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СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ 
 

ПЕДЕСЕТ ГОДИНА ПОСЛЕ ЊЕГОВЕ СМРТИ 

 
 Кад се данас поново прочитају списи Светозара Марковића, долази се до 

јасне свести о томе како демократија напредује необично споро: без мало сви 

проблеми које је он први поставио, остали су још увек отворени. Осим 

југословенског народног уједињења, које је Марковић предвиђао као плод једне 

револуције, и које је дошло као резултат светског рата, генерације које су 

прихватиле његову науку нису оствариле до краја ни један идеал своје младости. 

Југословенско формално уједињење није узело облик федерације „слободних људи 

и равноправних радника“, „савезног устројства, не државног јединства“, 

федерације која се „врло лако може раширити у федерацију народа на балканском 

полуострву“. Ми још патимо од економске и културне заосталости, нисмо 

слободни од рутине бирократског система, дави нас претерана централизација, 

застава слободе је поново испала из руку правих демократа, жене су још увек 

бесправне, а „жеђ за уживањем“ није престала гушити идеализам и храброст 

младих нараштаја. Дође човеку да се пита: јесмо ли се помакли за који корак од 

доба Светозара Марковића, и јесу ли били од каквог дејства учење и рад овога 

„сејача идеја“, социалног реформатора и политичког агитатора који је пре педесет 

година имао жељу бити, и у многоме био одиста, „преодница у своме завичају“? 

 Ново поколење, што данас има да преузме остварење оних великих 

преображаја којима је крупно дело уједињења дало шире оквире, дужно је пажљиво 

испитати правце на које је указао Св. Марковић у једној ситуацији која донекле 

подсећа на данашњу. Оно се мора питати да ли су још увек добри методи 

препоручени од Марковића за решење државних и друштвених питања. Није без 

интереса, најзад, видети какве су биле ближе и даље последице покрета који је 

изишао из проповеди и акције Светозара Марковића. 

 

I. 

 Целом својом природом Светозар Марковић је био упућен на један 

друштвени идеал у правцу социализма. Добар по души, осетљив за људску патњу, 

а уз то борбен и храбар, он би у сваком случају стао на страну народа. Да није било 

социализма у времену његовог младићства, он би био хришћанин или „народни 

пријатељ“ француског или руског типа. Њему је требало занимања, агитације, 

борбе, рада за друге. Више спољашња него унутрашња природа, – „не социални 

мислилац него социални агитатор“, дефинише га Г. Слободан Јовановић, – 

Марковић је несумњиво био један социално ориентисан човек. Зато му се не може 

пребацити што је од најраније младости почео да мисли на реформу своје средине, 

нити чак замерити што је тој реформи унапред обележио смисао. Допуштено је 

врло рано имати известан одређен друштвени идеал, хранити душу племенитим 

сновима и подстицати ум снажним и несебичним тежњама. Ако се социализам 

схвати као једно расположење духа, као један нарочити менталитет и морал, онда 

се Марковићу не може узети за зло што је био „један унапред убеђени социалист“. 

Али ако се социализам схвати уже, као један нарочити покрет за преображај 
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капиталистичког друштва, онда та априорност неминовно смета и у теоријском 

проматрању чињеница и у бирању путева и средстава акције. Од два подједнако 

социално осетљива човека, онај ће зацело бити не само бољи теоретичар него и 

бољи реализатор који при избору пута и начина за остварење свога интимнога 

идеала покаже већу оригиналност и боље познавање своје средине. 

 Како стоји ствар са Марковићем? 

 Његовим идејама и његовој личности посветили су већ магистралне студије 

наша два најбоља писца, и томе се нема ништа додати. Једино бисмо желели 

извући поуке које се из рада Светозара Марковића и његових следбеника намећу 

онима што имају да делају педесет година после његове смрти, а нарочито људима 

који такође носе у себи једну социалну ориентацију. Има, чини нам се, неких 

покушаја које треба обновити и неких грешака које ваља избећи. А зацело постоји 

једно дело које се мора наставити. 

 Неоригиналан дух, Марковић је храну за свој идеал и аргументе за своју 

пропоред тражио код страних писаца. Било би сурово земерити му што је читао, 

или што је читао туђе писце. Наше прилике су биле тако примитивне, да се није 

могао развијати друкчије него помоћу књига, а наша књижевност, стручна и друга, 

била је тако оскудна да је морао тражити преко границе. Сви се морају још 

непрестано учити на искуству и на науци страних народа. Али Марковић је – и то 

је прва наша замерка – претрпео скоро искључиво руски утицај. Већ пре њега, 

Живојин Жујовић био је руски ђак. Али Светозар Марковић се руском утицају 

подао свесно, вољно, и више пута се враћао Чернишевском, своје највећем 

учитељу, чак и пошто је познао најславније писце свога времена. Кад је после 

учења у Петрограду дошао у Швајцарску, он је остао друштву руске „браће 

револуционара“, радио као „агент-кореспондент“ руске секције Интернационале и 

сарађивао на једном руском листу у Женеви. У метафизици, естетици, социализму, 

народној економији, као и у методима практичне акције, он се руководио руским 

начином мишљења и рада. И онда кад је напустио Бакуњина и прихватио идеју 

једне еволуционистичке демократске странке, инспирисао се директно једним 

руским писцем, П. Лавровом, у колико није вадио увек из Чернишевског. У 

времену кад је у Европи триумфовао марксизам, Марковић непрестано руски 

социализам ставља изнад европског, Русе изнад западњака. Он је то правдао 

идентичношћу прилика код нас и у Русији тога доба. Данас знамо да нити су те 

прилике биле одиста идентичне, нити је Србија била једина земља у Европи са 

онаквим економским и друштвеним стањем. 

