствари, које си почињао, а где су ти биле очи? Сад ако те скупшти

на потрошње тужи суду, ШТО си шhердао толике сиротињске паре, 

куд ne твој нимбус политичког вође? Што не пазиш, човече? 
у 

ПиСА/а Па уо уанас llзашао 

ти се сеnаш како сам почастио једног српског кнеза- владаоца, за 
Али шта да 

бликанац, а овамо идеш па пишеш Йuс.мо кнеау I-Јиколu, са још 
неколицином, у 1{oJvte му обећаваШе, ga ће његова guнаСlИllја вла
gaГnu у буgуhој СРЙСl{ој gРЭЈсавu, само ако усХiПеgне ga с вама йочне 
pmТi за ослобоЬење. То се ЙUСЈ1ЛО .kLO.же ЧLllТiаШu II KOg gp. Све
{јl0аара Л1uлеiiluћа, Знаш ли како се то зове, љубазни мој Свето

заре? ИзgајсШво ugeju којој си йосвеШио lиво} ЭfсuвОlТi, II КРUА1и

наЛНll йокуша} ЙРОlТiuву егзисШенције нашега Hapogcz, јер да је кнез 
Никола био тако детињаст, као ти и твоја партија, па да је загазио 
у zpaf)aHcKll раiП, онда би брзо обрали бостан, као народ. И ти 
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имаш образа некоме да пребациш да је династа? У осталом ја знам 
још за једну погодбу са једном другом српском династијом, само 
што за сад није нужно да кажем која је ... После неког времена ... 

РећИ ћеш "та зар ти не видиш, да сам ја њих хтео да преварим 
само док дођем до цељи, а што ја њих после не би уклонио с пута -
то Боже здравље!" 

Аха. Дакле ти си као онај социјални демократа "Iп Reih'und 
Gleid", који пактира с краљем да заједно начине социјалну репу
блику па он да буде раденички краљ. Ти би дакле био у стању, кад 
би таком дошао до власти, и силе, да силом наме
тнеш народу форму државну и економне установе, које се теби 
чине да су најбоље. Па онда, у чему се разликује твој тероризам од 
насиља једнога Найолеона lП? И он ка.же да ХОће да спасе народ, 
само по његовој ђунији. - Видиш, ј а сам проучавањем природе за 

неколико година научио толико природних закона да готово сваку 

појаву око мене могу њима да протумачим, мени дакле већ више 
не треба Зевс, нити библијски бог; али због тога кад би мени 
дошла власт у шаке, да натерам један цео народ да буде атеиста -
то би било глупо, тако исто кад би му наметнуо републику пре 
него што би је ве.hина тога народа зажелела. 

Можда .hеш ме потсетити на један природан закон, на борбу 
за опстанак, па ћеш да се мораш служити каквим му драго 

кад ти а у 

с стране, што 

сам само природне законе учио, ХОЋУ да говорим о ствари за коју 
ви мислите да сте узели привилегијум, и за коју ви ДРЖИТе да не 

Да се разјаснимо: ја сам казао да У Србији нема раденичког 
питања у западном смислу, јер у нас нема никакве индустрије нема 

фабрuчкuх pageHuKa, а несам казао да нема економног ЙuШања. 
Ти hеш реhи: "ја несам никад у нас говорио или наређивао да се 
говори о фабрuчкuм раgенuцuма, него о нашuм сељацима". Али 

прво, ти као "одборник" интернасионале за српске земље (ах како 
то име другаче звони него кад се каже: књижевник или лекар или 

инџинир!), не смеш извртати и фалсификовати начела интернаси
онале. У штатутима интернасионале стоји изриком: 

Consideloant 
Que l' emancipation de la classe оuv;'iеге doit еН'е l' оеиуге des t1'a

уај llеllГS еих -memes; 
Que l 'assujettissment ecolZomique du tгаvаillеиг аих detenteurs des 

то \ieJlS с/и t;"avaiz, с' est -а-diIе des SOUIccs de lа est la cause premiel'e de 
lа ;егvitudе dans tOlltes ses fОПl1еs-lа misеге sociale, l'avilissement јп
tellectuel, е! lа depandance politique."* и т.Д. 

УзимајућИ у обзир: 
раgенuчкu Сйlалеж треба да се ослободи радом самих раде

ника; 

да је први узрок ропства са свима његовим облицима дру
штвеном мизеријом, душевним понижењем, и политичком потч~

њеношћу, у томе што је раденик економичка подлога онима КОЈИ 

су зграбили за се сва средства за рад, т.ј. све изво~е ~a )K~BOT. 
Где је у нас сшалеж раgенички, la classe ОU\Јј'zеге? КОЈИ су У нас 

- d/? У HeLlpaaegHU власници og cpegcutaaa за pag, где су наши etenteurs. 
нас је сваки сељак свој госа, који има своје непокретно добро, 
своју земљу, и има своју стоку. Док у западњачког раденика, рад 

кога се оснивају интернационале И подобна дpY~TBa, нема нигде 
ништа; докле он постаје просјак чим га истеРаЈУ из фабрике, и 
нема где главу да склони дотле наш сељак не M.O)l~e HUKag l.r:.a-
gоваiПu ако хоnе иоле ga pagu, јер йо ~aKOH~ КОЈИ Је gонела и~
слеgња СКУЙUlй1ина, ње.лtу се не cMegy upogaulLl ни за какав gyz, 
његова gaa вола и ње20вuх luесш зеJ'Vtље. 

да може да 

да ради, 

таку за живот, коме даље у сваком округу поничу 

штедионице у којима ће да своју . и причува за 
дане у којима неће МОћИ да ради, може ли таЈ човек икада у 

такав поло)кај као фабрички раденик на западу? I-Iикада. 
сад нас то изазвало 

општину београдску да се побрине о једном П&ТIиј~тивном али за 
нас довољном леку, о сuроi71uњској куhи целе Србще.]а знам даље 
тако исто као и ти да ће преко свега тога опет остати У нашем 

економном :животу врло многа факiПuчка Heapaaga, а да ваља 

* SLa!Uts !:!епегеаuх et. Rе!:!lеmепts аdmiпisLгаtifs Је l' аssосiаtiоп iпtеmаtiопаlе des tга
vаilleшs. Еliitiоп of~ielle Revite par lе Сопsеil gепегаl. Lопdгеs. 1871. 
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упети сву нашу умну снагу да се оне проуче у темељу и да им се 

потра:жи трајашног лека. Али то не бива тако на пању, одмах. 
"Сруши то парче државе што имамо, па да је подигнемо изнова, на 
сасвим здравом темељу." Знаш ли болан, да би те камењем умла
тили они за које ти пишеш, кад би разумели шта ти хоhепт. Срећа 
твоја што они не читају "PageHuKa" за које бајаги - се пише, него 
они које ти сматраш као српску буржоазију*, јер ти их само про
тив себе оружаш. Не рођаче, ако ти хоћеш дојиста економно спа
сење Србије а не нешто друго - онда оди овамо да се заједно 

за оно без чега не може бити ни о 

реформи, оди да најпре извојујемо право слобоgнога саса1анка, па 
онда ћеш ти моnи скупити митинг у ком хоћеш крају Србије, па 
гледај ако можеш да их разлозима убедиш о томе да је боље онако 
како ти мислиш. Ходи да се боримо за йраву слобоgну luшамйу па 

да ти после нико не сме избрисати ништа кад цитираш места из 
приватних писама, држећи да је и то достојно средство за борбу. 

да извојујемо, да је сваки :изврш:илац закона :и суверене наро
дне воље одговоран за све што ради, од најмањег до највеnег, па да 

видиш каква ће бити администрација у земљи. Најзад ходи да се 

боримо за ойшi71uнску и окру.ЖНУ СПЈУiOуйраву, јер без ње нити ће 
кадгод народ отворити очи, нити ће његово представништво за

онда сло-

баш вам ПОIПЛО за да подигнете 

социјалну републичицу, она би била слободна држава uog Jvюрање, 
која би трајала дотле, док не би попустила твоја "гвоздена 

што 

су око нас, уживале у твојој донкишотерији, па те пустиле да се 

башариш у твојој док не паднеlU под сопственом 

ном насљедственошћу. 

'" "Раденпк" чак п у тој речи IIЗВР}lе смисао својих учитеља. Ласал је изриком казао: 
оно је са,,1O буржоа који ради да се узакони такво право избора, по коме само онај може 
бирати за скунштину који Иl\lа извесно имање, а осталима да се отме саучеШIiе у вршењу тог 
најпречег грађанског права "АгL1еitегрюgгаrпm". Па онда по KO~le праву назива "Раденик" 
наше граl)ЫIСТВО tillф!Тiалш (буржоазијом), кад оно није нигде устало противу општега 
гласаља? 

ПРИЛОЗИ 

и ти мислиш дојиста, нас би пустили тако да се играмо репу

блике као што се ти сад слободно играш комунизма? Да ти не 

мислиш да би твоја социјална република била врло поуздана кри
стализациона тачка за федерацију слободних балканских држава, 
која нас једина мо)ке спасти да не дођемо у желудац каквога џина? 

Слободна држава, која има народну само за одбрану закона 
и своје слободе, да води завојевачки рат? 

Ама, збиља Светозаре, ја почињем да сумњам да је твој мозак 

остао неповређен од твога частољубља. Иначе како би могле да се 

у твоме раду за тако кратко време нагомилају толике бесмислице, 
толике несљедствености, толике толике 

сти на спрам онога, што је сваком дојиста образованом човеку 

најсветије? 
Најзад што му драго, ја сам учинио моју пријатељску ду

жност, казао сам ти отворено у очи све, чим би те могли упро

пастити твоји непријатељи, па се у будуће чувај тако несмислених 
корака. 

Али с овим ја не прекидам наш јавни разговор. Ј а ћу у члан

цима "СОl~llјаЛllзам, !(ОЈvtУнuз{{м II HaUUl йОЛUШllЧКll uшйарцu у "Ра
gel-lUКУ" покушати да докажем да твоје ново јеванђеље, ма колико 
га маскирао именом интернасионале, не само није за увођење у 
данашње српско друштво, него да је осем тога из темеља лажно, 

јер није основано на законима. 



НОВИ АПОСТОЛИ. 

По ослобођењу IlIумадије није било Србина, који није имао 
баштине; није готово било варошанина, који није имао своју кућу. 
Па и сада на селима готово нема сељака без непокретног имања, 
нити у унутрашњости варошанина домаћина без кућ.е, коју је ве
ћином сам зарадио, стекао. Оно што нема куће махом су приватне 
ил државне слуге или дошљаци. Према оваквом стању, може-ли 

бити говора код нас о пауперизму, о пролетаријату, о наднича
рима, о нужности и потребности социјализма, комунизма? Cabsat. 
у "огњеној земљи\' тако млого има ПУСТ~I земље да ју је тешко 
очима прегледати, па је опет нико неће да завата, нити хоће да је 
ради и обделава. Дарвин, који их је гледао, вели да ће се тек онда 

што моhи учинити, ако их какав јачи нагна у гомилу и да раде. То 
исто казује Бекер за она племена, која живе у тропским пре
делима Африке, где има свега изобиља. Ни једни ни други неће да 
склопе комунску државу, нити социјалистичку; ни једни ни други 

да живе у већем па не живе; 

неће да 

падни надничари? То Да ли имамо сувишних залудних руку? 
И тога ли се нама тога није. 

код нас нема каста, 

талиста. ли није, ма у чему, нама на сметњи наша вера? зацело 
у шта у 

витије је да само йроuзвоgu шта му треба и да само своје про
изводе йр ераЬује , т.ј. да има свега шта му треба и да те ствари 
удеси и дотера према потреби. Ми производимо остарелим ала-

ПРИЛОЗИ 

тима, зато прерађевине купујемо са стране. Зашто? Што немамо 
знања. Знање нама оскудева. 3нање се црпи из уzлеgања и науке. 
Кад неку ствар не зна нико да изради: онда се немамо нашта 
угледати. Нема ли се још то где научити: онда је извесно да се 
ствари не могу на боље окренути. Нама су с тога потребни ве
штаци и зналци; да знамо себе и у којој .живимо. Кад ми 

знамо нас саме, нашу природу, наше тело, његову радњу, па кад 

знамо природу и законе и одношаје у природи, онда ће мо се тиме 
и уз то научити и алатима, којима се служи човек да за најкраће 

време са најмање снаге највише добије за подмирење својих по
треба, а тако исто сазнаhемо и све услове, у којима наше тело 

расте, држи се крепко, снажно и здраво, у којима напредује, и 

употребићемо све да што боље и уљудније проживимо. Кад ми све 

ово знамо, онда сигурно нисмо толико манити, да нећемо оно што 

је боље. Тек само овим путем иде се разумној радњи, иде се томе, 
да са сваким кораком иде човек унапредак, јер се руководи зна

њем и разумом. Разумно произвођење и прерађивање шири знање 

у народу, у свету, а знање и доноси благостање: знање је снага, 

моћ, сила. 
Према овоме, што се после Бекла, Дрепера, Дарвина, Лајеља 

и т.д. не може порицати, а да се не иде путем мистицизма и рели

гијски фанатика, јесу ли нама од потребе нове вере, нове изми
шљотине (теорије)? Може ли човек да живи на земљи као 

смо да VVI../U.,u..lI:.I •. LП'-Ј 

мена т.ј. оне HeupupogHe појаве неприродног склопа западњачког 
друштва, о којима код нас нико и не сања, а иначе би морао сањати 

изучавамо оно, о чему нема ни трага ни гласа у нашем друштву? 

да РУIIIИМО оно, У чије име ми се само и ослободити 

можемо, а да и не говорим о лажности космполитизма? Хајде-де 
да кажемо, да усвојимо те нове вере. Е сада да се запитамо: кад би 

ми то све усвојили: је-ли то какво знање? Хоhемо-ли имати више 
стварног знања, више израђених ствари, хоhемо-ли више и брже и 
лакше радити, више производити, боље прерађивати? Хоhемо-ли 

имати више капитала? наше про-
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изводе? Јесу-ли ти проповедници нових вера изнашли какву бољу 
машину? Јесу-ли пронашли ма што и ма у којој струци? Чим се 
сврши Оујеново предузеhе? Или се мисли, да су обеhања и речи 

већ ствари? И чим се разликују апостоли нових вера од оних про
поведника, који су говорили: ако имате тврду веру, реците брду (н. 

пр. Авали "иди" и она ће се кренути с места и отиhи); или чиме се 
они разликују од пророка Матијаса или од апостола "сионскога 
царства": Гедеона Боколда или од "Мормона"? Савршено ничим. 
Из овога се види да ови нови апостоли уопште наличе на све 

религијске сектаторе свију времена, на све дружине религијске, 
се одма изопачавале, се установљавале, па су одма по-

стајале паразити, који живе на рачун удружених људи, а НИIIlта не 

раде: они држе "речи" за "СlТtварu" за "gела". Прави пак зналац 
природе и друштва хиљадама више заслужи, него-ли колико 

му се плати; један чиновник по цео дан ради као роб; један велики 

суграђанин или владар ухиљадостручи имање својих суграђана, 
као што очигледно показује случај у Београду са имањем српским 
пре и после заузеhа градова или са имањем у читавој Србији кад га 

успоредимо са ценом имања у Турској итд. 
Ово све јасно показује, да је главна мана нових апостола у 

незнању човека II ilpupoge, у нейознавањ у закона U оgноuшја у 

ЙРllроgu и љуgСКОАi gРУlluТtв,У. У такву ману падају сви фанатици, 
који су незадовољни стањем ствари, па онда фантазијом стварају 

у природи 

тежи да има што боље и више. Ово се не по стиже ничим другим, 

I/И'.fи",с. Ми знамо да су људи у читавој Европи кроз 

стил и ропства тиме, што су срушили све стечено благо и предали 
га огљу, јер све што је стечено знању и материјалној имовини, оно 
је тековина и уштеда; него су се ослободили тиме, што су постали 

најпре половничари, заТИI\1 киријаши и даље сопственици. При
родно је да раденици постепено постану сопственици и тога по

кретног имања, а не да га пале и да праве пожаре. Пожаром се иде 
у сиротињу, у дивљаштво. Због овога, ови нови апостоли поДпунце 

наличе на оне народњаке, који држе да је народност у грубом 

оделу, ајош грубљем понашању. Они вуку љуgсiТlво у guвљашШво: 
"UJvla ћеЈЛО " вели jegaH айосШол, бранuлац, йалuхуnа: "има nемо 
раз~uх фабрuка, гвозgеНllХ йујТјова, луфiТiбалона, jegHoM речи све 
f!3а2~сл?в= ~gРU-L~ивилuзаЦllје. Kaga nе ти благослови gолеiuе
Ufl~) [ЈАО Је uuшање вре.л1еЈ-La, Па .лtо)/{еЈИО уверени, ga ilio време 
нще gалеко и - (,. PagH. бр. 33 и). Ове ми мисли наводе на памет 
проповед једнога чувенога мраконосиоца, проповедника, који је 
приликом изналаска телеграфа, што је заиста благодет за људ
ство, говорио У цркви предику оваку: "већ се прибли)кило царство 

дошло последње вре:ме! је време кад се 
човек нигде сакрити не може, а да га не ухвате. Завладали су 

грешници, а имаЈУ ђаволску маштанију у рукама и нико не мо)ке 
умаhи" и т. д. читав је сат зборио својим овцама, како су то удесили 
и пронашли све безбожници и владари на штету верних и благо
чеСТИВ~IХ, а није ни опазио, да му се већ и деца ругају. Наравно 
млого Је лакше те?кити, да с.е једе леб, који лежи, него ли трудити 
се и знати; млого Је лакше фантазирати, него ли учити се и ући у 

окорел'у стварност и ту се кретати у зноју лица, на основу знања; 

млого Је лакше сањати Ma~He кобасице и како би се могло скро-

да саме од некуд падаЈУ и долеhу, него ли се учити, усвојити 
знање и трудити се. Без трудбе и знања нема ништа. Ово се пореhи 

да; том новом не ће рад сам да се ради; у тој 
опет nе људи да да да 

би ли пристали да у њему а да нисте 
стол" него прост члан комуне? Па знате ли бивше стање "божије" 

и ови нови айосiТlолu, због глуйосГ[1u већ 
" «() 

тијас придикујуnи, да не nе бити слугу, ни газда, веле: "ваља сма
nи", да" њина йaplТiuja iTio 9РЈIСU за ойшlТiе начело" и да не може 
бити ништа "gOl{ је у власйiu шаf(а coplТia љуgu ". Дакле је све њино 
придиковање гола лаж. Овоме се не треба ЧУДИТИ. Та овај је свет 

млого разноврсних апостола, који су му при

чали, да ће настати рајско стање само да овакав или онакав склоп 
склопи; не помаже предика без рада; трбух не зна за комуну, него 
за рану; имовина захтева да се ради; хоће заштите; личност, 
самосталности, а сви скупа слободе. 
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Не треба нико никоме да робује, али из тога не излази да 

људство тежи, да се поврати у патагонско стање: да забатали зна
ње, а да се повери апостолима, да подивља, да уништи телеграфе, 
гвоздене путове, фабрике и т. д. накратко да се одрекне напретка 

и да се поварвари. Наравно, ко мрзи на напредак, на знање, коме 

су идеал, насиље, разбојници и паликуhе, тај правце иде у вар
варство. А варварство је свако оно стање, у коме нема знања, 

сигурности, бољитка; ропство је свако оно стање у коме се гази 

лична воља и лична радња, па било да је гази комуна, или разбој-
~ . . 

ници, или насилничко свако оно стање, у коме НИЈе 

осигурана и обезбеђена лична самосталност. Животињско је сва
ко оно стање, у коме нема реда. Просјачко је свако оно стање, у 
коме човек под старост пада на милост другима. Није истина да 
људи имају општу чинију - као пророк Илија - из које, једни 
кусају а другима не дају ни да привире, него је истина, да сваки има 
и да се труди да има своју пуну чинију, да из ње куса, кадгод хоће и 
колико хоће, а сви да се бринемо, да сваки на ратхлуку из своје 
чиније куса, а други да му не отимају чинију; но коме ја говорим? 
Ја говорим људма, којима је све једно ма ко у Србији владао, само 
нека они имају да кусају, а да ништа не раде, па ма било и из 
"трошарине", ма то био и последњи цванцик убоге сироте. Го-
ворим људма, који и сада кусају, све из чинија, а нису ни 

.H'I'UliVl.JlH или дуг ономе, чију су чорбу 

на оне, што ослободише српску кне)ке-

вину, бране српску самосталност и 

који теже да се српство заиста нису у стању, да до-

ка)ку, да се одречемо наших баштина, и да их дамо некоме тревем, 
они да а ми да С те стране, 

дакле, нема никакве опасности, па и кад би се створило њихово 
"сионско царство", онда би се ми једнога дана обрели у рају, где 
тече мед и млеко, где имају џиновске гостионице, и ту ти има 

свакојаког пива, почињуhи од киселог "прве потрошарине" шам
пањера, до божанске амброзије, где ти има свакојаког јестива од 
татли млека и баклава, до инглеских бивтека, а у баштама около 
гостионица, очекују вас рајске цуре по избору боља од боље, ле-
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пша од лепше, а онамо даље гају се деца и каквих ти ту нема чуде са 

(види "нови људи" у "Раднику")! Ту ти нема мужа ни )кене, ту ти 
нема ру)кних и лепих, лудих и паметних, ту су ти "мили": ту су све 

рајске хурије и анђели; тамо нема поља ни ветрова; тамо нема 
ЗИ!lле ни лапавице; тамо се не кваре путови, тамо се путује "на 
чаробном hилиму", не путом или на гвозденим колима! Тамо! .. 
Тамо! .. ах! .. та то ти је живот! Свега доста, свега изобиљно! .. Ух! 
ала сам дуго сањао и у мало не заборавих да треба радити, да се 

треба знојити, да се треба мучити и учити! У мало не заборавих, да 
Турцима данак; у 

спахијама; у Старој Србији трпи не чувене муке; у "цивилу" му 

господари спахија; у "граници" му отимљу оружје, да се нема чиме 
да брани од својих угњетача; Банаћани уздишу и издишу, у води од 
глади; у школама изучавају Цицерона и Авбуре и како се Ноје 

опио од грожђа, причају о зеленим луговима и рајским шумама 

или пишу о западњачким надничарима, црвењацима и интерна

ционали, а не знају ни чиме дијају, ни шта једу; једно за другим 
дрво обарају, расту камењаци и чукаре, навалиле поплаве и земља 

се урва, а они пијанче по механама, приповедају о интернацио

нали, а не познају земљу по којој одају, јер нови апостоли казују, 
како има свега изобиља у комуни и сионском царству, а причајуhи 

увести комунизам" 

и имати". 

не") веле четврти, ,да ми над вама 

владамо, па Ве све тако ићи красно и лепо, да ће настати рајско 
доба". 

не", веле пети, "дајте у наше школе вашу младеж, па ве 
бити једно царство и један пастир, и ви ћете свега имати, као овце 

на отави". 

не", веле шести, "него у дружине, у дружине, ту је ваша 
срећа" и смандрљаше срећу. 
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- "Ни пошто, узимљите од нас новце под интерес, а ми да вам 
довлачимо пипе и дроњке, па вама ништа неnе фалити". 

- "Није ни то, него се само молите и постите". 

- "Ни пошто, туна нема среnе, него ако хоnете да будете 
среhни, а ви треба да немате ништа, јер је онда све ваше, па пете 
бити среnни и све пете знати". 

- "Немојте да се жените, него живите као говеда, па пете 
бити среnни" и бар пете се затрти, а ту nе се настанити интер
национала. 

то него ви само да имате општине 

(што смо имали под Турцима), владе не треба, па ћете бити сре
hни". 

- "О, то је све будалаштина, верни српски народе, о коме се 
ми толико бринемо, да чак теби не треба срйска влада, па ћемо ти 
ми очувати права и усреnити" ... 

- "Ми ћемо вас да цивилизирамо комшије раци". 

Накратко: сви се намећу за добротворе и за апостоле, да нас 
воде у земљу обетовану, у сионско царство, где nемо ми и нико 

gPY2U) йа и ozlezbl ми U раguшu и знојuшu се u .мучuЙlu се) u воје
вalТlы, II браншТlu се, II борuшu се за свој ойсшанак, а патагонци ће 
гледати да на туђ рачун живе, као што и сада ништа, ама ништа не 

раде а ипак живе (!). комунац, као роб да заседне па 
или у пољу, 

ПIТО имамо наIПУ владу и нашу 

скупштину, а ви хоћете то да оборите, шо би и Турци хтели да 
оборе; ми хитамо да притекнемо браhи у ПОМОЋ, која у паклу 

чекали да имамо своју куnу, своју баштину, своју жену и децу, а ви 
нас учите да постанемо просјаци без ниђе ништа, да се не )кенимо, 

него да се утремо, јер се само онде свет множи, где постоји брак; 

Србија је без своје HapogHe влаgе и без наслеgНО2 влаgара йIурски 
йашалук, а ви хоћете да постанемо још место и т. 
д. Оканите се жалосни апостоли фантазије ако нисте подплаћени 
од каквог претензијаша или од какве пропаганде, јер ма како ви 
седели, песме испевати нећете. Нама треба наоружана снага, да 
ово, што имамо, одбранимо, и још више да стечемо, а не neMO да 

вадамо туђе коње, па били ти коњи турски или комунски, нити смо 
за то да намећемо слободу тојагама или гонимо људе у комуну 
паљевином, ПО)l(арима и петролеумом, да уништавамо заштеђено 
благо: не nемо да се враnамо у ропство или да угинемо, него да 
Ж:ивимо: ко ради - има; ко не ради нема, па зато и проповеда 
комуну, да туђе добро отме, похара или најпосле упали. Хоћемо да 
смо слободни и сами нашу судбину на нашим скупштинама да 
решавамо, а не ћемо да постанемо филијал комуне. Многа пле
мена у Африци и Америци немају државе, па немају нигде ништа 

не само да не у него не да надни-
чарима, јер не знају ништа. Идите онамо и предикујте друштво без 
власти; државу и породицу без поглавара; породицу без брака; 
бл~говање без рада; ви не ћете, јер би они вас сварили у котлу и 
ПОЈели, као што су париски комунци палили заштеђени труд. Ваше 
предике воде таквом стању. Зато је противу ваших мормонских 
владика и устао највеnи слободњак 19 века - Мациније. 

Х. 147 

бр. 91. 92-93, од 28. и 30. IУ 1872. 
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г. др Владан Ћорђевиh у 89. бр. "Јединства" у отвореном 
писму г. Свет. Марковиhу каже: "да се код дра Свет. Милетиhа 
мо)ке читати писмо, које је г. Свет. Марковић са неколицином 
писао кнезу I-Iиколи, у коме му обеhавају да ће његова династија 
владати у будуhој српској држави само ако узхте да с њима почне 

рад за ослобођење". Овога писма не може нико код дра Милетиhа 
читати, јер га у њега нема, нити га је било. 

3ас(йава, бр. 51, од 30. ЈУ 1872. 

ПРИЛОЗИ 

у чланку "Радничко питање" које је штампано у 44. броју 
"Радника" пишу нам наши пријатељи да је преhутано: 
. 1.~ Што је Св. Марковиh казао у свом одговору г. Владану да 
Је он "Један од оних људи којима полиција у Србији обично даје 
придев "без занимања"; и 

2., Да му је г. Владан једном писао "да либерална партија у 
Србији пропала, да се је љезина застава "ОбреНОВИћИ и слобода" 
подерала, и да МИ, млаgu љуgu (у које је себе и њега т. ј. Св. 
Марковиh~ рачунао) да образујемо нову раgш(алну партију и т. д. 

Тако Је то! и "Радник" ХОће понекад а да и да нештампа 
онако како му је послато. 14К 

Вра20лан, бр. 8, од 2. V 1872. 



ОТВОРЕНО ПИСМО 
Др. Ипократу Ћорi)евиhу. 

Госйоguне gоюТlоре! 

Да нисте ви господине докторе, ударили у виц, и почели у 
шали да говорите о ствари, за коју сами кажете "да је озбиљна 
борба око начела", - ја би и даље продужио свој тон и даље би се 
ја с вама у шали и вицевима разговарао; - али кад сте ми преотели 
посао, онда допустите, да с вама без шале ивица озбољно про
говорим. 

1-10 пре него што почнем имам још једну молбу. Она је веома 
скромна. 1 а желим да вас само вашим правим крштени м именом 
зовем. Може бити да је вама милије да се зовете "Владан" него ли 
"Ипократ" јер некако ово Ипократ мирише на сепетку. Али ја се 
бојим, да кад се у 30 редака, што сте о мени у 96. бр. "Јединства" 
говорили могли учинити онолико крупних лажи, да и овом при

ликом не речете, да се ово вас не тиче што вам право име нисам 

споменуо. 

Сад хајмо те на ствар. Дакле чујте: 

1., Лаж да сам ја зато писао противу вас у 

политички 

одавна и да само због 

су и вама добро познате) не излази; 

Је, да сам Ја "врло добро знао", да се ви дичите, са 

Ј.. .... Н..LL.Пlv~ списом И великаши" као са јер сте на 

мени самом, кад смо на у 

Вршцу, у самом позоришту, кад се представљало исто дело рекли: 

"ga има .мло20 мана"; " 
3., Лаж је, да сам ја икада што јавно тврдио "О сам у 

душе био да лаж". 

4., Лаж је, да ја сматрам ову целу полемику коју ви водите са 
Радником као "озбиљну борбу око начела" - јер ја нити ХОћу ни 

волем борити се с' киме о такој ствари за коју он признаје да 

ПРИЛОЗИ 

незна, и са човеком који нема никаквих начела, који може у једно 

време да мисли о стварању "радикалне партије", а данас да се 
придружава пропалом либерализму; 

5., Лаж је, да сам ја икада па ни за добре паре, ни за инат коме 
радио у ,,1 единству", као што то данас ви чините; 

6., Лаж је, да ви нисте казали за дело "Народ и великаши" 
"камо срећа да сам оно перо ударио најпре себи о чело" - но мо)ке 
бити да сте заборавили јер је било у љубавном афекту; и 

7., Лаж је да сам ја ма чији "понизни скутоноша", што пока-
IJU\~~~'-'U. О са 

да штеди; но који се је тек сад са свим уверио, да с таквим људима 

који могу у тридесет редака толико лажи да учине, не треба имати 
никаква посла. 

Стидител се ако још и стида имате г. Ипократе поред ово
ликих ваших лажа?! Треба ли ми још јачих доказа о неистини
тости ваших тврђења? 

Господине Ипократе, ви на послетку завршујете свој одговор 

"господо има ли вас још који?" Тиме као да сте хтели да искажете 
како сте славно одржали мегдан над свима који су до сад с вама 
полемисали. - Нас нема више г. Ипократе; - али, колико се јавише 

уписника на вашу сиромашку болницу? камо сиротињске КУЋе? 

зар разбише се о ветар толики предлози ваши? смо само 

, "сиротињска болница"' не 
Јер налазимо их не-

који ће да упропасти Радника и идели се њиме на то, што сте г. 

Ипократе ви исказали у једном од последњих бројева Јединства. А 
да ли са оном песмом, нека Јован 

Ј овановиh иска)lсе тенденцију оне песме, која је поникла у оном 

добу кад сам у затвору био, 

Мислим да сте задовољни господине Ипократе са нашим 

одговором. 

1. 
Ур. "Враголана" 

Враголан, бр. 9, од 10. V 1872. 



УРЕДНИКУ "ЈЕДИI-IС1'ВА". 

TocuoguHe! 

Ја сам у отвореном писму г. Светозару Марковиhу споменуо 
како до сад несам изашао ни за коју и ја 
до сад несам имао прилике да кажем своју политичку вероиспо
вест. Међутим нашло се неколико људи који веле да сам ја по
ложио заклетву данашњем кнезу од Србије, и да сам ја оном изја
вом изневерио ту заклетву. Ја знам, да је неМОГУће тако начелно 
питање разјаснити таквим људима, ма како човек популарно го
ворио; али за љубав саме ствари ХОћу да кажем неколико речи у 
објашњење. 

Огромна, апсолутна, већина народа у данашњој Србији изја
снила се законим путем, преко свога законитог преставништва, за 

уставну монархију под насљедном династијом Обреновиhа. Сваки 
поштен демократа познаје се по томе што се покорава законитој 
вољи народној. Та света дужност свакога демократе довољна је да 
протумачи за што сам се и ја заклео данашњем кнезу од Србије. 
Кад се још узме у обзир и та околност, да сам довршио 1:vюје 
стручно образоваље о трошку онда 

StabsaI'zt са талира дневно), па кад сам све то учинио само да би 
могао служити народу који ме је васпитао, онда мислим да сам 
учинио своју дужност као ПОIuтен човек демократа. Па и кад :ме 

ду)кност да признам законитост 

народне воље, ја би ипак рад мојега дуга народу пристао на све 
услове, без којих не би могао служити. 

у Београду 1 Маја 1872. Др. Влаgан ЋорЬевuп, 
оператор, војени лекар. 

ЈеgUНCLПво, бр. 96, од 4. V 1872. 

[ДР ВЛАДАН 

Г. др Владан ЋорђеВИћ шаље нам из Београда ове врсте: 

"Господине уредниче! Молим вас да на опазку од г. дра 
. lvlилетиhа у 51 "Заставе" .L.LЏХНVЈ .. П 

ово неколико речи као одговор: 

МОГУће је да оно фамозно писмо комунисте и републиканца 
Светозара Марковиhа Монарху Црне Горе и Брда не може нико 

читати код г. дра Свет. Милетиhа - и ја остављам моме пријатељу 
по чијим доказима ја оне врсте написах да јавно протумачи како да 

г. др МилеТИћ не зна за то писмо - али апсолутно није истина да 
тога писма нема, и да га није ни било, јер ја се 
пе ca.kL Свейl0зар, II [По скорОЈ йрuзнаiiiu е23UСlПенцuју lПО2а Uuс.ма, 

да ће .мораГПu да призна. 

у Београду 5. маја 1872. 

да има људи је истина и l.lЗ.А-iшuљање 

за своје циљеве; зато, ма да целу ствар за 

би сами сазнали тога чули то 

ми смо се уверили 

'-'.LtН.U.-''-U средство 

др)кимо, радо 

писац вели: да апсолутно није истина да тога писма нема, :и да 

га није било, то lie] ствар која се не тиче уредника овог листа, јер 
он не мо>ке знати каквих писама у иначе има, или нема. У 

језик писма поправљати, али зато не можемо а да не приметимо: 

да овако обично сл. У ОХОЛОМ ј наДУПIеном поносу свом 
о величини Немачке и њенога цара говори о кнезу Црне Горе, а 
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баш и саме Србије, а да Србину, ма како се он поносио, не приличи 
такав подругљиви израз употребљавати према кнезу Црне Горе и 

онда кад би се јавно исповедао за републиканца, или кад би се 
показао да се тако и према своме кнезу изразити сме. 15О 

3асПјава, бр. 55, од 10. V 1872. 
[РУЖАДР 

[1] 

[ ... ] Ти Владане у 96. броју ,,]egUl-lсi71Gа" пронесе лаж која 

само теби доликује, да се ја зобим од куда и "Враголан."151 На

против ја и теби и публики велим, да су наши великаши ма како 
велики они били - мали, да би ме могли назобити новцем; тим пре, 
што ја имам од искона мој политични правац, противу кога "Ј е
динство" сигурно што је противних начела дозволи, да ти мене 

онако нападаш. Има ли пак "Враголан" какве хасне пропитај твој 
народ и ако он неуме казати, казаhе "твои великаши" .152 

Ј а знам Владане да ти имаш одређену ролу, али ко ће у шаху 
добити краља, а ко га изгубити идемо да видимо. да је у моди 

људе каљати које не треба каљати, то је стара песма. Што се мене 
тиче ко докаљао; се 

тешим, што сам себи ово мото написао: 

либералац. Бар као вилајетлије треба ли би да се трпимо али ти 

нећеш љуцки, што знаш, да су твои пајташи са нељуцким обхо
~j'-'Jcи'-'Hj боље прошли. 

Сад дакле да говорим чисто о теби: 

Ј а нисам устао да каљам тебе Владане, него сам устао да 

утучем твој говор у "Јединству" што рече: "ga ниси ни go gaHac 
Huzge казао ga си ма за какву gUHaaТtujy. Устао сам противу твоих 
глупи речи; устао сам противу тога што такве твоје ]\1ИСЛИ кад се 

проспу по народу могу имати зле посљедице, јер се зло у нашем 
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народу брзо калеми; устао сам зато, да те питам: а ко је питао тебе, 
је си ли или ни си ти ма за какву династију и као ga ши, йа U ја 
apeguMo у гласањ у хоnемо ли је или не nемо; усшао сам зашо, uuио 
си aoapeguo HapogHu йонос, og гоguне 1815,1839. u 1858. гоg; устао 
са:м зато, што си тиме хтео сйекулuсаUiu мислеhи, да ће ти се одма 
уста златом запушити; али си се љуто преварио, ма да си мислио, 

кад твоје лукаве мисли у одеЋУ благоглаголивог Авакума обучеш, 
да ће све пропалице полетити к теби да те загрле. 

Ево видиш Владане зашто сам устао, па си ми требао онако 
као што си тога од }лене нападнут. 

Но ти hеш ми реhи, да си о томе одговоријо у 96. броју 
Ј единства, али шта? Одговорио си ево да ти кажем: Из једног зла 
улетио си у друго. Уместо да кажеш ја сам увек високо ценио 
династију Обреновиhа, па зато и ХОЋУ да је служим, ти бубну не
што, па направи јошт горе. Твојом крајњом невештином и цинцар
ском надутошhу која ти није јошт изчиљила изнесе неку BUUlUHY 

гласова као да су Обреновиhи избором наметути књазеви као оно 

Карађођевиh код Тркиhеве рупе од 48 људи. Твоја продрзљивост у 
оној изјави по схваћању публике незначи ништа друго до то: 

Kag га сви xonegy хоnу га вала II ја. 

да си бар у тој о због 
си нападнут., ни по чуда; али ти одма умеша народ као да кнез и 

у ,,~и'~'YljYI. 

одно-

сно тога: јеси ли Kag казао, Сад 
дозволи да те 

Да си демократ то незнам, 

те год ВИДИ да нежели Де· 
мократа имати друго понашање и друго домаће васпитање~ 
па тек онда да се може демократа назвати. 

ниси ништа, јер живиш ИЗ руку у уста; па кад је 
тако, онда да те се манем и да те друго нешто запитам: 
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Бога ти Владане, јели истина, да си и ти подписан у тужби 
која је противу владе кнеза Мијаила поднешена руском прави
телству кад оно "славенски скуп" у Петрограду бијаше?153 

Тако ти живота кажи ми, па ЋУ ти ја тек онда нешто казати; 
јер видиш таква се баш љага или истина противу тебе износи. 
Кажи Владане ако и мало чести имаш у себи.~ . 

Ј ели истина Владане, да си ти као демократа по извесном 

послу једном водио код Ђоке Милићевића у Бечу неке људе, да их 
представи цару? 

шта ОДНОСНО 

кнеза Мијаила одговорио човек. 

Видиш Владане ја то нисам изнео него људи говоре. Тек 
прича се, а од тебе се очекује истина да опровргнеш или да је 

признаш. 

Ово се говори; али се јошт нешто горе прича о теби: да се ти 

дајући неку беседу о гојазним људма нишанио на "зеницу србску"; 
као да гојазни људи нису за ништа; па ти ја у моме листу показа, да 

је Наполеон 1. био гојазан, па је Француску до највећег ступња 
довео. 

Сасвим се о теби много Владане прича, па те сад јошт и о 
томе питам, шта рече ти једноме твоме колеги о зеници србској у 
шпитаљу? 

Ако имаш поштења, док свршим. 

спио, кад ваљано нападнеш на Светозара, да hеш се одма препо

ручити за дворског љекара. Ј а ти то не 

требао си онда противу љега то да износиш кад си дознао; а не тек 

после четири године, кад ти пада у рачун да говориш, а кад си 

да ти 

Владане одричеш да си оно говоријо У 

сам те ја у не 

има и сведока пред киме си ти оно говорио, дакле ја нелажем. 

Ти Владане по кафанама и по приватним кућама проносиш 

како би ти мене напао са неким актима, али 3ато, што 
су ради да одрже твој аукторитет, према не популарном човеку. Ја 
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би рад био да изнесеш ти и та акта и сва документа, која би хтео 

противу мене изнети; али се ја у истима не би компромитовао, 

него неко други и млоги други: па онда и неко треhи. Ј а сам тако 

жељан да ти изазовеш оно време и оне моје околности, па да 
будемо сасвим на чисто. Да ја Владане изнесем моје документе и 

моја акта буди уверен било би бруке, па зато ти ка)кем: не гули 

коре да не буде горе. Ти за мене ниси ништа у стању изнети, а да ја 

нећу оборити. О оном што би другог компромитисало; ја нећу ни 

да чујем. Ј а одговарам за моја дела оног времена одкада нисам 
Og свШ(ll а на сваки 

наЙаgп. 

Могуће, да би ми ти кад би одговорио велику услугу учинио 

да и ја кажем {ийlа ca.kt og кога iipoiiaaiuo, а Ulllla сам КО.ме gобра 
учинио; йа би био jegapeg на ЧllСz.Тtо. А што проносиш да ти се не да 
да одговараш, што ја нисам популаран, ја за популарношhу никада 
нисам ни чезнуо; јер знам, да у Србији коме колико талира преко 
плате претече, то је популаритет и другом популаритету нека се 

нико не нада. 

Но без све шале, шта би са твоим шпитаљем? Поможе ли 

сиротињи? Ј а мислим тај ће се тек онда остварити и ти hеш с 
твоим предлогом тек онда помоhи сиротињи кад оствариш меде

'-ЏH~'-'~"JH ЛИСТ. за шпитаљ ти него 

ти пребацују твоји људи, да си мислио примамити калфе, да са 

ПРИЛОЗИ 

ДВА ФИJlО30ФА. 
год Ш'ГО У ЦПРЕусима пос.ле труд
IЫНllСТИЧКИХ U пеЛUВ8.ВСЕИХ марпфета, 
;да су се ГЈЈ.авне снаге У!"ОРИ.ilе -
ју l1ајаце да с оиии, што Је по њи-
Мllшљењу, врло шаљпво. одморе и 
ще И борце од озБИЉНИЈИХ ствари 
ша - тако И наша страНЕа поли
; немогуьности пусти свога врагола
,lI.1l0зофа Г. Махаuла НtшеТUhа да 

док Светозар Марковиь ири-
!Јове снаге, (јер остале ШТИТ 0-

немају шта више ПРИЕупљатп); НО
ега искоч!! у арену и ФИЛОЗОФ ове 
ке, која се старзла својпм јеЗИЕОМ за 
'У чанкоВ<l код свију и. сваГ~8:ШЊЮ: 
'ШИХ господара од СрБИЈе. ТаЈ Је ФIJ
г. Михаило Rе.љешевuh. 
;да је I\ОГОД, прочитавшп како се 

вато с.itaжу последњп бројеви "Руже' 
mzолана" помислио да су се дого
о честити имењаци, можда је поми
iI,~ наш Змај - JOBilHOBllh имађаше 
са оном песмом У nж,ижu" 

>Иде момак ,Враголав< 
По дољи се шири, 
дсп је 1:ао ,Видов-да!!< 
Што ~роз ВПРН 

даљ!! потока 

се 

ЏС!iТ.iiМеЕШ ираВ!1 

п да докажеы. 

Прво роба, 

Да поиосит!! Г. М. Никетиh није фило
эоф, зар би он 
по образу, које :му 
време одалаЧIJО, 

се ти:м списом ДПЧШd 1,ао 

љим ПОЕушајем У бедетристици, и ако он 
зна да сам ТУ исту Д"раму врло крат-

I '\ 1:1 1I! 

нешто о чему је у дубљuнu своје душе 
убеђен да је lJj!ОстаЧI,а лаж? д.а ЈalШ ио
лптuчки борац г. М. НИК. НПЈt' <\IИЈЈ030Ф 
зар би се (J1I У озбиљној борбН. око l~ачеда 
могао прихватати за детињарИЈС I,ОЈ(' сам 
ја учинио као ђачс у 1'peb~M разреду ГIЈМ
назије? Да г. Никетиh !ШЈе <\I1I.1030Ф зар 
бв ои, који је сам радио на ,Јединству,' 
могао јавно каза'ги даја у "JP,AUHC~'dY" пп
шем само зато што ми добро !1љаЬаЈј', И аl,О 
он добро зна да сам изазван и да немам 
у Београду, за зада, I'де бранити се [шо 

у .Видов-дан" ИЛIJ У 
. па Дliлеl(О СТЈЩIIIIII!JСГ Г. 

Т"е.д(;шuвиЬа. 

l~o год је једном впдео IШ1'Ыllll'СI!'ГIЈО 
Љlще н му дра'чко че.1О 1'. ЋеЈЈеша. томе нс 
треба н!! ДОБазива1:И да је 011 ФН.1(Ј30ф. Адп 
како Т!!. среЬа НIIЈе MUOl'llMa у део lIада, 

то ја морим lIоњушаТIl да га llаЦРЧ'ам 
лом његовом Фидозофском RеЈ1НЧllПСТDУ. 
је наш филозоф прИМJiО своју мач иti суда, 
rш кад jl! пронео торбе са цваНlLш[а~!а l(рОЗ 
чаршпју lIущ(ајУ!IИ l(орбач~'М да BIlAe 
Нot!I"()BO БЫ'(!С'ГIJО оде ПО 1(().l1! 11 Парца, 
љене успомене НС311бораВ:ЪСtill Ромео паше 
баба-Ммене -- право У суд, l1а стаде ОД 1'. 

РОi!h1провиhа, IIредсеДПDlШ еу да, искати да 
JI њеыу IIздадУ ~JaCY. пltако ћу теби IЈ·(
датп масу, !i11)!, СИ 'Ги ЛУД (' рече г. llј1еД7 

- А [,[шо стс Д'ШI Ће.н~шевиhу i' 
СIljЈомах Парца" ТаЫ1 нрнчају 

њeI'OBO~!. иза I(ога је као N 
г. Ћ. од праIППIшнта ЩlНЏИР:iО :Ја 

<lд!Ј !Ја Нејасне IljЈпче не 

Г" особити 
ал [ј ево шта је AOJia:> 'Гоме; 

је 

Кр!!Је да СШ\јНI,Ј!: СВОЈУ ДУШСЈ!Н}' еи.1\", 

011 то !!ме нотеже н Оllде I ДС 

Iшје места. - 3ар то нще 
? 

да 

СВОЈа аКта. ОТВОI!\Јше 11 у 

св[шој хаР'ГlJји по једну "С]ЈUСЩј жељу' ОД 
OllllX жеља ШТО су му 110 његовом соист· 

веном иризнању са свпју ~TpaHa Србије 

су два 1I0ЛII'ГIIЧ!i1l ФIЈлозофа. 

i п ~ !'llt'JI/1 :IJ!!! Еn;ј!?--



ПРОНАЛАЗАК. 

Од како је света па до данас, било је у свету мноство божије 
a .... a~H,. великих Бог се људима. - Потоп 

плавио површину земску зидали су људи кулу вавилонску -
помео им је Бог језике - они су се расули по кругу земном - било 

је великих преселења народа било је великих ратова -- било је 

великих изналазака - било је великих вештака и научара, па су 

изнашли пароброд, телеграм и многе друге знатне ствари. Али 

су тражили још нешто, што би све надмашило. Тражили су елu
КСUР JfCUBolua. Еликсир ж~ивота, то је нека вода, и кад би се ње 
човек напио, не би никад умро. Тражили су и тра)кили али све 

узалуд. 

И тек сада се на небу медецина појавила комета реllшuа 
звезда. Ох бого мој, дивне ли су те peйalТte звезде! -- Појавио се 

диплома. 

са.МО ако га сувре./Vlенuцu 

тако славног 

има uu.JUJ..U.'-/ млого 

, мозак 
са свим 

доста и диплома. А да 

како би се друкчије и могло знати да је човек учен? - Ето има 
људи великих на пр. правника или других па случајно добију и 
професору на каквој великој школи. али ако докторске 

дипломе, онда боме нек се чувају, јер чим дође какав са дипломом, 

одма се катедре, свога недипломатског Ал 

тако је то. Диплома па диплома. 

ПРИЛОЗИ 

Знам опет једнога, који је преводио неку књигу Дарвинову, 
па још поднео неком ученом друштву, да је оно изда. Помислите 

само каква је то дрскост. Нема човек ни дипломе, а овамо узео па 

преводи Дарвинову књигу! Но, то би још било лепо, да то учено 
друштво прими превод човека, који ни једне дипломе нема!! Нај

после превод је може бити добар, али узалуд кад нема дипломе. 
још и сам члан тога ученог друштва реферирајући тај превод јавно 
вели да ни он сам не разуме Дарвина, при свем том што је доктор. 
Али то је са свим могуће. Јер наш млади доктор имао је важнијих 

да чита Шта мислите он је још као ме-

дицинар написао много новела и приповедчица, а да тако важан 

посао изврши, наравно да је морао много романа проштудирати. 

Сети се само "Глунденског језера". Колико је килограма умне 
снаге докторске на томе раду само морао потрошити! А када није 
онда читао Дарвина, ваљда ће сада као доктор да га чита?! Има он 

сада важнијега посла. Сад се бави са великим штудијама, чујте 

само! Преводи позоришно дело "Колатин и Брут". није он заба
дава доктор! Неразуме Дарвина? Е, а дипломе? 

Е дакле наш славни доктор има много диплома. али 

еликсир, Е у мало незаборави. Ето видите то је та 

рейайlа звезда, то је доктор што - бар тако изгледа да је пронашао 

еликсир. подиже приватну болницу, а свакоме ко му да за тај 

посао новаца, осигурава и живот и здравље, он ће им осигурати и 

на ВИЈље. Шта више он бар тако изгледа има неку особиту меде

водица, па њоме лечи 

1 О, од 18. \1 1872. 
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Н:оие 6иет H;L Зllамељу lЩја "ХАЏИ-ВОШТАЦ," 

и с т 3 У. 

Воштп четири пута пп 1Ife~eц 

Бепгрму 18. Маја' 1872. 

(НЕЭНА СЕ ОД КУ ДА ,ЈЕ) 

врви си: 

(!!итањс реШGНО у 1I0.АВУ Гувернера, ilafl,АУРИ 

ЈI 

то не помаже. Efi.tj.H, Пасо! 

Насловна страна броја 10, ВРП20ЛПllП, од 18. маја 1872. Из садржа~а телеграма се 
вици да сарадници овога "листа за шалу и сатиру" нису знали .да.Је од уредника 

РпgНllК{l, Стевана Милиhевиhа било изнуђено каЈање. 

ПРИЛОЗИ 309 

ЛИСТА РАДНИК] 

Уйuснuцuма "PagHuKa" 
јавља се, да "Радник" за неко време престаје излазити. 
Ко не би хтео чекати док лист опет почне излазити, може 

своје новце добити од г. Ђуре ЈЬочића инжењера. А они који ишта 
дугују, моле се да на истог што пре пошљу новац. 

18 маја 1872 у Београду 

Сйlеван Мuлuhевuh 
уредник 
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lipЩ 13. 
__ Ео.е БИст jla. ав:а..ељу цја ~Щ:И-ВОШТАЦ." 

ли с т з А Ш А JI У И t А Т И РУ. 

7~~a~гдaвY "ОАе- 130WТИ 2. 10. 18. 111 26. сваког' мес. 
h ... 6рој 19. 

i'J'1!tО1ШСIiI се ве Bpai.ajy. у ~eoгp&Дy 2. Јуна 18721 

и к 

Онда ће вас с~опаст 
Тролетница, пропаст 
А пренуЋе истом 
:?адеющи листом! 

* 
Јер што год :пате 

КО во· д~, ~e '! 

је престо. 

Весм'те се "браћо" 
ће 

Ваш рад ваљда псm 
О ћут' те 

Еу .. у,.)l.Ц. 

Насловна страна броја Ј 3 Враzолана, од 2. јуна 1872. године, посвећена у целини 
престанку излажења листа РаУНllК. Песмица О ћylТt 'Ше - не лажШе. 

највероватније је од Ђуре Јанковића. Из садржаја песмице, па и цртежа се види 
да очекују да се његово излажење настави у Новом Саду. 

Пре неколико дана саставило се је друштво од младих људи, 

којима је главна цељ, да пазе на све покрете који се у нас по
ЈаВЉУЈУ, како на пољу тако и у шали 

и сатири изнесу све мане и недостатке. 

Читаоци наши нека добро пазе да не нагазе на "Врзино ко
ло", јер nе одмах бити претрешени у седници њиховој, као што то 
показује 

Прва седница "Врзuног кола". 

Не зна се кад је др)кава, јер датуми још нису стигли у ђумрук 
- а одавно су експедирани из Пеште. Година је прва. 

Били су чланови: Жац, Мехедетај Корчин Ухеључки или он и 
ј ош два члана без имена - случајно су заборавили имена код купе 
... донеће их други пут. 

Почем ни једна седница не може бити без дневног а реда, то је 
и седница "Врзиног кола" била на дневном реду, то јест, било је на 
седници дневнога реда. Дневни је ред био тако велики да се 

могао никако 

ништа - не може се! 

сви су чланови стали у један ред па опет 

3атим се пређе на дневни ред - сви се чланови 

неко за астал, неко 

један за врата, а 

готов, отпочиље се. 

па маха, маха. маха 

неко под кревет, 

се . ..u.l~'-'јD.П .. Н 

гом, па једном ногом па другом; затим поскочи 

"брр"! и овако отпоче: "Мо - мо .... "! ја имам 
извесни дррр! др! као да 
добош) ... дакле почем је он основао већ йрuвашну болницу сад 
само треба да што је сновао: то ја од своје стране предла
жем "Врзиноме колу" да изда томе оснивачу двоја кола патената, 
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троја кола привилегија и петоре таљиге диплома како би се сам 
он Jvlozao КОјЈuсШоваШu iТLllJvl йроналаском својим'". Сви се чланови 
клањају говорнику, па и сам говорник клања се самоме себи што 

је тако лепо извешће доставио. 

"Врзино коло" прима то к знању и одлучује да се исти осни
вач призна као ауторитет и као такав да се прогласи. На тај се 

предлог чланови побунише. Сви ХОће да буду ауторитети. Жац 

вели: "Та за име бога·- не може бити! Камо нам дипломе"? Један 
члан без имена вели: "Може бити! Откуд ми немамо диплома 
кад можемо дати пет таљига вели: 

"Ајак! не иде то тако"! па поче филолошки доказивати како реч 
gийлома долази од gllйле (свирале) и ома па предлаже: да сваки 
члан набави guйле ома па ће тако бити у свакога guйлома; а онда -
почем у свакога буде диплома може се бити ауторитет иначе не 
може. Жац дошао у ватру па лупа у астал и ногама и рукама и 

главом и носом и све виче: "Може! може! може! Други члан без 
имена бацио од љутине шешир на патос па скаче на њ што игда 

може и све дречи: "Може! може! може! goкzltOPU можемо бити'"! 
... "Врзино коло" одлучи И усвоји да од сад сви његови чланови буду 
goкzltOpu. Дневни се ред опет поче. 

Др Жац извештава "Врзино коло" да се скоро јавила чудно

"Да помогнемо, 
и то сад, засад само у октави или октету. Мало доцније, па ће изиhи 

квинтету - а после Ће 

наставља даље. 

Др Мехедетај предлаже да се распише награда ономе који 

лепо разложи: из чијег су дивита написани они чланци 

су негде да ли мастила у 

звечеhој монети или сјајно опет у звечећој монети или је било 

мастила као свако "Врзиног кола" не знају 
како изгледа то жуто мастило у звечећој монети па и не слушају 

шта се говори. Онај на фуруни заспао па ХОће да падне. Онај на 

кревету зева. Др Жац отромбољио доњу усну па тамбура прстом 

преко ње. Др Мехедетај види да нема ништа од његова предлога, 

па га остави за другу седницу. 

Седница се сврши. 

313 

Међутим је једна једнолична, једноставна и једногласна по

штована публика седела на једном сандуку и парала једну поставу 
на једном капуту да извади једну др)каљу, која је једном запала и у 
којој је било једно перо ........ lдељ вађења пера не зна се. 

Прочитано и потписано на првом састанку "Врзиног кола". 

Чланови у "Врзиноме колу" 
ДрЖац 

Др Mexegeluaj 
Два g-pa без имена. 

Враzолан, бр. 11-12, од 26. V 1872. 



РАД "ЗАДРУГЕ СРБА ЗАНАТЛИЈА" 

Рад ове наше задруге саопштавали смо у "Застави" и "Наро
до 1. јануара ове године, и то понајвише штампасмо записнике 

одборске од речи до речи. А сад ево у добри час у листу за
натлијском настављамо. 

По обичају дојакошњем сазвао је главни одбор ,,3agpyze Ср
ба занашлuја" задругаре на главни састанак 2. јануара, на који је 
дошло 56 члана. Збору је овом част указао доласком својим и 
учешћем у већању и члан почасни др. Јован Субоi71un. По из
вештају секретареву о раду задружном од Духова донде, прво се 
расправљало и закључило, да се пожури угарско министарство да 

потврди правила задружна. За тим се претресао закон занатлиј
ски, донесен на сабору угарском, те да задруга оправи сабору и 
своје примедбе и назоре о томе. Мало живља разговора изазове 
предлог задругара TOi.1e JaKU1Una: да задруга издаје свој лист за
натлијски, који се предлог гласањем поименце упути главном од

бору да о том донесе опширан предлог на годишњој скупштини. 
"српског друштва за радиност" Ђока МuјаГПовun са

одбора 

"1-Нј,-г,.Ја састајао се редовно свакога месе-

ца, и у седницама расправљао је и свршивао ствари обичне 
задружне и новосадског одељења, што ћемо 

саопштити. За сад пак најпрече нам је да ја-
рад задружни. 

По правили своји радећи, одбор овај покушавао је, не би-л се 
почеле склапати овде у Новом Саду занаiТiлuјске зајеgнuце рада и 
капитала. је дакле тога ради сазвао све овдашње обуhаре: 
чизмаре, ципеларе, папуџије, опанчаре. На састанак су дошли не 
само, мал-не сви до него несрби, особито 
Немци. По дужем разговору и договору углави се, да се здру:же сви 
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~буhари најпре у ~agpyzy !(OJfCapCl<:Y, јер им је то најпрече. Све
lu~зар Мщ~ковun Је учинио добро и саставио нацрт овој новој 
за:ЈеДНИЦ~.l)h Нацрт ћ.емо овај штампати, чим буде за то прилике. 
И~абран Је одбор, КОЈИ ће заhи да купи честичаре (акционаре) тој 
заЈед~ици. Ваља да се по реченом нацрту скупи на 300 честица 
(аКЦИЈа) капитал 30.000 фор.; по 100 фор. дакле од честице. Уплата 
има се извршити у пет оброка за пет месеци. Док видимо какав ће 
успех бити купљењу честичара - јавиhемо. 

Како ћ.е нови закон о занаi71u да преиначи занатлијске одно

') то ГЛ~В~И сазвао опет задругаре на састанак 

.)0. априла, KOJ~ Је настављен после 4. маја ове године. Пошто је 
ово ствар ПОr:аЈпре новосадског занатлијског одељења "Задруге 
Срба занаТЛИЈа" а осим тога тиче се занатлија у опште: то је одбор 
и овом приликом са:вао све знатлије Новосађане, без разлике 
народности - и било Је на збору том 180 занатлија. Претресани су 
парагра.фи 76. до .84. закона о занати и према томе удешени су 
одношаЈИ заН~ТЛИЈСКИ. Углављено је да свако одељење "Задруге 
:рба за~аТЛИЈа" у своме месту постоји као заједница, по смислу 
закона §. 76, што ни мало не смета целокупној задрузи. Изабраhе 
~e дакле посебиц~ чланови за и пороту, међ којима мора
ЈУ бити и занаТЛИЈСКИ помоћници, по гласу §. 89. Прилози месечни 

по 10 ДОК главна 

Сви закљ учци овога састанка изнеће се пред 

се да богме више могао 

појединих одељења саопштиhемо по реду с извештајем 

занazТLЛllја, бр. 1, од 28. V 1872. 



ПРВОГ СРПСКОГ 
СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ ЛИСТА ВОЈВОДИНИ

ЈЕДНАКОС1Ј 

"ЈЕДНАКА ПРАВА, ЈЕДНАКЕДУЖНОСТИ И ЈЕДНАКА 
СЛОБОДА ЗА СВЕ." 

Право је моn. Кад велимо, на прилику, "сваки човек има 

право да живи" то значи: он ваља да има моnи - среgсшава да 
живи. Тако исто кад велИМО: сваки човек има право да се образује, 
развија и усавршава --- то значи: он ваља да има моnи - среgсшва да 
се развија и усавршава. 

Без мапи йраво је гола реч. 

Али огромна већина српског народа - онога народа коме ми 

- нема појма ни о свом 

једнака права. 

а камо ли о томе, 

веhина нашег народа право на умни разви-

так и образоваље -- кад он нема да се изобрази? 
Има ли огромна веhина нашег народа право да учествује у 

- у ошпте у тако званим 

о о 

судовима, која правду деле, о ПОЛИЦИЈИ КОЈа 

имање, и свима установама и законима, који се тичу његове коже 
- кад он незна и неразуме ништа, и кад нема да ништа 

што прелази љегове кућевне бриге и послове? 

леђима огромне света лежи 

терет, а тај се зове "државни поредак". I-Iароду се обично говори: 
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"државни поредак створен је за то да вас чува и брани да ваша 
права нико не ви само, издржавајте и одржавајте 

државни поредак, а за остало се не брините." 

И народ плаћа милијоне крваво зарађене у зноју свог лица, 
даје стотине иљаде својих синова - жртвује своје тело и своју крв, 
да се одржи тај тајанствени, њему непознати "државни поредак". 
Баца све то као у мутну воду, а не види никаква плода. Са разних 
страна позивљу се на његов патријотизам и његову свест, позивљу 

га на борбу, хвале га што је јуначки одбранио своја права, а народ 
. где су та где 

тих права, за која се он бори од толико година? Његов кућни праг 
прелази само свакидања брига за свакидањи леб - посеhује га још 

екзекуција финансијска и рекрутска комисија; али светлост сло
боде и среће што је ужива развијен, осигуран човек, непосеhује 
никако његов дом. 

Ето какав а права и какву једнакост права ужива наш народ. 

Кад велимо: "једнака права за све" ми разумемо jegHak:Y Ј~iOn 
за све чланове нашег народа; да живе, да се развију телесно и умно 

докле год допиру њихове природне способности. Ми ту разумемо 

не само укидаље свију привилегија појединих личности и поје
већ укидаље свију услова који огромну П""'I~Т;П·П 

незнању; разумемо 

rvIи недр:жимо опште да телесни рад по 

ТТП,Т7ТТ" но рад умни. Тако исто не ИIJ._ћНЈУЈ да телесни рад нера·· 

власти, да сваки телесни 

ако се сви услови за рад за ту цељ удесе. 

начело да сви људи 

има права да се бави и радом умним, као и 

ми смо изрекли 

да човек 

телесним, и да 

од човекове воље, а од невоље, као што 

данас. Из тога неопходно истиче да су сви чланови друштва подјед
нако дужни: 1) да се старају да сваки члан добије једнака права у 
друштву и 2) да се старају, да сва привилегисана занима
ља, а нарочито да ишчезне подела на тако зване више, умне радни-
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ке и ниже, телесне раднике; а из тога истиче 3) сваки је члан дужан 
да aogiegHaKo суделује у општем раду за благостаље и развитак 

свију чланова друштва . 
. Како су дужности подељене код нашег народа? То је лако 

разумети само кад се сетимо како су подељена права. 

Што ко има већа права, тим има маље дужности. Почев од 
највеће господе, која арчи милијонима народно благо па до по
сл~дљег сељака, који једе с трудом зарађени окорео леб сву?а 
видимо да се највећа награда даје народним изелицама, глобаЏИЈа
ма а што ко вреднији и тим му 
је награда за рад мања.Цео друштвени поредак управо је изврнут. 
'Они који немају никакве дужности имају неограничена права; на 
против 'они који имају најтеж:е дужности, који c~oce HajB~ћe терете 
у раду, за издржаваље више класе - у крви, за оорану СВОЈе господе 

то је безправна раја. . 
Ово није нешто случајно, што се налази тек местимице. ~o ~e 

свуда и на сваком месту. Спрам већине радничког света, КОЈИ Је 
принуђен да се бави само телесним радом сви су сталежи приви
легисани и сви људи, који спадају у те стале)ке спрам веЋине 
народа стоје као "господа" и "господари" т. ј. власници. Такви су: 
новчани богаташи и аристократе по рођењу, законодавци, чи-

новници, и свештеници па често 
за све" - ми разумемо да су 

V"-','>L<H.H да и 

код сваког члана друштва. 

Ј еднакост права и дужности - то је основ друштвеног уре-

штвеног уређења, које се оснива на једнаким правима и једнаким 
дужностима свиiУ чланова. 

- Данас је o~pOMHa вепина нашег народа везана за село 
своју варош и чак за своју купу; везана је за своју свакидаљу бригу 
и свакидањи мучни рад. је везана незнањем 
и воља је појединца сувише слаба, да се ослободи те везе. И~а.ли 
слободе онде где је човек везан као какво дрво за земљу на КОЈОЈ се 

родио? ли слободе онде где човек мора да страда и трпи, а не 

може да се ослободи свог страдаља? 
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Али над овом стегом што је над човеком налаже друштвено 
уређење стоји друга, тако исто чврста стега, а то је: обвеза према 

држави. Ту је човек обвезан да се покорава неким законима и 

уредбама на које није HUKag йpиctТiao, које није HUKag ни разу
.мевао. Над њиме леже цели степени власти од кнеза у селу па до 

највише власти и он мора све то да плаhа својим знојем и да се 
брани својом крвљу; сваки покушај да се тих веза ослободи сматра 
се као буна. Има ли ту слободе где је човек потчиљен несвесно 

некој непознатој сили, која по своме hефу располаже љеговим 
животом имањем? 

Кад велимо "једнаку слободу за све" - ми ту разумемо не 
само да је сваки члан свестан о својим потребама и свом положају, 
што га у друштву заузимље, да он потпуно разуме оно друштвено 

устројство у коме живи, да зна на UliПа се обвезује [' pagll чега се 
обвезује у друштву, већ што је најважније; да он има право т. ј. МОћ 

да сваки пут остави друштво које му се недопада, да живи по 
својим потребама и по својој увиђавности, и да се само на оно 
обвезује, на што је љегова добра воља. 

Ми смо у кратко разјаснили како разумемо наш задатак: 
"једнака права, једнаке дужности и једнака слобода за све." 
се да се тај задатак постигне ваља дугог и мучног рада. Ваља 

установе 

друштвених питања; за 

нити знају шта су; а вепина сматра 

важнија или управо једина питаља, изучавањем и решаваљем КО--

На.f\ла се и не хотимице намеће питање: а што су то политична 
питања? Да л' су то свакидашње промене министара, бираље по

сланика, наименоваље званичника или шта је н. пр. владар 

или који министар у сабору или на ком приватном месту? - Одго-

на то не но да сваки у ма које политичне 
новине, те ће се сам уверити, да збиља та питаља изпуљавају 
садрж:ину листа :и да их не само маса но и тако звани управљачи 

јавног мњења за најважнија и управо питаља др)ке. Чудимо 
се да се озбиљни људи баве тим ситнаријама, јер нек је само народ 
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свестан, министри и владари могу се мењати сваки дан без нај
мањег уплива на судбу народну. Енглеска с' тог политичног гле
дишта даје нам добар пример. - Или спадају л' у политична пита
ња и таке промене које у живот народни засецају као што су н. пр. 
прелазак једног народа из ропства у слободу, као што је случај био 
с' француским народом при свршетку прошлог века; или осло

бођење једног народа од притиска и зулумчарења другог народа, 

као што се ослободише Американци од Енглеза; један део Срба од 
Турака. Нико не nе ова питања с' горњим помешати, но Ће их због 

важностп класу ставити. У та и 
друга подобна питања, која на ток једног народа ил' целог чо
вештва упливишу усљед којих народ за неколико столеЋа или у 
назад или у напред иде. Та питања зовемо ми друштвеним или 

социјалним. Она обухватају све народне преврате, она сачињавају 
народну или светску историју. Као што имена и )китија владара 
несачињавају историју развитка народа, над којим владаше но су 

део исте; тако су све политичне препирке, 

борбе и интриге само ништави део друштвеног покрета и раз

витка. Ми така политична питања, као што их већина 
европске пресе данас као заостатак некадањих дворских 

па сама 

пати од исте болести. 

- масе - спрам ствари долази од слабог 
свести; друго од увиђавности да средства, која нам са-

даје којег се политична питања 

и код 

и "сиротиња остаје вечито сиро
т~пьа" да мирно врат у јарам меће, јер 
вели: "лека више нема; то је божија воља, дакле тако мора бити. 
Плаћај шта ишту, шта па си 

Због ништавости политичних питања у сравњивању са дру

штвеним и због тенденције да у народу ропска осеЋања негују или 
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ако не то, а оно да народ до очајничке равнодушности доведе јер 
народ навикавају да сваку тиранију као своју судбину трпељиво 
сноси; - због тих узрока ми морамо бити неприј атељи те систе

матичне радње, да се народ бави само тим ситнаријама, као нај

важнијим предметима, док међу тим најбитнија питања народна 

бораве сан. Наша задаliа дакле бити, да 
народ на та најбитнија питања потсетимо, како он о њима 
размишљао и да политична питања на њихову праву важност све

демо - т. ј. као практичну, свакидашњу страну друштвени[х] пи
тања. 

Да се велики преврати - револуције друштвене остваре, 
треба столеЋа. Живот једног човека за то је кратак; но сваки опет 
може, треба и мора да за идеју, која тај преврат руководи, по 

силама ради. Сваки део живота народног; политична, друштвена, 

књижевна, забавна и т. д. као што је сада подељен, треба да на 
свом пољу ту идеју распростире и свака његова радња тој идеји да 

одговара. Идеја која је образованим светом овладала, то је идеја 
ЙОЙlйуне jegHaKociТiu за све. Практична страна дакле како да се у 
ТИI\if околностима друштво тој идеји приближи, како да неизбројне 

препреке које су на путу остваривању исте идеје, и које би могле 
исту на дуже време одложити, уклоне та практична страна треба 

да сачињава 'гако звана политична питања, која морају имати увек 
за основу каква друштвена питања прва су само - као што већ 

рекосмо тренутна практична страна других и показују нам на 

развитка та налазе. већа на 

да се цељи у колико ду)кност нам 

налаЖ:.е. То нас опет води на свакидашњу политичну 

ужасне суме новца, које народ др:ж:ави плаћа. 

Ми би им показали, да се њима сваки године толико иљада 

синова из њиховог наручја изтрже; и да је рад тих иљада руку не 
само за народ пропао, но да још два пута толико зараде мора 
пропасти, само да се први могу без икакве радње издржати. Узгред 

ћемо још споменути, да су ти војници слепо оруђе владе, која с' 
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њима сваку пробуђени свест угушује и т. д. И т. д. Потсетили би 
грађане на тиранску тежњу угарске владе, да над свима народима 
што већма господари - као што закони о измени муниципалних 
установа, вирилцима и т. д. сведоче. Напослетку изнели би им 
неправедну распореду порезе, што сви једнаке суме односно по 
свом имању плаћају - јер богаташи с' 5~00 при~ода на годин~ 
лакше је плаћати 1000 порез но сиромаху с 100 ил 200 ф. - 20 ил 
40 фор'. - све ове и друге тачке,. о којима се у једном :rporpaMY не 
може опширно говорити, но КОЈе ћемо у идућим брОЈевима надо
кнадити - ми би нашим на. изнели. наш 
практични програм био би тада у кратко оваЈ: 

1.) Укидање стојаће војске. и YBaђ~њe општег народног 
ору)кања с' правом да народни ВОЈНИЦИ СВОЈе старешине себи би-
рају. 

2.) Опште право гласања и повратак муниципалних установа 
с' додатком да се сваки нови закон пред цео народ има донети и 
тек с' одобрењем народним да као закон у )кивот ступити може. 

3.) Умањење плате свију великих чиновника на ~OOO фор. 
4.) Умањење броја чиновника на неопходни БРОЈ·. 
5.) Право да сваки грађанин, општине и жупаНИЈе законске 

предлоге може доносити. . . 
6.) Уваlyање uрогресuвне системе uорезе т. Ј· што Је 

да проценат порезе н. l..1J,.u.!.J ..... '-' 

'~~'~~~777T" на 8 сахати -- како у UJUC'-"ј...'.Н 

местима. 

12.) Известан део државног прихода опредељује се годишње 
на подизање народних фабрика, земљеделских задруга и т. д. 

13.) Други део одређује се на . 
немоhних који нису У стању да се издржаваЈУ· 

14.) Потпуно право говора, писаља, 
итд. 

Ево то ће бити наш привремени практични т. ј. политични 
програм, који ћемо сваком приликом и сваким законитим срет-

ством заступати и бранити. 

ПРИЛОЗИ 

Но имајуhи особито материјално стање нашег народа пред 

очима ми не можемо равнодушно гледати, да наш народ сваки дан 

пропада, да га сиротиња све већма гњечи и дави; та наша је задаћа 

баш да извојујемо материјалну једнакост целог народа, да уни
штимо узроке, који цепају један народ на два непријатељска табо
ра, на богаташе и сироте; на научењаке и глупе. За то не можемо 

пропустити и да прави узрок пропадања нашег радничког народа 

не потражимо, да не претресамо узроке, које му површно испи

тивање приписује и да напослетку не изнесемо једини начин, на 
се народ глупости опростити може. 

Често слушамо са свију страна, да наш народ очевидно про

пада, нарочито најглавнији слојеви његови, земљедјелци и занат
лије. Пријатељи народни обраћају пажњу нашу на некад цветајУће 
занате, - занатлијске цехове и земљедјелске општине; причају нам 

о њиховом тадањем благостању и сравњујуhи исто са садањим 
брзим опадањем питају сами себе: шта је узрок те пропасти?! 

Млоги су покушавали да то питање реше и обично њихов одговор 
био је од прилике овај: српски народ врло је комотан (нећемо да 
кажемо лењ); у његовом календару има више светаца него радни 

дана, осим тога; што за ово радно доба заслужи, то опет у пијанци 

за време светаца потроши, а што остане то му жена, [к]hи ил' снаја 

том их вредни 

благостање појединих људи, особито ова четири порока, која код 

нашег народа владају. ми одричемо да су ова лична својства 
опадаља, шта више ми твр-

димо, да сви пороци: лењост, пијанство, раскош и глупост не само 

да не народне пропасти, но да они 

сљество - резултат самог опадања. Место дакле да приписујемо 

тим пороцима нашу пропаст, ми мо:жемо приписати тој пропасти 

наше пороке. Ако ћемо дакле да нађемо прави узрок нашег опа
дања, то не смемо га тражити у личним случајним својствима 

појединих људи, јер ова врло мало упливишу на ток развитка 

целог народа, но га морамо тражити у нечем сталнијем, непро

мењљивијем, и то је што ћемо скоро видети - сами склоп ДРЈ:-
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штвени. Но да се боље разумемо, мора nемо мало опширније о 
том говорити, јер и онако се оваке ствари код нас слабо пре-
тресају. 

Да нису ова лична својства, т. ј. пороци, узрок опадања нашег 

народа, но да тај узрок опадања мора бити са свим нешто друго, 
које је уједно можда и извор тих порока - доказаnе нам историја. 
Узеnемо само два примера, један из старог доба Римљане; други 
из садањости Ирце. Историја показује нам из почетка Римљане, 
као један храбар, слободан, бистар и трезвен Hapoд~ на свршетку 

ВИДИ1>ЛО те исте као и 
нице, као такви они се наравно нису могли одржати но пропадоше; 

и никадашњи господари света, посташе пљен варварских племена. 

Ш та беше узрок тој грдној промени? Да л' збиља ти пороци упро
пастише римски народ - или су можда ти пороци и пропаст, сљед

ство једног истог узрока?! Ко је мало боље познат с' историјом 
тог народа, неnе смети тврдити, да су ти пороци пра~и УЗЈО!, п~о

пасти; но ако дубље проучи то питање .Је gУ20lUРЩl-lО 

роисшво уништило челичне карактере, а створило креатуре, које 
су једног Нерона, Калигулу и друге тиране над собом трпиле. То 
ропство било је узрок и пропасти и порока народа; а да се 

ропство могло лакше увести и одржати навиком Римљана на гото
вански живот, на богате пленове на .J.LL.J''<J.\'''u'-' 

пропасти нису били лична 
он им 

- сасвим је очевидно. 

филантрописта Енглеза испитиваху узрок те патње и опадања 

народа и дођоше ДО закључка исто као 

да. његова својства, његови пороци. То мњење дуго владаше код 
писаuа: ал' iедан изненадан случај поруши целу енглеску 

мајсторију. Ти ист~ Ирци пијанице, У 
свом ропском отачаству посташе трезвени, бистри. и богати 
грађани у слободној Америци. очевидно, да Је . 
узрок њихове пропасти и њихових порока у Ирској, а слобода да Је 
уништила оба та зла у Америци. 

Ова два примера служе нам за доказ, да ако хоћемо да нађемо 
узрок нашег народног опадања, то га не смемо тражити -

ПРИЛОЗИ 

као што веn из почетка наспоменусмо - у личним, случајним свој
ствима појединих људи, јер та својства сама су резултат каквих 
народних околности. Но тај узрок морамо тражити у самом )ки
воту народном, у целом склопу друштвеном. Болест, од које пате 
наше занатлије и наши земљецiелци, та иста болест је узрок стра
дања свију европских народа. Бадава Ће наш занатлија знати, који 
су најсавршенији алати при његовом занату и на начин 
може најјефтинију и најбољу робу производити - кад он нема 

средстава да те алате набави, кад нема пијаце где ће свој рад 
продати. енглеска браћа све то знају ал' опет 

су у том истом јадном ако не још горем - стању но он. Истина 
некоји се могу случајно обогатити, ал' огромна веnина остаје што 
је и била т. ј. сиротиња. Ако смо ради дакле, да на пут станемо 
опадању наших занатлија и земљедјелаца, шта више да их изучимо 
и од сиротиње спасемо, 1Ћо .мора.мо ([јака среgсшва уиошребљава

ти, која неће бити случајна, само неколицини og Kopuci71u - и шо 

још није си2УРНО- ио којима ће се сви хасний.lu. 

Све досадање мере и намере не беху у стању то извршити. 

наши покушаји беху неколико китњасти речи на скупшти
нама и ми зборисмо тада о науци, напредку, 

образованости и благостању; ми можда стависмо и те говоре на 

удруживања, 

"заједнице ,друштва'" и т. д. - ми то све 
нашем ништа не користимо. Све те сиро

та лабава 

то основе. 

богаташи, званичници, попови сав свој доход вуку из зараде на
родне; једни у име "порезе", други у име "плате", трећИ у име 

и т. Д. та се експлоатација без "државе'" 
одржати не би могла. Др)кава са својим средствама као што су: 
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војници, пушке, бајонети и топови санкционише одобрава и 
"настојава" да се тај "друштвени поредак" одржати може. Сваки 
дакле покушај са стране радничког народа и љихових пријатеља 

који не иде на најмаљу измену друштвеног склопа .мора остати без 
успеха. Но тај друштвени склоп има две стране: политичну - адми

нистративну и економну .- произвођачку; прву сачињава власт с' 

целом њеном махинеријом бирокрацијом, поповштином и војни

цима; она одржава "државни поредак" и у име тог поредка прима 

милионе од јадног народа у име "пореза". Те су порезе тако те
ретне по раднички народ - да му оне што но реч -- одузимљу 
залогај хљеба из уста; а што је тако исто тешко и ниско по сло
бодне људе, то је, да се та пореза узимље од народа без питаља 
народног и да се употребљује против народа. Друга страна дру

штвеног склопа, т. ј. економна, која обухвата услове, под којима се 
производља, потрошња и размена разних продуката обавља - па

да опет с' целим својим теретом на раднички народ. "Једнаки 

производ измељује се само за једнаки производ" или "једнака ве
личина рада за једнаку величину рада" - То је први закон народне 
привреде. у садањем друштву је сасвим обратно. Ни један рад
ник, био он сирома занатлија ил' земљодјелац, био он калфа ил' 
слуга не добија никад потпуну зараду своју. Ти узроци дакле што 
нека сила под именом "власти" ил' "државе" у име "порезе" и 
других државних трошкова народу његову зараду одузима, што му 

та власт не допушта да он те ствари сам решава и што на послетку 

сирома не добија никад своју потпуну зараду; ти узроци чине да 
...,"L!U'-'.v .... _. остати; да да-

литичне било економне стране - значи не питање, 

КОЈе би хтели народу средства, КОЈа се на ту 

цељ односе, 

што дуже га у сиротињи и глупости држати. 

Наша ће задаћа дакле бити, да народ о тим пита-

њима, од којих његова будућност зависи, обавестимо, да сва пи

тања онако представимо, како их је сувремена напредна наука 
изложила; да начин --

покажемо, како да се хиљаду зала, које као стене народно тело 
и гњече, опросте. 

И тако на застави нашој с' девизом: "Једнака права, једнаке 
дужности и једнака слобода за све", ми пушhамо овај програм нек 
лети кроз народ наш; нек утеши браћу која трпе, да још има нас 
који трпимо и да само заједничким радом ми можемо наше ране 

лечити; нек шапне браhи, у којима ропско сећање још није сло
боду угушило, да само потпуна слобода и свест могу један народ 

усреhити; нек опомене развијенију браћу, која ова начела у срцу 
јавно ил' тајно негују - да у нама сматрају своје пријатеље и да ова 

борба за заједничка начела и љих треба да разпламти, а све нас 

под једну заставу да стави. 
Сви ви дакле, који слободу и једнакост љубите, који у наро

дном страдаљу бол осећате - и који се од тиранске претље не 
плашите, но сте у стању ваша начела не само мастилом но и крвљу 

потписати све вас позивамо на заједнички рад а то је да народ 

од сиротиње и глупости ослободимо, У колико нам сред

ства Допуштају.-
Наука иисйјuна је на ншuој ciupaHa, .ми морамо ЙобеgиШи. 

у Новом Саду 1. Јуна. 

]egHaKociТi, угледни број, јун 1872. 

Бока Мuјайlовић 
уредник "Ј еднакости" 
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Il03ИВ НА ПРЕТПЛАТУ. 

Из програма нашег листа читаоци могу видети нашу цељ. 

у колико ту цељ то разуме се, поглавито за-

виси од умне снаге, која је прикупљена да ради на овом листу. Ми 
у том смислу можемо само то реhи, да ће на нашем листу радити 

цела дружина, која је радила на "Раднику" листу, који је истим 
правцем излазио у Србији, и који је не давно престао да излази 
због незгодних штампарских услова. Ова је дружина још ојачана 

бројем и одушевљењем сурадника, који су спремни да се на овом 
земљишту, где су штампарски услови много бољи, боре за иста 
начела. 

Но колико ваљаност листа зависи од сурадника, толико исто 
скоро зависи од одзива публике. Књижевни рад код нас још није 
задобио права грађанска као други радови, те да књижевник може 
живети од свога као ОД ~pyгoг занимања. То главни 

што и код наших најраспрострањенијих листова, нису никад саку
су бапт неопходни 

вазда сагласни једнаку потребу да изуче 
наша начела. Људи образовати, нарочито чланови омладине по 

начелима и 2ogUl-lама који су ради да прате развитак 

начела на наш народни живот, мислимо да 

нашим листом, као и они наши противници, који искрено желе да 
познаду и проуче наша начела. 

Према цени, коју смо листу одредили, потребно је 650 пред
платника, да се покрију неопходни трошкови, те да лист може 
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излазити, а да ни сурадници неgобuју ни йаре Hazpage за свој pag. 
Према томе мо)ке сваки ценити да ли смо ставили високу цену 

нашем листу. 

Лист ће излазити три пута на недељу средом, петком и не
дељом, на истом формату, на коме је штампан овај програм. Цена 

је листу: 

За Аустрију за 1. год ................................ 8 фор. аустр. вр. 
11 пола 11 ................................ 4 " 11 \1 

11 три месеца ....................... 2 " 
11 један Месец ..................... 70 н. 

За Србију за 1. год ................................... .lО фор. или 100 гр. 
11 пола " ..................................... 2 11 11 50 \1 

Пуштајуhи овај програм у свет, позивљемо све наше прија
теље пријатеље начела, што их у нашем програму истакосмо, да 

се потруде са скупљањем предплате. 

Скупљену предплату, као и сва писма и рукописе ваља ши

љати на име уредниково у Н. Саду. 
Рок је предплати 1. Јули, када ће лист почети редовно изла-

зити. 

у Новом Саду 1. 



[РУЖА ДР ВЛАДАНУ ЋОРЋЕВИЋУ] 

[ПЈ 

Поред она два случаја која изнесох у прошлом броју Владане, 
ја би био у стању да ти набројим још сијасет шта ми је ко противу 
тебе наказивао, и шта ми сваки дан јошт какви честити људи 
противу тебе доносе; али баш сада, кад знам да ће говити онима 
кои на тебе мрзе-и кои те тако мрзе да те очима не виде, баш тад, 
ја то нећу да чиним и другима да говим, већ хоћу изненади противу 
тебе да престанем писати. Нећу да кажеш ни ти да те ја мрзим него 
ХОћУ да кажеш, да ја и према теби као моме непријатељу умем 
бити великодушан. 

Ј а сам устао само због једног твог израза противу тебе, а не 
зато што ја на тебе мрзим и ти си имао начина да се опереш, па да 
останемо пријатељи, али си ти према мени устао као господар 
према робу. Мислио си, да ћу ја милити по прашини, али си се 
преваријо. Ти си мислио да ћу ја марити што ћеш изнети неке 
лажи мене и хтеде ме у досеткама изсмевати; 
ако анекдота ја 

Ру.жа, бр. 22, од 9. УЈ 1872. 

Твој вuлајеlПлuја 
Мuјаuло. 

Под оштрим сечивом закона о штампи обамро је у Београду 
"Радник", не навршивши ни пуну годину свога опстанка. 25 
закона о штампи истумачен је тако: да 

ворни не само за форму него и за најсакривенију садр>кину самога 

списа (uзузuмајуhu грдњу приватних лица), те су се они упутили да 
држе у рукама цензорску брисаљку о свему што се тиче јавности и 

званичности, још пре него ли што дело прође кроз полицајске 
руке. Такво туторство нити даје маха каквоме добром листу, да он 

примамљивом садржином својом сакупи око себе много читалаца, 
те да може тако и више ваљаних радника око себе прикупити и 

издржавати. пак ово туторство даје маха јавноме мњењу да 
се оно може покренути из равнодушности своје, те да може њего

вим властитим слободним утицајем да угине такав лист пра

вац свој подесио није. још кад је према додатку к закону о 
штампи постало кажњиво и само просто казuвање .МLuuљења, 

друштве-

нимо те да се >киво спомиње наше 

ни једна влада, ни београдска ни пештанска, не би нам у 

се сама нас~л:ешила у срца свога. 

А иступи два три (свега) човека, који су се некада пришуњали на 
либералну страну, без икаква унутрашња убеђења, или који су 
веровали и сувише обећањима власничким, ти иступи могли су 
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нам дати довољно разлога да се с бичем у руци подигнемо против 
личних познаника својих - тим пре, што нам се и после 1868. 
године непрестано приписивала нека привидна заједница у раду. И 

док још поводом тако замашних и изненадних догађаја 1868. го
дине није се ни мало сталожило врење, те да се из њега пока)ке 
чисто вино и комина, док је с једне стране назадњаштво употре

бљавало најподлија сретства да крвавим убијством омрчи опо
зицију И либерализам - ево ти наше најмлађе браве, где се у исто 

време и скоро реhи заједнички подижу са трубама и буздованима, 
и то не посебних него про

тиву самога "либерализма", кликујуhи још у напред над "разва
линама" његовим. 

Баш у покојно време ноhних "буџеносаца" у Београду поја
виле су се биле и стреле "социјалнога демократизма". Било нас је 

који смо ни криви ни дужни нападани и посредно и непосредно. Ни 
једном једином речцом нисмо ми ове стреле повравали, - само смо 
гледали како се општи непријатељи наши смеју ђаволскоме послу. 
Једини одговор, који је приличи о пријатељима слободе, био је тај: 
да се позову нападачи либерализма у Србији, да они сами по
кушају оно што од других ишту. И ето се појави "Радник". И не 
само да му ни један истинито либералан човек у Србији није ни за 
длачицу на путу стајао, него је још бивши уредник "Србије" Каље

да у сред узбуркане скупштине 

-~a1.)aJ'.XJ. су до сада само на 

питање, али нису потпуно и потребе и стање нашег 

целокупног народа. То се осведочило по свима њиховим поку

шајима. Ни сама проста удруживања занатлијска, која су прошле 

године онако свечано одпочета ни сама та удружења 

нису у нас још могла да пронађу ону живу свезу која ће их одржати 

у ниу 

својој, У образовању чисто "социјално-демократске странке" у Ср

бији, није "Радник" среhнији био. Није прошло мало времена од 
како је се из Београда уклонио, а нови уредник 

"Радника" штампа на челу тога листа изјаву како се он не сла)ке са 
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оним што је Ћ. МијатовИћ из Новог Сада, дакле из "туђине", писао 

и како се "каје" што је његово мишљење у "Раднику" наштампано. 

И то је изишло у самом недру оне странке, која је била вољна да 

сваки корак личних познаника у слободњачкој народној странци 

напише на рачун самоме "либерализму". 

Овај последњи појав мислимо да је довољан одговор на чла

нак "зближење начелних партија'', којим је изволе о "Радник", као 
са неке висине, да одбаци руку која му је у "Младој Србадији" 

пружена била. Није нико тра)кио од "Радника" да га прими под 

МОћНО крило, НИТИ тражио од његових радника да 

ку социјалних начела, него је писац ових редака у "Мл. Србадији" 

према својим личним разговорима држао да је доиста на све стра

не увидело се да наша и онако малена напредна снага не сме више 

да се растројава и залеhе свака честица на своју страну, него да јој 

је йре свега потребно да извојује себи земљuzuше за борбу својих 

осталих друштвених назора. У веку данашње јасне и стварне на

уке, и у народу, који није рођењем и успитањем подељен на разне 

искључиве сталеже, ми смо држали и држимо да не МОЈ/се бити 

начелнuх разлика друштвених међу самосiiiалнuм и образоваНU.А1 

борцима народним. И да није присталица "социјалне демокрације" 

убеђен био по теорији да његови назори друштвени ваља да про

дру у живот путем најшире слобоgе, оно би га практика уверила, 

да без слободе не може ни да учини корака напред. А истинити 

пријатељ слобоgе не знамо како може бити противник слобоgно.АЛ 

дакле у начеЛlUv(Д нити смо до сада тражили нити 

ћемо од сада тражити. Али је ево неодољиву потребу й1акй1uке у 

излазити у Саду, три пута на недељу (са годишњом ценом 

8 фор. или 100 гроша). "Једнакост" већ износи на среду два про-
од је један општи начелни, а 

мени. У овоме дневном програму има већ ствари економних, које 

као што да 

се сељаку не може сва земља отуђити. А ко једном призна да у 
примени начела израђених у страноме свету може бити неких 

различних путова, тај тим самим признаје да не само 

"апсурдум" него и може и ваља да буде пријатељске критике и 
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"компромиса" између научника који долази још "тазе" са огњишта 
социјалне борбе западне и између задубљеног борца и проматра
оца нашег народног живота. 

Све ово напоменули смо само ради оних пријатеља или не

пријатеља, који мисле да ће расцепљеност међу млађим нара
штајима нашим сваки дан све већа постојати. Међу тим права 
наука, трезвен поглед на околину и искрен разговор не ће никад 
МОћИ да не изведе свакога самосталног борца народњег на један 

исти општи пут. Ми не сумњамо да ће и "Једнакост" с мало више 
скромности и поштовања говорити и о осталој борби народној и 

политичној и умној И уметничкој и економној, кад на самоме себи 

искуси: како још много и много имамо ми да се бијемо и боримо за 
уједначење свога целокупног народа са другим народима, како је 

много мање богатства у слободи, знању, вештини и имању нашега 

целог народа йрема gpYZUM HapoguMa, него ли што је несрећне 
неједнакости међу нама самима сви смо ми још по готову uog 
jegHLll<:O робље туђе, и сви смо Llog jegHaKo сиротиња ... 

Овом приликом имамо да ка)кемо један пут за свагда да само 
оgбор ОJvLлаgUНСКll има власти да говори у име целокуйне yjegu
l-ьене ОJvlлаguне, и да је у омладинскоме листу од оgбора само оно 
где је овај изриком потписан. Остало пак иде на одговорност са
мих посебних писаца, или ако је без потписа на одговорност уред

ника, у том обзиру стоји друштвеноме овом листу као 

год што стоје и други посебни писци. 

од 

Т. ДР)КАВА 

Ми ucLloGegLl.Mo: 

1. Да је данашња држава тајно организовано друштво против 
народа, т. ј. организована непривредна класа за пљачкање 
привредних људи, и 

2. да је постала насиљем а не укупним договором це-
лога 

Ј., 2. Да gp:нcaGe несШане) а на .месјПо ње Clltyau феgерацuја 

сишле )'gpY:t!CelVe/'vi 
и 

плаhени. 

3. Да закључке L71реба ga врuш оgбор) који је или Сlltалm-t ИЛll 
бира. 

свако GpeJvLe. 

4. 
за свој опстанак и своје издржавање у виду 1"\Qr:>ТJTXV 

5. сваки да стаље влада 

угушује оружаном.руком, изазива грађански рат. 
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4., 5. Да свако йреgузеће сваке раgње lТiреба ga буgе g020BOpO.M 
свију чланова ОГШllТiШ-lСЮ.lХ, йре.lvШ ycaojeНluvl основи.А1а; cpelТiclТiвa 

.за oclТiвapeњe gpyuuТiaeHUX зmиьучака оgобравају се цели.М gpy
шlТiвом. 

П. ЕКОНОМСКИ ОДНОШАЈИ 

'1. Да данашњи економски одношаји имају у виду интерес 
капиталиста: почем је данашња приватна продукција узрок, што 
се радник, произвођач, налази у економском и политичком роп

ству И да је радља, а по томе и радник, у данашљем економском 

полож,ају само еспап, јер се он награђује само надницама, нема 

никаквог уплива на зараду. 

1. Да eKOHO}vlCKU оgношајu luvшј},Ј у augy иHlТiepece рауниха II ПО 
lТio.Me; уа се ПриваlТiна својш-{а II йpивalТiHa [фОУ)Јкција з a.A--t ењу је 
.зајеgнuчком својUНО.А--l II ЙроuзвоgЊО.А--I; ga је еКОНОЛ1ска јеguнuца 
ойшlТiш-ш, II уа се на2РПflП раунuка caclТioju у ШО.lvtе, шzТiо се caaт<OAle 
Поgјеgнако осигурава )lJvLНll, А/ораЛНll ра.звшТiак и Ј'лmТiерuјално 

Uла20сlТiање. 

за алат, зе-

мља 

4. среzТiСlТiва .за ЙРОllзвоgЈ-Ь у ,Н .• IН-Ј'-ЈИ. КUЙШТШЛ, алаш шТig.) 

ЙРШlпgају оЙшiILUl-lU. 

5. Да сретства за саобраhај (железнице, пароброди, путови 
итд,) И сретства за кредит (кредитни заводи, банке, акционарске 

дружине итд.) служе само капиталисти, а не народу, и 

5. Да се у.МНОЈI{ење и унайреЬење среiILсшава за саобраћај 
ойрсуељава УО20вором Llз.меЬу ойшlТiuне а на .ttleclТio креgшТiа уо

лаЗll солugарносiIL Ј}[еЬу ОЙllllТiuна.ма. 

ПРИЛОЗИ 

6. да се међународна измена продуката експлоатише у виду 
разних царина у корист владе и капиталиста . 

6. Да .MebYHapogHa измена йроgукаша има за цел ga олатаuа 
ЙРОLlзвоgClТiво II ойреgељава се g020BOpOM .MebYHapogHuM, а не кон
куреНЦllјОЛ1. 

ЈП. БРАК И ФАМИЛИЈА, НЕГОВАЊЕ, 

И ОБРАЗОВАIЬЕ ДЕЦЕ 

С' оБЗUРОЛl 

1. Да су данашљи бракови (фамилија) једна форма ропства, 
Јер се љима држи половина човечијег рода у потајној потчиње

ности друге половине. 

2. Да је фамилија самостална јединица одвојена од општине 
и друштва, и по томе да су љени интереси противполож:ени инте

ресима друштва и народа. 

1., 2. Да йолни оgношајu муи{киња и :нсенскиња бива/у без 
икаквих йрешхоgнuх фор.малносШu оси.М свакнуање узаја.мне љу
бави, која их јеgШ-lО .AlOJ/ce .за неко ape.lvie или за навек везmТiu, али 
без оснuвања фаЛiилuје. 

[{ИКО uсшо II ойшше основ за све рауu

HoclТiи, са.МО је занazТiско обра.зовање у lТiолико раЗЛllЧНО у колиl(О 

бива сЙецuјаЛЈlO. 

5. је данашња система васпитања у рукама владе и служи 

изилазе ИТД. 

све llIТО треба влади; даље из љих излазе техничари, )курналисте, 

проналазачи. трговачки помоhници итд, све што треба капита

листи. 

5. Да се сваки васLlшТiа, uзобразu l-l нзучu, jegl-tO/vl речи ga се 
ПОlТiПуно сЙре.ми за йрuвреУНО2 члана gруш[Пва, који gакле непе 

.живети на рачун уру2их. 
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ПРАКТИЧКИ ДЕО ПРОГРАМА 

С' обзиром на uсГПорuјСl<е услове у l(ојиАШ се налази срйсю{ 
Hapog, СРЙСl<а соцuјаЛllсLТiUЧl<а йарiПuја ucLloBega: 

1. Да се српски народ не може ослободити социјалног роп
ства докле се год не униште државе: Турска, Србија, Црна Гора и 
Аустро-Угарска. 

2. Да српска соц. партија може извршити социјалну рево
луцију на Балканском полуострву и Југу Аустро-Угарске само у 
свези са социјалистима свију народа, који на томе простору живе; 
по томе она мора те:>кити да се образује савез СОЦI~iалиста на 
Балканском полуострву и Југу Аустро-Угарске, и да се она сама 
организује као одељак те партије. 

3. Да Срп. соц. партија не сме сiПуйаLТiu као LlapiZi.uja у свезу с 
никаквом несоцијалистичком странком. 

4. Да поједини чланови њени као засебне личности могу сту
пити у свезу с другим партијама, ако би ове странке својим радом 
или положај ем, могле што год допринети да се покрене револу

ционаран покрет коме тежи Срп. соц. партија, али само са одо
брењем партије. 

5. Да је за развитак соц. револуционарних идеја у маси срп
ског народа неопходно: да Срп. соц. странка проникне и обухвати 

су се у народу VVIJCL.;)VLH:1.JJL'-' 

одељак 

је неопходно распрострањивати соц. пропаганду 

делом српског народа, наРОЧЈIТО ОI\'шадином што 

Јован Скерлиl1, Свеlыозар lv1apl<oBuh, његов .нсuвоиЕ, pag и 

иуеје, друго издање, 
1922, стр. 82-85.158 

'" Овај програм штамшш j~ у "Животу", за 1906. (КЉ. I, св. 10), са беЛ~ШКОМ уреДНИ
IПтва, Koj~ јс мислило да j~ програ:\f писао сам Светозар Марковић. 



I Мада је Марковиh у емиграцији, ипак је НеКОЛИКО уводних Текстова у 
листу РаУll11К (како се Pagelllll( у 1872. години називао), или Јован Скерлиh или 
Коста Милутиновиh, сигнирао као његовс радове. Од тих текстова ми смо као 

поуздано његов<; издвојили само три - овај који коментаришсмо И још два у овој 
књизи дата: онај у бр. 18, од 16. II и онај у бр. 25, од 5. IП 1872. године (уз сваки од 
њих даћемо и посебне наПОМене зашто то чинимо). Овај који коментаришемо, а 
који је први у овој, УП књизи, навео је још Јован Скерлиh за Марковиhев рад, Шl 
његово ЈУТОРСТВО сматрамо нсспорни:-.! (видстп: Јошш СвеIТtозар 
!(0I311ћ, Јьегов .живот, рау II uуеје. Београд. 1922, стр. 166; У нареДНИi\1 белешкама 

на још неке моменте у вези са ауторством). 

2 На други начин ово је речено п у нареДНО1-.1 тексту (видети текст уз 

беЛСIIlКУ 15). 
3 Овај пасус са низом терминолошких д<;таЉЈ указује да би ово могао бити 

Марковиhев и без Скерлиhевог навода: JlеуgеClЩ ЧlllТiавuх 
у . f)лпzосйiање нароуа 3(l(ШСll оу 

су 

(.;Ово наводи и у ЈlОМСНУТОМ чланку 

l) ИСТО. 

10 синтагму чланку НUUllТи.ШllЛО ГШfJЛLl-

.Ш:'IIlТiаРU3.\t{l у Аустро-Угарској. који штампамо у овој књизи, а о Раковичкој 
буни је пос<;бно писао у чланку Бор6а у Zј)Ш-iILl(li (УТ књига овог издања). 

L L О OBOi\IC је више писао у чланку Својшш зе.мље (УТ књига). 

12 О и т IlНтсрН<щионали има знатно више у тексту ПОЛlllТiU'lНll 
"I/L.С."~'Ч, PaYJ-llll,', бр. 7, од 21. I 1872; но. ми МИСЛШlО да је њега пре 1\1Огао писати 
Ћока посебно зато што има доста превсденог текста. са 

добрим познаваЊ<;Ј\l стања у САД, где је он неко време боравио. 
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13 Как? се не ,зна тачно време Марковиhевог одласка из Србије, претпо
стављамо да Је и ова1 текст, као и наредни, ГоglllШ 1871, урадио или пред бекство 
уочи Нове 1871. године, или их је на неки начин дотурио редакцији, непосредно 
по одласку; ово дотурање текста за штампање у његовом листу било је тако реhи 

"уходано" у 1872, години. 

14 Видети претходну белешку. 

15 Видети беm:~шку 2. 

16 Видети Марковиnев текст СuеlllЙlенuци у ХIII књизи. 

17 РУСИЗ;)I\1, неред;)к у Мщжовића (видети исто у ЈУ књизи, сТр. 38). 

18 Даљи део СкеРЛИ11 наводи у веn ПО1\lеНУТО1\1 делу стр. 62, с тим што текст 
K<lO J\<l ОД<lБДС реченица, наВОДСћИ таЧШI наслов 1871 

листа у коме је обј;)вљен овај Марковиnев рад. Марковићево ауторство у вези са 

овим чланком није спорно. Тачке на крају текста су у оригиналу што се подра

зумеl3а ако то нисмо посебно наГШIСИЛИ. Да ли оне означавају Марковиhеву 

опомену да би о овоме могло још да се пише, или је тиме озн;)чено да је по
лицијска цензура избацила делове текста, о томе немамо поуздан податак.' 

190 . М h' . ВОЈ 1 (}РКОВИЈ1еВОI СТУДИЈИ посветили смо целу УIII књигу, где смо д(}ли 
И упоредну анализу о разликама у текстовима објављеним овом листу и исте 

године у посебној кљизи стр. 259-263, Ут кљиге) смо дали и lьен 
превод на украјински, где је први пут и објављен, као и низ огласа поводом 

изласка ове ЮЫIге. Овде још наПО1\lињемо да је и у 1874. години оглаlшшано да се 
на "неКIIМ странама"' ова кљига још увек тражи, па се ыоле повериоци ако је неки 
при~н::рак заостао, да се пошаље Крагујевачкој друштвеној штампарији. Такође 
наводимо и шта сестра Милована Глишића, Станка, забележила о преношењу 

За свог МиловаН(1, осталог, она бележи: 

Коловиh прешли су у 

01\ 

ИЛИ што 

дакако, била алузија на однос београдске владе према Милетићу, чије је гласило 

био овај лист. 

1 мисли на своје чланке "Слоuеllска AyciТipLlja" и СловеIlС!«(/ 
Аустрија II срйс}(() јеgllllClltво (видети ТУ књигу, сТр. 114-116. и У кљигу, стр. 
96-101 ). 

22 Свети Стефан, оснивач пп""~",,,,; .. (997-1038) и утемељивач 
мађарске државе у Панонији. 

23 Марковиhев ЧЛ<1нак l--llllшltаUllЛО ПаРЛШ1еlllltаРll3АШ у AyclТtpo-Y2apCKoj, 
пренео је лист llPl-IО2орац, бр. 4, од 29. 1 1872, а у нешто скраћеном облику 
Свопоgа Љубена Каравелова у рубрици "Политички преглед", бр. 3; исто од 29.1 
1872 .. Вредно је помена да је овај лист Каравелова, који је излL13ио у Букурешту, 
преносио и делове МарковиЬеве Србије ЈШ ИClltОЈ(У (видети, на пример, део 
другог М;)рковиnевог наставка, у истом броју У рубрици" Най-нови известие"). 

24 Ово предавање најавила је Милетиhева ЗасLТi.mш броју 6, од 14. I 1872. 
следећим огласом: "ПОЗll() IШ јаUIlП Преуаml/ЫI у НО(ЮАf ]еданаесто јавно 
предаваље бпЬе у недељу 16. јануара у дворани Друштва за радиност' () том 11е 
приликом говорити г. Сuеlltозар Мщж:овuћ: . О cyupeo\fellLlJH раgllllЧ}{/Ш Јшчелшш 

ОУJl()СУ IШ ЈШШ ЈШЈЮУ'. Почетак је предавања у 5 сахатп после подне. У Новом 
! 3. 1872. " ПОЈ\влачеЉ:l су У оригиналу. 

Посебно вредно Шlжње да текст Пера преводи на не~IaЧКИ и обја-
вљује у два наставка под l-ШСЛОВОМ Саgаl/lЊll раgНllЧЈ(lI ПОI<:ре(!i (Са ОСЩЈlltОАI на 
Србију) и бр. 20 и 21 AJ'/)(!iICl'-И1ОС/J('II-С/mJlJik-L1, 1879. године hеivЮ се још 
вратити у IШПО)l.1еIыма). Да је ово Марковиhев текст. накнадно је утврђено јер 
то преводилац не наглашва. 

25 Вештак, тј. глумац. 

2б У поменутом преводу К. Лере овде је додата реч у загради: Хигијена. 

27 Овај пасус у поменутом преводу је изостављен. 

2!) Овај део је скраћен у преводу а 9PYUllltueHll реу преведен је са 9РУ
llllltUeJlll ЙореП([Ј(· 

29 Коста као и у претходноМ случају и овде, сматрамо, добро схвата 
~",."~.""",,,,,, Марковића па ове "радничке јединице тумачи као "јединство 

30 Овим насусом завршава се у поыенутоы листу у ПеШТII превод овог 

Ј 1 

Jl~)Ц 

ГОЈЏIне, излази у ПОД именом lIоuu ПО.30fJ (уред. Ј. Мишка-
товић.) до 13, У 1869, а 1. IХ 1869. ИЗЛа3и У под називом ЗайlОС/НlIlС ПОСЛt: 

од7.П11871. ! 

Мишкатов]!ћ. 

1873-1875. поново га 
народне странке. 

издејствовали прву аустро-угарску нагодбу 1868, па ПОТОМ угар
наравно Шl штету осталих Н<1рО[1а у Хабзбуршкој монархији. 

34 у афери око лимита соли и исушиваља Лоњског пољ;) имала је удела и 
Хрватска унионистичка странка која је склопила нагодбу са Угарском, па је 
љихов во1)а, бан Раух, добрим делом и због ове афере срушен. 

О OBOl\1e је МарковиЬ писао у радовима Словенска Аустрија II срПско 
јеgиНСllt(Ю, видети У КЊIIГУ, стр. 96-101, "Словенска Аустрија", сТр. 114-1l6 ЈУ 
књиге. и }-IUlllllt(/(ШЛО У такође доно
симо у овој КЊII3П. 
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35 Овде је у оригиналу стајало АfllСЛСfЫ, издавачи из 1885. године ово су 
исправили, п() смо ТО учинили и МИ, мадз се оба ова облика могу срести у тексто
ВИМ() Марковиhевог доб(). 

36 Издавачи из 1885. године ово су исправили у услеg, ми то НИСМО испра
вљш1И, м()д() је могуhtl и штампtlрскtl грешкtl () не д() је то Мtlрковиhев уобичајен 
термин. Такође су и реч tlСIIХОЛОllll(С, у истом тексту заменили речју tlC/lXO

ЛО2uјскс, а уобич()јени Марковиhев термин уйсчmТiха з()менили су са уiТillClШ, 

итд., но МИ то НИСМО хтели мењ()ти, к()о, уост()лом, ни У другим књигама када су 

овакви примери речи били у питзњу. Тамо су чињене и друге исправке, за које 

Н3!\1 се чинп дз нпсу урзђене на основу аУТОГјХ!фЗ већ су то УЈХЩЈШИ приређивачи, 
слободно. 

37 Овде морамо СПО~.1е!-!ути да су издавачи из 1885. године уместо 
питања ставили ускличнпк, што би могло да буде, но ми ни то нисмо ДИРDЛИ јер је 

тако у РЩјl-lll1(У 

38 Нз два места је реч социолог сложена са великим словом С; како је ово 
Ifеправљено у Ј!ЗдаЊИЈ\!а из 1885. и 1965, то смо учинили и ми. 

39 У издању из 1885. године овде су унете две речи, па овај део гласи " ... већ 
чине добра. деле, и т. д ... 

4() Ову реч издавз'П! из 1885. године заменили су речју l-шјзшТiуцанuјu.'с 
мада се види да Марковиh реч IlпјзаСЛУЖЈlllјll:Х: употребљава у пежоративном 
смислу. 

4! Видети у вези са овим Марковиhев РсаЛlIIl ПравсlЦ ... , стр, 33, 61-62, 67, 
176. и друге у ПI књизи. 

42 ТеРI\!ИН ојСУlll[ЈСI' унет је у издање из 1885. године, што й1атр()мо исправ
ним (стајало је УIсgШЫ!Il, што је нелогично). 

текста. ЈЈ() ie он 

на 

о аутснтизаЦIIЈИ 

је 

Универзи

Анализом овог 

саР<lJ\ШЩИ 11 савременици jOll~ далеке] 885, године уврстили у његове ра-
11ове, што смо делом већ и нагласили. Треба се само осврнути на терминологију у 

09f-{()[{шјu У gрУlluТiву, МОРСl<а (излагања). 
3LllllШ;;У па ОНО његово К;Јрактеристично, Ьоја, итд. И овај 
навод о I\IIIСЛИМО да неспорно потврђује љегово ауторство. 

11;1 IШКО 1:1 )КПR()Т:1 tьеГОRИХ С(1времсника, не би Н:1 ово 

осврнуо када би се у зуторство посумњало (видети П књигу ЦеЛОКУПllllХ gела 
СвеfПозара flJap,.m(illHa, коју смо овде у више наврата цитирали). Д3 споменемо и 
то да је навод о Аристотелу вероватно преузет из Марксовог КаЙlllТtала, стр. 36]. 

,Њ Овај део наводи СкеРЛlIћ, наравно, као Марковићев (видети поменуто 
дело сТр. 144). 

БЕЛЕШКЕ ПРИРЕЋИВА ЧА 

47 Део текста који следи чини органску везу са претхидним, мада је изашао 
накнадно, тек у 40. броју Раgншш. У поменутом издању из 1885. године прире
ђивачи су га прикључили претходном тексту из бројева 13 и 14, с правом. У 
белешци 45 поменули смо спорење ауторства овог рада, при чему је за главни 
разлог узимана критика у овом трећем наставку која се односи на претходна два 

текстз; нзиме, није се увиђзло Мщжовиl1ево С3МОИРОНИС3l-ье: осим TOГCI, 
критика постаје одлучнија када се већ уживо упознао са аутором чије је пре

давање слушао у Карловцима, што је био и повод овом трећем на

ст,шку. Било би заправо И нераЗУМЈЬИВО да се Марковиh не осврне на појаву дела 
под тзквим насловом какво је ово Гојковићево: ПОЛlllllUЧ1Ш 6уквар, и то још са 
поднасловом: Јп АјШТiору gCLiY. Сама инверзија у Марковићевом довољно 
говори о његовоы ОСI-IOВНОЫ ставу преМ<1 том делу. Последњи реци 

као да изливају све његово осећање. Назвао је аутора ћифтом чије поуке нису ни 

потребне јер та врста људи које би он да поучи то већ раде. Марковиh као да 

кипти од љутине на самог себе што је уопште приступио том делу са озбиљном 
намером, те је тај свој бес искалио у завршном делу овог текста. 

48 О дружи нама које Марковиh овде наводи видети више на сТр. 45-46, 
88--89., и у белешци 73. ТУ књиге, као и стр. 11-35. У књиге овог издања. 

4<) "Пре нег пође ш на пут криви 

И Н3 савет нечастиви, 

Пре нег пођеш међ Мађаре, 

Скини свете акиђаре: 

l'\..,}мплавкv с русе главе, 

И одело светог 

део је етиховз на које мпсли Марковпh кзда помиње ову 3мајеву песму Зп 

ПуlТtо, објављену у )КlIЖU, ЗОСlllП(3U И другде. Нисмо лако одлучили да овај текст 

УНСССМО у раДове. Како је. Коста овај рад 

аутор овог текста 

уистину, !-ьегов СТIIЛ доста другачији. 

:')3 Питања ауторства ових написа у Paglllll\)' чини се да расветљава Коста 
Милутиновић (видети његов рад Ноии Сар као .жаfJlIШiТtс СОЦllјПЛllсlТtllЧЈ{ог- йо

f<'pellla 1872. РЩј uојвоf)ш-{сю{х .1I)-'зеја, 1, 1У52, сТр. 70, 5); њему је
према каЗlшању Ћоке Мијатовића ово говорио Јован )Кујовић. Но. чини нам се 
веродостојније сведочеље Марковиhевих следбеника и сарадника који у П књизи 

његових UсЛ(жуiiНllХ gеЛll ОВО такође потврl)ују и доносе део из ОВИХ написа 
(видети стр. УТ и 148-150, те књиге; тамо се говори и о Мзрковићевом при
суствовању [ојковиh.евом предавању "на Благовести у Карловцима" - о чему 
смо говорили у бслсшци 45). Кzща ово има у виду. произилази да је у овим 

написима ијскавица намерно употребљена да се завара траг полицији која је 

пажљиво мотрила Д3 се Марковиhеви текстови не објзвљују. 
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54 Марковиh је себе, наравно, сматрао Шумадинцем: родитељи су му из 
Сабанте, а завичајно мс;сто сматрао јс; Јагодину. 

55 "К унд к.", цару и краљу, тј. Хабзбурзима. 

56 Мисли се на Румунс;. 

57 Прво два дописа "Бс;лешки" уследила су брзо, али су се касније проре
ђивала, док нису у потпуности и престали да стижу. 

5k Видс;ти бс;лс;шку 49. 

59 Марковиh мисли Шl УП рюред београдске гимназије коју је похађао 
1860-1863 (више видети у 1 КЊИЗИ). 

60 49 и ЗЈВРШНЈЈ део текста .морал. 

6l О овоме Марковић говори у текстовима које прате белешке 49 и 58; У 
белешци 49 говорило се и о ауторству ових текстова. 

()2 Као прилог LlYTOPCTBY раДОВLI које ПР~lТе белешке 49, 58 и овај који 
коментаришеi\Ю јесте И термин, тако карактеристичан, који Марковић често 

употребљава: Ьоја, а он се појављује у сва три ова рада. 

6з Овај текст библиографи су унели у Марковићеве радаве. Поднаслов 
rюдсеhLl на његов манир: По ЧеРlllllllевСЈ(о.лt - Наче.llа uapoglle еlшно.лшје, По 
руС/ш.М i/J'lltOpy - Аа6у}({{ соцuја.llllllХ Н([УI({{, НешzТiо за ПОЉС}(О-ПР1l6реgJlУ zpal)e
mlllУ йО E112J1Y, ИТД. Хенрик Писарек је дао упорс;Дну анализу о Марко

Ј3lIћевом коришћењу радова Моркса и Енгелс() (видети његов рад ТаЧllа ЛО1({[
ЛllзаЦllја tlOJ\llllblllbll Л1ар!(са 11 ЕI/zелса 11 њuховllХ gела у раgовu,на II tlUСАшоиа 
Светозара Дllјалс!{тlllШ, 2-3, 1878, стр. 217-236), а Ђ. Митровиl1 о 
првом превода Марксовог КаЙlllltала на српски (видети његов рад 

ауреи! МЩЖСО(i{: LU'LlIг:.I'.r1Ltц([иr!!LtЈL 

(102 lltОЈШZ Ј(пi!uzТiала ЈШ cpГtCKo .. H 

Ј 984. СТр. 159-1(8). Сем tePMII!-I(} 

помеНУТО!\1 раду. 

цео 

65 К<'lo што је исте, 1872, ГОДШlе ЩШ(}О З(} РnglIlЉ' делове ИЗ дела Србија 1-ILl 

у кљизи), тако је из обимног рукапис(} је 

(НС)(ј{/ IШ'lСЛП zlОЛllШll'lIlе C}(Ol/oJ\llIje, видети више у Преgzовору IХ 
сво, као да се део објави у ИСТО]l.I листу (о ауторству видети: Ђорђе 

Ј1СК(}Лlll{() реЧll () [јриЙрС/.ШЈШ gела L-li;t:t!IUсНtJ,Ј(/ 

ви/ш. у зборнику радова Свеlltозар Мщжовuћ gшtaС, Београд, 1992, стр. 1 [ 

ВЈыдан (Ј 844-1930), лекар, !\fиш!стар и председник 
владе. Поред ДУГе поле?\1Ике коју је Марковиh водио са Владимиром Јовано

виhем, друга по обпму је са др Владоном. Серију ових написа започео је Ди
митрије Мита Ценић текстом СllроzТiшьска 60ЛНllца у листу PagHllK, а затим је, 
ево. преузео Светозар Марковиh. Како ми у овој кљизи штампама све те тексто

ве, немамо потребу да се у КОМСНТ3РИМ(l о овоме дуже задржавама. 

БЕЛЕШКЕ ПРИРЕЂИВА ЧА 349 

б7 Рс;чс;ница која нијс; јосна, очито нс;довршено. Марковић понавља Влада
нове речи, но п он је касније у zlIIC~HJ' признао 
умс;шаност цензуре. Поменута реченица постаје јаснија када се ш,ла у виду оно 

што је речено у прилогу "PagJlll/(" увllја - Т(1кође штаМП(1НОМ у авој кљизи. 

68 Одговор на помс;нути чланак СU[ЈOlltllЊСЮl БО.llНllца (видети ПРU.llо2е). 
69 lЩ)l(!:)В.ић има у виду непотппсанп 'танак Анте i\лексића, 

39-4 [ и 43, од 2. до 7. IX и 11. IХ Ј 871 - излазио као подлистак. 

7() Изјава је дата у рубрици "Припослато", која, као и у свој другој штампи 
онога доб(1 има обавезну напомену да се за садржину дописа у љој не одговара. 

7! О забрани 50. броја РаgеllШ({{ било је речи раније, ОйаЗl{У 
ПРUЛОЗlша, као и Влодановс; написс;. 

у 

72 Из даље полс;микс; сс; види да јс; тај "пријатељ" Владана Мита Ракић, који 
је чак био "одеверио Светозара" и због тога дуго није могао да добије "поста
вљење" у Бс;ограду (о томе има доста података у Днс;внику Милана Ћ. Мили

l1евиl1а, чија се кћерка удола за Ракиl1а). Ракић је својевремено. посеhивао и 

Карла Маркса, а већ 1874. године неко време је уређивао и полузванични лист 
Ере.ме (бр. 1-33, новембар деце!llбар 1874). 

73 Мисли сс; на МшшфеCllt f(о.НУ"llСlltuч/(е йаРЙluје (ВИДС;ТИ ТУ КЊИГУ, сТр. 
226-250) .. 

74 Мщж.овић мисли на сваје прве полемике са Владимиром Јовановиl1ем и 
Драгишом Станојевиhем (видети од П кљиге надаЈье). 

75 Марковиl1 је мислио да ову започсту полс;мику настави; како је, међу
ТИ!\I, PagllllK угушсн, овај текст није постављен са објављивањем па је Светозар 
Марковиl1 о томе издао посебну књпжпцу: Оgzовор ВлаgаllУ Ћорl)евU!iУ IШ 
Њ('20во 1IUС\[()" у (тај после 

76 Видети претходну 66 п ДЈље. 
77 Из полеыике са Вл .. Јовановпћем 
7k Видети IТ К1-ьигу_ стр. 27 49. 

7'-Ј Видс;ти стр. 50. књиге. 
kO М;:lРКОВИћ 

практично овим 

да ли је то била она "пашквила" о сс; 

расправљало п у СКУПШТИНИ. Да је то ?vlOгла бити у питш-ьу, сведочи и 

чињеница да нн један ПРI-шерак ОД ње није сачуван. 

k4 Нисмо I~ОШЛИ до података да је Марковиhу припреМ<ЈНО суђс;ње због 
ПРВе кљижице, l1t'}(()J1111(() ЧЛ[[НШШ; сматрало се да је то због друге КЊИЖИЦе, како 

с!\ю већ ПО!\lеllУЛП у претходној белсшци; о Јовану Милинковиhу-Ала
вантиhу због ове КЊИЖИЦе било је неп речи у УТ књнзи. 

1)5 Видети белешку 72. 

86 У вези са ,,!lf(} на којп начин", очито мисли на 
акцију о припреми устанка, о чему l1е још бити речи, а ова опаска за последљи 

број Pagl-lllКll најВероватније Се односи на љегов ТеКСТ Наш pagl-lllЧКll йрогра.лt, 

који смо овде штампали пре овога који коментаришемо. 
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'к7 Тзј Tt:KCT јс: шгампзн у овој књизи. 
fШ ВИДс;ТИ стр. 100-101. У V књизи .. 
~9 Овзко је ПИС30 и Мита Цениh (видети Прилоге). 

УЈЈ 

90 Напомена од редакције Гласа З{{IюiПлuја, која преузима овај део из 
Србије IШ ИсП/оку. Текст је скоро дословно пренет (видети стр. 69-73). 

91 Реч је о Попову. којег су Новосађани овде посрбили у Нику 
Поповиhз (видети стр. VIП књиге). 

[)2 Кзко је овај Марковићев рад у другом настзвку ИЗ3Ш30 под Н3СЛОВОI\'f 
РаgllllЧ!(О ГiOlllllteJbe с оБЗllРОАI lIa раgЮIЧl<О Гilllltalbe понегде се у библиогра

фијзма овај текст јавља под два наслова; зато смо ми у садржају навели наслов 

Pagl-llltll\:О йошiliење и РаgllllЧ/("() ГiOllllltење с оБЗllро.лt lta раglШЧlCО Гiшltање. мада 
је рt;ч о јt;ДНом тексту који jt;, ево, изашао у два наставка истог листа, али ОДНt;КУД 
са том допуном у наслову у другом наставку. У овој напомени уредништва листа 
кюкс; се да је рад део "нештампаног дела ... РаgllllЧf(О ГiUIltaIbe у Србији"': како то 
дс;ло никада нијс; штампано нити је С;:}I-туван рукопис, питање је да ли га је Марко

ВИ!l икада и написао, али је извесно да му је то била намера. Овај текст, као и онај 
С\'ЩЈеАlена раgНllЧf((l начела а, такође и РаgниЧf(() ГiUlltalbe у Србији ... , посвеhени 
др Владану Ђорђевиhу, као да чине делове из тог већег рада који је најве
ров;:пније те, 1872, године био започео да припрема. 

9] Видети претходну белешку. 
94 Овај прилог у ФОЛ1(свllЛУ, сигнирао је др Јован Дубовац (видети његов 

рад: СtJеiПозар Mapl<.:otJufz 1I lbeZOtJll слеgбеlllLЦU на сiПазаА{{( llнйiеРШЩllOl{{{ле, са
општеље на научном скупу у САНУ 3. и 4. ХI 1883. године, објављено у посебном 
зборнику СвеlТtозар МщжоtJllћ II Марксова llfllltepl-lаlI IlO 1-1 ал а, САНУ, научни ску
пови књ. LVI, Одељење друштвених наука, књ. 12, стр. 25). Највероватније, ако 
је реч о преводу он припада Милици Нинковић- више о овоме писаћемо у XIV 

Сща 

100 

нн 

превода у другом 

ОВО, наравно, пише из Новог 

је требао да иде у Влашку, тј. Букурешт ради договора са 
емигрантима за дизање устанка. 

H.1."fJi'-".'1.Н,'Н потврђује CBojt: ауторство написе Бf!леШЈ(f! 1lЗ Новог 
С(ЩL7 (идентификош:ши Перо Дамјановиh - Драгиh Качаревиh, Необјављена Гiu
С.ма СtJеzТtозајЈа МЩЖОtJllfШ (1872-1875), Прилозu за иаЋОјЈију соцuјалuзма, 2, 
1%5, сТр. 246, белешка 14). 

102 Видети III књигу овог издања. 
103 Награда о којој се овде говори је заправо хонорар; секретар Матице 

био је Јован Бошковиi1 .- видети следеће писмо њему упуhено поводом истог 
питања. 

БЕЛЕШКЕ ПРИРЕЂИВА ЧА 

104 ВIЩс;ТИ њихов статут у поглављу ДОКУАieI-ultll. 
105 Ђока је Ђока Мијатовић. 

106 Видети белешку 100 

107 Туроман Јован и његова породица: Јован је био професор. 
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10R Паја = Паја Михаиловић, Пера = Пt:тар ВеЛИМИРОВИћ, и Никола 
Никола Пашић, тада сви веома блиски сарадници Марковића. 

IO() Породица новосадског професор;:} Петра Нинковића С3 
веома близак посебно са њиховим кћеркама, Милицом и Анко·м. 

11 О Мисли на припреме за устанак. 

111 О овоме ћемо писати у ХТ и ХП књизи. 

112 У ЗасlТtаtJll је изашао оглас да је књига Србија на ИСlltоку изашла у бр. 
од 21. јуна, па би се и ово писмо !\югло датирати, дан, или два пр\"; тог обавештења. 

113 Мисли се на Лазу КОСТИћа (више о овом писму према наводу расправе у 
белешци 101). 

114 Мисли се на првог на)\'lесника генерала Миливоја Петровиhа Бла-
знавца. 

115 Реч јс; о Владимиру Јовшювићу. 

116 Сава Груј:иh. 

117 Мисли се на соцuја/lllС1ltIlЧl\'е ПарlТtије (видети текст у 
П РИЈЮЗИ\1а). 

llб ПреJl!а Скерлићу у вези са тим сукобом Марковиh је писао наново истог 
!\1ссеца Николи ,)лене ово узајамно ПЉУВ{lње страшно боли" (навсдено 

дело сТр. 

подвлзчен.,;} су 

Каменка Ј овановића у је штампаЛ{l и лист 

Паllчевсщ. 

MCCT(I писмn је лспљено са самолепљивом траком. село

је на )калост, сасушt:на и опала а трајно је остало оштећење. Нека 
\1еста С1-ЛО успели раСЧИТ(lТН, (1ЛИ ову реч у загради нисмо Већ СМО је написали по 

УВСРСIЪУ да би то ОН(1 могла бити. 

124 Исто. 

125 Као и на другим местима подвлачења, дату}..ш и изостављања су у 
Скерлиli.с;вој књизи. За први пасус који ОВДе доносимо Скерлиh каже да је од 25. 
ХП 1872. године, и да је упућен сестрама Нинковиh. За други пасус Не каже да је 
Нинковићевим, али како га датира као и претходни део писма ми смо га овдс; 

дали, но нс мnра Д<1 знзчи ЈЏl је тn доиста из истог писма. 

126 У загради су Скерлиhеве речи, подвлачења у писму су такође његова. 
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127 Скерлиh почиње ЈШВОД С3 мзлим словом, што, највеРОВ;1Тније знзчи да 
је истргнути део реченице. Даљи део текста је са исте стране и о истом питању, па 
смо г;} 1-.1И донели као да је из истог писма, истог дзн;:\ И истим лицим;:\ послато. 

128 О припремама за устанак 1872. године у Отоманској империји, или 
боље, њиховом подручју н;:\ Б;:\лкану настал;:\ је већ читав;:\ литература, па се ми 

на овоме нећемо дуже задржавати. Љубомир Дурковиh-Јакшиh (ПРIll7ре.ме 1872. 
З(/ ослоооgllлачку борбу. СЙО.Аlеlllща Йо(юgО.Аt 80-те гоуиllll6ице окуйације БиХ 
(1878-1958), 50-llU!. zugШlllыще ([иС}(СlIјс ( 1908- Ј (58), u 40-zugUllllыще ослобођења 
1I ујЧЈlIњења (1918 1958) Беогр;:\д, 1959. стр. 70, потом академици Владимир 
СтојанчеШlћ, Милорад Екмечиh и други, помињу И дају у целини или у деловима 
овај штай1уЙl. Овде 11емо с;:\мо споменути да је претпоставка о именима водећих 

овог .ЈUумадијског . чини нам се недифинисана. М. Екмечиh наводи 
да су то Јеврем Марковић, Сава Грујиl1 и Павле Шафарик (о последњим двојици 
има више података у ХII књизи~ М. Екмечиh, УсiТiанш( у Босни, 1973, стр. 64-65), 
дакле, војно руководство ... У једном извештају "фелдмаршаллајтанта барона 
Молинарија од Монте Пастела његовој екселенцији г. министру спољних посло
ва и царског дома грофу Јулију Андрашију од 7. фебруара 1873", од којег имамо 
копију, на основу доставе из Земуна наводи се даје то руководство следеhе: Јован 
Белимарковиh, бивши министар, генерал у пензији је председник, а чланови -
Марковиh Јеврем, др Н. Крстић, Матић, Орешковиh. Новац добијају, наводно, од 

секретара руског генералног конзулата у Београду, често се састају 

итд. Имена чланова у осталим местима: "у Земуну Ивиh, Васиљевиh, у Митро
вици Кол;:\реВИћ, ДIШ пснзионисана и један активан официр; у Новом Саду Ми
летиh, Суботић, Светозар MapKoBllh: у Карловцима: Радовановнћ; у Руми: Богда
новИ11 (али онде има четири Богдановића; крштено име, на жалост, није на
ведено; у Ердевику: Филиповиll: у Панчеву Каменко Касапиновиh, Јоановиh, 

VреПНИК ПавлоВИ11" ми ово. како се види. наводимо изворно. Каже се да ће, 
- ~ п Хрватској. Ово су сазнали преко ађутанта кнеза 

. ташти Ани, а ова 

у састављању Прокламације о устанку (ВИДеТИ 
Грађа uз арх/uза, Нови ClД, 

се дј) всl1ег на 

овај факт. Ширу грађу коју смо о овом питању нс; 

можемо овде дати. 

129 Уредник Вра20ЛШUl био је Михаило l-lикетиh.. 

130 Овај и низ других овце датих ак;:\та преузели су из књиге rpalja за 
иclТiopиjy раgllllЧКОZ II СОЦllјаЛllСlltllЧ}(ОZ йокреlТtа у Вој60gшш, коју су приредили 
др Јосип Мпрнић, Кал ман Чехак и Данило Кецић, Архив ВојВОДИНt:, 1968, стр. 101 
и даље. Ова сигнатура OL-BM, значи Огszаgоs Lеvеltш', Веltigуmiпisztег. 

БЕЛЕШКЕ 

1.) I Не ретко у документима на мађарском језику унето је име Сретен 
~ \1есто Светозар Марковић, па је тако и овде. 

13:: Исто. Ово је практично налог д;:\ по слободном избору градоначелник 
Мачвански МОЖе протерати и Марковиhа и Анђелковиhа из Новог Сада, др 
Јосип Мирниi1 У својој књизи РаgНllЧ}(U Покрет у Бач}(ој уо фор.МU]Јања Соци
јаЛUСlltиЧЈ((! gс.щжрmltс}(е ПарlТiије Угарск(!. Нови Сад, 1963. године, стр. 113 и 
Даље, даје образложење зашто се ово није десило ве11 по добијању овог налога. 

Наиме, веl1 се била подигла бука и преко штампе, и званично од Милетиl1а и 
његове странке због протеривања Васе Пелагиl1а, уз то, састав тадашње владе 

мађарске искусио је на својој кожи 1848. године шта значи бити прогањан због 
политичких убеђења. Када је међутим тројецарски састанак закључио, поред 
осталог и то да према "комунциыа" не треба имати резерве, па је Марковиh 20. 
M(lpTLl 1873. године протеран из НОВОГ Сща у Ј. 

l1а и, посебно у више радова Косте Милутиновића - видети посебно ПРОluе
РllиаЈ-Ы: СliСlltозара МаРI((){Шћа 1IЗ Војооуuнс, ИЧ, У, 1954-1955, стр. 349-363, и 
СвеlТiозар /уЈаР'(О6uћ у J-J060AI Сауу, ИсiТtра.Ж1l6ања, 4, Нови Сад, 1975, стр. 49-
-131). Треба још подсетити на неке детаље у преводима, код К. Милутиновића је, 
на пример. ова реч йусlТtолОСЮ, у овом документу. у Грађи ... је ПреВедена са 
а(1ШllltУРllСlltа; битнијих разлика заправо ни нема. 

133 Овце треба имати у виду да је ово писамце сачувано у оставини 
намесника Јована Ристиh.а, па је, очито, он тај кум КО1\lе је писмо послато. 

мо податак да сачувано овде поменуто Марковиhево писмо Каљевићу. Немамо 

податке да је писыо о коме је овде реч. 

134 Како се о ОВО1\1е доста расправља у Прсgzосюр)' IХ I\!И 11емо ОВДе 
само СПОJl1енути да су приређнвачи те књиге једва УСGгласили став око самог 
наслова. Пошто је пресуђивао тадашњи председник Одбора за припрему Цело-

Душан НедеЉКОВИћ, је 

НС),,, "'.I!СЈ ! - 875. и 

текст саслушања 

ској литији. када је. на пријаву капетана ишао Мачванском на "разговор". Око 
овога је полемисао К. са Басом поменуте радове 

II СОЦllјаЛllСllШ НО(Юо\1 СаУЈ', 
ЛсlТtUЙllС МС 1946, књ. св. 2 3, стр 125, Исти, J-Јовосаgске бuоzрафије 
из архива Новосадског магистрата, ЈП, Нови Сад, 1938, стр. 59 - 60). 

lЗt:i После прогона из Новог Сада Марковиh је неко време провео ~CpeM
ским Карловцима. Из низа расправа с;:\знајемо д;:\ је пон;:\јвише другова о са Шан

дором, "кнезом Карловачким", како су све називали Александра Радовановића, 

неко и ГРЈдоначелника, који је доста "волео да србује" по. су га се мађарске 
некако отарасиле. Друговао је са њима и песник Јован Јовановиh 
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Знај, тада војни лекD.р, који је управо због тих дружењD., пишу о томе, поред 
осталог неки истраживачи, изгубио и ту службу код војске. Више у поменутим 

радовима Косте МилутиновићD. и код ПавлD. ШТРD.сера, Боравак СветозарD. Мар
ковића у Сремским Карловцима, реферат поднет на научном скупу у САНУ 3. и 
4. ХЈ 1983, објављен у зборнику Свеi710зар Mapf{OBllh II Марксова LlнiПернаЦllО
нала, Београд, 1991, САНУ, научни скупови, књ. LYI, Одељење друштвених 
IШУК(), књ. 12, стр. 199 - 212. Редак је пример описа утицаја Марковиhа на омла
дину као што је то случај код сина тадашњег професора карловачке гимназије Л. 
Поповиhа, Шl ћемо тај део Н<шести: 

"Ноћу, кад су сви заспали, ЗD.вукао CD.M се у гостинску собу, и крај мале 
свеће, у једном буџаку, почео да читам ... СпопалD. ме грозничава енергија, и 
страшна, бесомучна радост. Читао сам до пред зору. И целу ту НОћ стајало је нада 

цело небо отворено, откуд ме је об;:\Сиј()вала, запљускивала и давила 
силна топлота и светлост. И ја сам се са СУЗD.ма у очима, клечећ.и у прашини, 
заклео ту ноћ, да је за мене Светозар Марковић геније, спаситељ и бог, кога ћу 
слушати, коме ћу се покоравD.ТИ, по чијим ћу заповедима живети И радити, па 
~13Kap ме и главе ст::шо ... 

Хтео сам ИСПРВD. да прећутим све, и да прочитам CD.M цео TD.j сандук. Али 
нисам ИЗДРЖD.О. Већ сутрадан упалили су се И моји другови. Прва суседи из исте 
скамије. Онда сви адликаши. Најпасле цео пети разред. За најкраће се време 
садржај сзндука разишао по целој школи, поделио се, сакрио се на нашим срци
ма. Основали смо друштво. И заталасала се цела гимназија, баш цела гимназија ... 
Пукла беше мрена пред очима. Нису све истине само званичне. Није наука шта 
професори гњаве. Ми смо слободни, самостални и снажни. Нови живот каји ћемо 
ми започети, биi1е лепши, виши, племенитији, бољи, него ова што се авде нао
коло животари. Тако смо се зсшеравали на тајним СD.СТD.НЦИМ3, тако смо узви
кивали при немирним и бучним преПИРК<:lМD., тако смо писали и дописивали за 

новине ... " (Лаза Поповиi1, Шiliа је на.лш СвеШоаар Марковuп. Нова ЕвроПа. од 1. 
у 1925; у Р<1ДОШlма К. 

Нови (:;:Щ, IУ)\), КЊ. 1I/L: Јосип 1\/IIАПI-1IАI!, 

1959; Ш: др 

Ђоке lVfuјаШО611ћа, Нови Сад, кљига IУ/1 и П/2 Милош Јовано-

,"''-'1/'''''' СЙUСII обе 1957; vn, и У/2: Бранислав 
Милvтиновиh и Јосип Мирниi1, Лаза Наf/чuh, llзабршlU ЙОЛlilUll

Ч/Ш СlIиси, Нови Сад, обе 1961. Овај текст из 3аСlТшве прештампавамо у овој 
кљизи због низа података које пружа о стаљу у Србији. У белешци 19, већје дато 
нешто података о прогонима због Марковићевих радова, поседовања његових 
књига и сл. наравно, тих података има и у осталим књигама овог издања. Овде 

ћемо још навести и скоро )lHeBHOr хроничара у стиховима онаг )lоба, Јована 
10вановиhа Змаја како је прокоментарисао склањање Марковиi1а из Србије: 

"Брат Марковиt1 траж:и се у Београду, налази се у Новом Саду. Где ми Се, Боже, 
тражи где ли се налази лична слобода" - ЖU:nCL!, бр. 9 из 1872. 

140 Јасна алузија и напад на последљи Марковићев уводник у Pagel1.11f{Y у 
1871. години: Беоzраg 27. ДецеАLбра, видети књигу УТ, стр. 134; фрагменти су, 
наравно, истргнути из Марковићевог текста. 

БЕЛЕШКЕ ПРИРЕЋИВА ЧА 

141 Коста Милутиновиh је добро запазио да је утицај Маркавића био ма
жда и одлучујући у састављању овог Преулоzа - на скупштини, међутим ави 

предлози су потпуна адБD.чени. 

142 Текст је свакако уреднички, тј. од М. Кујунџиhа Абердара, Марковиh је 
на њега одговорио чланком ЗБЛllжење .лшлеНllХ йарШuја, и ми смо га донели у 

овој књизи. 

143 Потпис МИТе Цениће, о чему смо. већ писали. 
144 Овај текст др Коста Милутиновиh сматра Марковићевим: KD.KO нисмо 

сигурни У то, а с обзиром на уважавање које он заслужује као истраживач Марко
вићевог дела, ми га дајемо у ПРIlЛОЗllJ.Ш. Милутиновић на основу спорења Миле

тиi1а са писцем овог текста гради делом и сукоб Марковиhа и Милетића (?!); 
видети стр. 103: СвеLuозар Ј' НовОЈН Сауу. 

145 На ово је Марковиh, наравно одговорио, о чему је већ било речи. 
146 Исто. 

147 Као што смо већ навели, Марковић је потписника овог текста иденти
фиковао - био је то професор Велике школе, владин посланик, итд., Панта 

Среi1ковић. 

148 Видети белешку 67. 

149 Михаило Никетиh, уредник Враzолана намерно пише Ипократ, име 
Владана Ћорђевића пре него што га је, као и низ других људи онога доба, йо

србuо. 

150 Као и текст на који се ова Владанова интервенција односи, и овај 
коментар потиче од сзмог Светозарз Милетиiы; Ойпзку из ЗасШаве пренео је 
PageNL/K у бр. 50, од 7. V 1872. 

151 
одговор др 18. 

Ю1КО Г;:Ј нисмо нашли објављујемо прилоге из 19, Hap<:lBHO писао 
уредник Мијаило Ћелешевиi1; дајемо са1Ю оне делове који се односе на полеми~у 
Светозара Марковиhа и др Влада!-ш Ознаке 1, и наше су. Ово Је 

96, 

ГОЈ\ине, када је био делегат бечке и противио се политици 

кнеза Михаила (тада је, CMaTpD. се, потписао и он представку рускај влади; даље 
всзи су са овим њсговим понашањем 1867. видети белешке 
као и текстове у вези са њима. 

[54 Жац. - псеудон:им Симића; напис је уперен против Владана 
Ћорђевића. 

155 ПОСПСЈ\ЊИ број (51) изашао је 17. MD.ja 1872. године. Стеван 
Милиi1евић био је ухапшен MajD. 1872. године због наводно нетачних 

података у свом чпанку Сйасена је СllроШuњска болница, бр. 46 и 47, Радника, од 
28. 30. ТУ 1872. године, упереног против Ћорђевиhа. Милиhевиh то 

био приморан да пише изјашњење зашто је пустио чланак Ћоке Мијатовиhа 
MebYHapogHa заgруzа рабоiftЮllШ у борби за јеунакосШ и слободу међу људима, 
PagHLll<', бр. 34 39, од 29. IП, 2, 5, 7. и 9. априлD. те године у којем је навео да је 
Исус Христос био револуционар и комуниста. Под претњом дугогодишње ра

бије, Милиt1евиi1 је морао да изрази своје кајаље што је тај чланак пустио у лист. 
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Полиција је за време љеговог боравка у затвору припремала и штампала по
следљи број РаУНllК([, те јавност није знала да објављено кајање на месту уводни

ка са љеговим потписом није он пустио у лист. Тако је ово прво Марковиhево 

гласило угушено без судске одлуке. Више: Ћорђе Игњатовиh, СрПска ja6HocLТl и 

Мщжовuћев РауеНll!(, Токовll револуције, бр. Х ХТ, 1974 - 1975, стр. 92 - 93. 
156 Колико смо упознати, мада овде пише да је Марковиh саставио нацрт 

задруге свих који се баве израдом обуhе заgругй кожарска - и да 11е 

тај нацрт објавити "чим буде за то прилике", чини се да те "прилике" није било, 
тај текст није пронађен. О великој активности Марковиhа у Новом Саду изгледа 
да није довољно писано и поред бројних радова. Тако је, уз остало једна од акција, 
чини нам се једва поменута скупљање прилога за поплављене када су воде 

многе унесреhиле. Тада је Марковиh приложио форинту. Богати 
Њl 2 форинте, Мих;:шло Полит као Марковић, 

итд. (ЗасzТlава, 18, од 11. П 1872.) 
157 У овом издаљу дајемо све програме листова који су покренути и уређи

вани од Светозара Марковиhа, или су, пак, били под љеговим непосредним ути

цајем као часопис Рау, на пример. Како beJh-ша аутора који су писали о листу 
Jegll{[KoczТl сматра Д3 је и он почео излззити под непосредним упливом Мзрко

виhа ми и овај Програм листа штампамо. Сматрамо да се Марковиhев утицај на 

састављаље овог програма могао односити само на усмене договоре и начелне 

наlюмене јср је текст у целинИ језички и стилски тако дат да 
потпуно одраЖdJза мисаону и језичку аутографију Ћоке Мијатовиhа који је и 
потписан. Ми смо иза овога дали и Позив на претпm1ТУ, не толико због важности 

тог текста колико због разлике у језичкој и стилској особини овог текста, који је, 

по нашем мишљељу далеко ближи Марковићевом начину и писаља. Напо
".1ињемо, мада је о томе доста писано, да сем овог угледног броја 

i с Г\Т"r1,"\,o1;,''-'" 

А 

Абердар, видети Кујунџиh 
лан Абердар 

Авакум,303 

Алавантиh, видети Iv1илинко
виh Алавантиh Јован 

Александар Обреновиh, кнез и 
краљ, 129 

Алексиh Анта, 169, (69) 

Анђелковиh Сретен, 229, 
230,231,233, (132) 

Аноним, 218, 219, 220, 
223 

Ареа, 204 

237 

Антуле, 142 

Аристотел, 37, 39, (45) 

Атила, 73 

Б 

Б., видети Блазнавац 

Бакуњин Михаил Александро

вич, 195 

199 

БогдаНОВИћ из Руме, (128) 

Боколд Гедеон, 289 

Бошковиh 'lП 
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БОШКОВИћ Јован, 185, 236, 237, 
(103) 

БОШКОВИћ Стојан, 238 

БОШКОВИћ Софија, VП 

"Брат IvIилан", 188 
Брановачки др Стеван, 236, 237 
Брон,276 

в 

Варлен Луј Ежен, 87 
ВасиљеВИћ Игљат из Земуна, 

(128) 

Васиљевиh. 

Велимировиh Пера, 181, 189, 
191,193,195,197,(108) 

Вилијам Пети, 92 

Вуд Ујљем, 101 

(1366-71),148 

218 

ВучеТИћ др Илија, (136) 

Гарибалди Ћузепе, 4, 37 
Гарашанин Илија, 219, 222 

219 

Горнер Леонгард, инспектор, 

97,98 
ГЛИШИћ Милован, (119) 
ГЛИШИћ Ћ. Станка, (19) 
Гојковиh др Живко, 30, 33, 35, 

36, 37, 39, 40, 42, 43, 47, 53, 
83,(47,53) 

ГрујИћ Никанор, владика, 79 

Гужа 'Ђ.ир, 132 
Гуше, породица, 142 

Д 

ДамјаНОВИћ др Перо, HI, VI, 
(101) 

Дарвин Чарлс, 37,276,277,287, 
288,306,307 

186, 236, 

у .. ц., песник листа 
голан,310 

Дубовац др Јован, 

Ћ 

Ђока, видети Мијатовиh Ђока 

Ђорђевиh др Владан (Хипо-
крат).129.130.143,144,145, 
146, 148, 156, 157, 158, 159, 

191, 205, 232, 260, 261, 262, 
264, 266, 269, 278, 279, 286, 
295, 296, 297, 298, 299, 300, 
301,302,303,304,305,332(66 
- 67,71 - 72. 75Э2, 149- 155) 

ЋорђеВИћ др Милан, 188,236 

ЋорђеВИћ Васа, 75 

Е 

Едуард HI, 92 
ЕкмеЧИћ др Милорад, (128) 

Енг(е)л Ернст, (3) 
Енгелс ФРИДРИХ, (63,64) 

)К 

А(ац., видети псеудоним Живо-

ИВИћ из Земуна, (128) 
др УТ, (155) 

Изабела В, шпанска краљица, 

54 
291 

Исус, 7,68,69,76,78,108,114 

Ј 

Јакшиh Тома, 314 
Јакшиh 'Ђура, 145, 
ЈаНКОВИћ Ђура, 310 
Јелена,госпођица, 191 

359 

Ј елисавета, краљица, 92 
Јовановиh из Панчева, (128) 

332,(66,74,77,1 
ЈоваНОВИћ др Јован Змај, 13, 53, 

55,297,298 (20,49,138 -139) 

ЈоваНОВИћ Каменко, (122) 
ЈоваНОВИћ др Милан МОРСКИ, 

187,237 
Ј оваНОВИћ Милош, (139) 
ЈованоВИћ и КЊИ)1(а-

(Панчево),30 

Јосиф П цар, 83 

Карађорђевић Александар, 

кнез. 302 
Касапиновић Каменко, 

Кастелар Емилио, 4, (7) 
КачареВИћ Драгиh, (101) 

префект,87 

КеЦИћ Данило, (130) 
Кне:жеВИћ Ф., 236 
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КнежеВИh Урош, 298 
КолареВИћ из Митровице, 

(128) 
КОЛОВИh Илија, (19) 
Комадиниh Слободан, 189 
КОСТИћ др Лаза(р), 220, 237 

(113) 
КОСТИћ др Милан, (139) 
Коперник Никола, 276 
к.раљевиhivlарко, видети 

Марко КраљеВИh 

КреСТИћ др Василије, (158) 
к.рилов,баснописац,250 
КрсмаНОВИћ,132,142 

КРСТИh др Никола, (128) 
КујУНЏИћ Милан Абердар, 188, 

194,216,222, (142) 

л 

Лавров Пјотр Лаврович, 29 
Лаза, 

Лујза и Габор, 182, 192, 193, 198 

Лукиh Д. др Радомир, 
'II 

љ 

Љушиh др Радош, (158) 

ЈУ, У, 

ЉОЧИh Ђуро, 258, 309 

М 

Малтус Томас Роберт, 119, 154 

Марија, прија Илке Марковиh, 
182, 197 

Марко Краљевиh, 148 

МаРКОВИћ Јелена Илка, 191, 
193, 197 

Марковиh Јеврем, '181, 188,189, 
191, 192, 193, 194, 195, 218, 
219, 220, 222, 223, 238, (100, 
128) 

Марковиh Сретен, видети 
Марковиh Светозар, (131) 

Маркс Карл, 45,63,64,72,89,94, 
100,143,145,146,280 

Мата (Аранђеловиh) и Милица 
(Марковиh),198 

Мертенс, 106 

124 

Корчин 
псеудоним Милована Гли-

311-313 

IVlијатовиh Ђока Ђорђе, 185, 
327, 335, 

(12,51,53,105,139,155,156, 
157) 

Џон Стјуарт, 118, 
140,172,173,207,237 

РЕГИСТАР ЛИЧНИХ ИМЕНА 

Милан ОбреНОВИh, кнез, 129, 
213, (128) 

МилеТИћ др Светозар, 10, 13, 69, 
83, 156, 157, 181, 189, 195, 
196, 229, 241, 281, 
295,299,300,(20,24,128,132, 
136, 144, 150) 

МИЛИНКОВИћ-АлаваНТИћ Јован, 
156,249, (84) 

(72) 
Милиl1евић Ђока, 304 
lv1илиhевиh Стево, Стеван, 197, 

265,308 - 309, (155) 
МилојКОВИћ Радивоје, 249 
МилосављеВИћ др Стева, 248 
МилошеВИћ Светлана, УП 

Iv1ИЛУТИНОВИћ др Коста, 
53, 137, 

МихаИЛОВИћ 219 
Мишкатовиh Ј., (132) 

н 

барон од Монте 

Пастела, (128) 

Нанчиh Лаза(р), (138) 

Наполеон 1 Бонапарта, 4, 86, 
87,152,303,304 

Наполеон ТП, 282 
Недељковиh др Душан, 

216 
Нерон,324 

Никетиh Михаило, 248, 249, 
297,298, (129, 149) 

Никетић Ј. Светозар, 195, 
Никола, видети Пашиh 

Никола 

Никола Петровиh, кнез, краљ, 
143,156,157,196,281,295, 
299 

Николиh 
221 

Николиh Стеван, 221 

124 

о 

197, 

Обреновиhи, 147, 193, 196, 197, 
219, 252, 280, 296, 299, 302, 
303 

Овен Роберт, 139, 140,289 
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Округиh И., 237 
Омир, видети Хомер 

ОреШКОВИћ, (128) 
Оујен, видети Овен Роберт 

п 

Павловиh Јован, (128) 

Павловић др Стеван, 236, 237 
Паја, видети МихаИЛОВИћ Паја 

Пајиh Марко, 275, 276, 277, 278 
ПајОВИћ Ареа, 186,195 
ПаНЧИћ Јосиф, 276 
Параноси, 142 

ПаШИћ Никола, 181, 191, 199, 
201, (108, 118) 

ПелаГИћ Васа, 194, 204, 222~ 227, 
228, (132, 139) 

видети 

Пера 

Полит--Десанчиh др Михаило, 
236, 

) 
Попов др Чедомир, III, IY, У, YI 

(138) 

Поповић Нико, видети Попо-
ВИn НИЛ 

ПОПОВИћ Панта, (95) 
ПОПОВИћ др Петар, акад. ПI 

Поповиh Б. Стеван, проф., 75, 
237 

Постлвајт,92 

ПреДИћ Урош, ХI 

Прудон Пјер Жосеф, 38 

Р 

Радој Гедеон проф., 73 

Радениh др Андрија, (19) 
РадичеВИћ Бранко, песник, 13 

Радовановиh Александар, (128, 
138) 

РадоваНОВИћ Шандор, 228 

РаКИћ Мита, 157,216, (7,72) 

Ранковиh Драгутин, УП 

Раух Павао, (32,34) 

РеџепаГИћ др Ј ашар, УI 

РИСТИћ др Јован, 197, 218, 219, 
220,221,222,223, (133) 

Розен, видети Nlијаило 

248 

197 
Сава свети, 75, 84,216, (49) 
СаВИћ Алимпије, 248, 249 
Савковиh Св., 237 

Санчо-Панса, 266 
, -120 

Сеченов, Михаилович, 

Симиh Живојин, 37, 311, 312, 
(19,154) 

Симеон Мироточиви, Свети, 
267 

СкеРЛИћ др Јован, 199,200,201, 
202, 203, 206, 207, 208, 209, 
210,340, (1,3,6,18,46,118, 
119,120,125,126,127) 
Адам, 120, 124, 125, 126 

Срећковиh мр Панта, 149, (147) 
Стајиh Васа, (137) 
Станојевиh др Драгиша, 248, 

(74, 139) 
Стеван (Стефан), свети, 11,28, 

(22) 
Стевчка, видети Стевча Мија

ИЛОВИћ 

Стефан Немањиh Првовен-
чани,267 

Стојан, видети УГРИНИћ Коста 

СтојанчеВИћ др Владимир, ЈП, 
YI, (128) 

др Андрија, 
УП 

Тот Вилмож, 233 
237, 

Туроман др Јован, 191,236,237, 
(107) 

Т,. 

(151) 

363 

У 

УГРИНИћ Коста, 204, (121) 
У гричиh Константин, псеудо

ним Стојан Униh, 121 
Стојан, псеудоним 

стантина У ГРИНИћа 

Уокли Мери-Ана, 103 
.Ј..l...iVјlЙГD'_П.Н, цар, 148 

Ф 

ФИЛИПОВИћ, 181, 193 
ФИЛИПОВИћ из Ердевика, (128) 

Франц Јосиф, 60,147,280 

122 

видети 

Церетељев, (128) 

Чакра Емил, 187 
Чернишевски Николај Гаври-

лович, 207,237,279,(63) 

Чехак Калман, (130) 
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Чкребиh ИНЖ:. Душан, ЈП 

ш 

Шандор, "кнез Карловачки", 
псеудоним Александра Ра

довановиhа 

Шафарик Павле, (128) 

Шевиh др Милан, 13 

Шнајдер, власник рудника, 38 

Штрасер Павле, (138) 

Шулце-Делич Франц Херман, 

150 

А 

Авала, 289 
Азија, 165, 166, 167, 168, 
Ајмош,67 

,-,,-,",,е,-,-и, 5,12,54,60,64,79,109, 
110,225,290,294,320,325 

189 

Баварска, 7, 107 
Балкан(ско полуострво), 1 

128, 158, 251, 
Балтимор,110 

271, 
86,132,271,272 

Белгија, 4, 106 

Букурешт, 23, 100 

В 

Варад., видети Петроварадин 

Вавилон. 307 
Вац, 83 
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Велика Британија, 104 
Велики Бечкерек, 271 
Версај, 4, 87 
Виргинија, 101 
Влашка, 100, 181, 191 
Вогези,87 

Војводина, ХТ, 53, 130, 132, 139, 
316 

Војна 

Вршац, 7, 66,297 
Вуковар,47 

г 

105, 106 
Германија, видети Немачка 

Грчка, 36,37, 39, 75,77,78, 112, 

д 

Е 

167 

, 

3, 7, 
50,54,73,74, 
91,138,146, 

167, 169, 175, 176, 273, 280, 
289,292,320 

Елзас, 4, 105 
4,23, 

91,92,93,94,96,98,99,101, 
102, 103, 106, 107, 109, 118, 
132, 139, 192, 276, 292, 320, 
324 - 325 

Ердевик, 128 
Ердељ, 271 
Ерцеговина, видети: Херцего

вина 

з 

Загреб, 32, 66 
,191, 

197 

и 

Инглеска , видети Енглеска 
Индија, 54 

104, 
4, 112 

Ј 

сремска, 228 
Карановац, видети Краљево 

Каролина, 101 
Крагујевац, 19, 128 

Сремски 

Крајина (босанска), 10, 60, 61 
Краљево, 137 
Крезо,38 

РЕГИСТАР 

Кремљ, 303, 304 
Криви вир, 164 

Л 

Лајпциг, 106, 108, 109 
Ланкашир (Лонкашир), 99 

247 
Лил, 87 
Лондон, 100, 102,103 
Поњско поље, 28, 34 
Потарингија,4 

М 
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Се lјуге VП des OeuvIes Completes de Svetozal" Магkоviс, а ete 

prepare соmте јl а ete dit dans 'е рlап expose dans !'А1юnt-Рl'ОРОS аи Livre 
1 de ces oeuvres: lе chapitt'e Ј Агtiсlеs (ils SOl1t аи поmЬге de 23 аи total), П 
Lеttгеs (16), ЈП Documents (23), JV СоntгЊutiоns (26). Suivепt les Notes 
des гidасtеш'S, la Liste des illustгаtiоns, les iпdех de поms регsоппеls et de 
tоропуmеs, се Iesume et cette table des matieIes. 

Опt tгouve place dans се livre les 

ыlltiопs de qui avaient vu le 

dОСШ11епts е! cOl1tri
а 1 'epoque ои il ујуаН dans 

1 'emigration, d'аЬогd 3. Novi Sad, епsuitе, plus brievement а Sгешski KaIlo

усј alors еп AutIic11e-Нопgгiе. Les redacteUIs rappellent, dапs l' iпtгоdu

Ctiol1, que се tUt 13. 1 'epoque 1а plus fесопdе dапs le travail de IVlarkovic 

872~2 

Les travallX de Магkоviс datant сеНе nt->r"''oГ''i-> 

rents јоuгпаuх de I 'epoque, sont огdоппеs еп chapitres. Les АПlсlеs de се 
Livге оп! des contenLls divегs et uпе valeu!" сотрlехе. 11 а consacre ип 

SeIbes, paIticulieIement dal1s ипе SeIbie qui, ехргјше еп РОUIсепtаgе, 

que реи а 1а dl! du шоt. 

Се qui а incite Markovic 3. есгiге sur се probleme, с' est sa polemique ауес le 

Ог ct 

ment SOI1 tгаvаil sur l' есопошiе politique du сопsеil, mais еgаlетепt son 

travail sul" I'есопошiе politique et ses essaies pratiqiues d'огgапisег les 
оuvгiегs et les агtisапs еl1 Serbie соmmе а Novi Sad. УОЈlа роuгquоi јl риЫЈе 

3. cetta epoque les агtiсlеs: La question оuvгiеге еn SегЫе, Nоtге pгogгamme 
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ОU\Јl'iег, Les pl'incipes OU\Jl'iel'S соntеmРОПЈins (traduit еп аllеmапd), La 

tdcl1e de nos compagnies, mais aussi: Les conditions d'zm tl'avail meilleul' 

(tinies Је Cenli,~evski), Qu 'est-ce que lајОШ'miе de trG1JQil ouvl'iel'e? (d'ap-

7'es КШ'l М(Л'х, Das Kapital) , Petit extl'ait (је l '" Economie politique" de Ј 
Stшпt Мјll (риЫје еgаlеl11епt dапs le ,,"'yolkswille" еп Autric11e), etc. Il а 

ecrit aussi uп сегtгаiп 110mЬге d'editoriaux роиг lејоuгпаl qu'il avait геdigее 

llli-meme 1 'аппее d 'аvапt а Веlgгаdе (Radnik), рагm! lesquels јl сопviеl1t de 
citel' сеих qui tгаitепt de la ује рагlеl11епtаiге et des problemes des рагtis 

ен et c11ez les соmmе јl1'есгј-

vait. Dal1s les Notes de NO\Ji Sшi, роиг le јоuгпаl Raclnik, јl а dOl1ne, dal1s uпе 

sегiе d'агtiсlеs, ses арег<;us sul" ја ује sociale et politiqlle et )es problemes 
Сllltuгеls а Novi Sad. PlllS рагtiСllliегеmепt, јl сопујеп! de mentiol1nel" епсоге 

llпе fois sa polemique iпtегеssапtе ауес le Ог Vladan DoIaevic, etc. 

Le С}1арitге Lettl'es est tоuјОllГS ргесјеих cl1ez МагkоviС. Маlhеш'еu
semel1t, 110US у tГOUVOl1S реи de lеtгеss сопsегvееs еп епtiеl', de SOl'te que les 
геdасtеllГS еп опt l'eproduit cles [гаgmепts (tапtбt cles fгаgmепts et tапtбt cles 

епsеmЫеs) de l' оuvгаgе де 10уап Skегliс, Svetozal' MarkmJic\ sa \Jie, S011 

оеuи·е е! ses idees, еditiоп 1 datant de ј' аппее 191 О et 2 dаtапt de l' аПl1ее 
1922. 

д 

Srpska de тете que le Statut dtl Comite de 
1 ibегаtiоп sегЬе, societe sесгеtе tогшее еп 1872. 

Le cl1apitre ContJ'ibul ions а ИН сонtепu riclle et complete les sujets 
шеl1tiОl1пеs. Еп шајеuге се les 

plLls SOLlvent ils ont tгаit а lа polemique епtге le Dl' Vla(1al1 Dordevic et 

(les textes у sont inclus). Le 
ргешiег јоuгпаl socialiste des Serbes еп Vol'vodil1e, lednakost, 

l' textes јоurпаuх 11UЛ10гistiquеs et 
sаtiгiquеs, etc. Les поtеs des геdасtеuгs sont plus сопсisеs que dans les 
аutгеs volumes, mais elles sопt plus [icl1es et plus сопсгеtеs. А tout prendre, 
оп реи! diге, sans гјеп , que се tome est 1 'uп des plus [ic11es dans 
cette еditiоп. 
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