 У ствари, Марковић је, са читавим својим поколењем, имао слабост према 

руском народу, руској књижевности, руском мистицизму, Русија је тада имала, као 

што за неке и данас има, нечега неодољиво привлачног, својом огромношћу, 

ширином и дубином своје мистике, својим „духовним полетом“, „устројством 

душе“. Руси и ми имамо расно осећање неподобности за дисциплину, и зато 

волимо страсно тражење унутрашњег препорођаја човека. Зато Марковића није 

задовољавао Прудон, који је такође био израдио један социализам за 

ситнобуржоаске земље, ‒ социализам који данас показује једну обновљену животну 

снагу, ‒ ни Фурије, ни Пјер Леру, који су се интересовали за земљорадњу. Од 

Запада Марковић није узео скоро ништа, и ако је био и ближем и трајнијем додиру 

са Западом него са Русијом. Отуда је његов социализам једностран, и његови 
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предлози за реформу у толико погрешнији што је нашу средину идентификовао са 

руском. Сасвим безразложно тражио је очување наше крвне задруге, у жељи да се 

она претвори у руску привредну општину, мир. Није видео да је мир један 

рудиментаран орган минулог економског живота који је осуђен на пропаст, баш као 

и наша задруга. Данас изгледа невероватно, али је Марковић у минималан програм 

своје будуће странке стављао ову тачку: „Ради осигурања српског сељака од 

пролетаријата, преобразити сву земљу из приватне својине у општинску“. И то у 

једној држави где се тек почела осећати извесна правна сигурност и где се процес 

индивидуализирања сељака налазио у младалачком напону! Хипнотисан 

„комунизмом“ руског мира, у коме се гледало нешто специфично руско, нешто 

више од приватне својине, Марковић није осетио дах економског ослобођења који 

је напињао нашег сељака. 

 Ваља уписати у заслугу Марковићу што се није дао занети бакуњиновским 

анархизмом, који је подвлачио руску хаотичност, рушилачки инстикт и оскудицу 

смисла за стварност. Његова велика интелигенција и, рекли бисмо, његова стварна 

енергија, помогли су Марковићу да се отресе „недонесених социјалиста“ који су се 

окупљали око Бакуњина. Он је одлучно устао против програма за реформу Србије 

прављеног у Цириху, на коме су радили поред Бакуњина и неки нестрпљиви Срби,  

и дао се искључити из непостојеће социалистичке странке. Тај програм је негирао 

државу, својину, породицу, и предвиђао револуционарну и превратничку акцију. 

Марковић се определио за „начело поступности“ које је заступао Лавров. Али је  

остао у битно руској идеји о великом дејству „цивилизованих мањина“, или 

„интелигентне и енергичне мањине која зна шта хоће“, како данас кажу 

бољшевици. Од Запада је примио многе идеје и пароле, али само у толико у колико 

су оне већ биле прихваћене од Руса. Читао је Маркса и Ласала, али је налазио да не 

одговарају нашој средини. (Од Ласала је међутим примио идеју о помагању 

занатских кооператива од стране државе, у колико исте захтеве није налазио код 

Руса.) 

 Он не погађа правац нашег развоја. Његовим идејним светом владају у 

главном руски писци. У своме раду, он ће проповедати оно што је од њих научио 

или код њих заволео, нападаће у Србији оно што они нападају у Русији, тражиће за 

нас оно што они траже за своју земљу и за свет. Тако ће бранити и хвалити неке 

установе осуђене на пропаст (као задругу), и претерано ће напасти извесне појаве 

од којих је јако патила Русија, а које су код нас биле у зачетку: бирократија, 

клерикализам. Тако ће доћи до утопистичке мисли о уласку у социалистичко 

друштво без пролаза кроз капитализам. Тако ће, најзад, бити неизлечив апостол 

социланог идеализма у једној дивљој средини која се тек пробудила у својој 

похлепности за личним богаћењем. 

 

II. 

 

 Зашто је Марковић тако фатално погрешио пут, и зашто је схватио као 

будућност оно што је у ствари припадало прошлости? Уплашио се, можда, пред 

брдом западњачке цивилизације на које се српски народ тек имао да пење, па му је 

изгледало лакше и боље да се просто повратимо у луг своје примитивности. Да би 

се ту остварила срећа, слобода, благостање за све, довољно је уклонити извесне 
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политичке сметње, посећи коров бирократског паразитизма, пустити народ да живи 

како је навикао, а осветлити га лучом просвете  и примером „бољих људи“. Кад је 

тако погрешио правац, није чудо што је изабрао онакве методе акције. Наша 

несрећа, по њему, није била у томе што смо били привредно неразвијени, без 

путева, без железница, неписмени, већ у томе што се почињемо капитализовати, 

што имао одвише чиновника и што је „народ политички глуп и незрео“. Шта треба 

радити? Укинути дангубну бирократију, спречити стварање централизоване 

државе, сву власт дати општини и срезу, а народ васпитати. Ко то може извести? 

„Само људи или теоретички образовани или који су живели грађанском слободом, 

н. пр. у Сев. Америци или у Швајцарској, умеду да нађу гарантије за слободу и 

развитак, а необразована маса поћи ће вазда за вођама, за ауторитетом и са влашћу. 

То важи за сваки необразован народ, па с тога ту не може бити никакве срамоте ни 

за српски народ.“
1
 Такви, теоретички образовани“ људи треба, дакле, да узму власт 

у своје руке и да спроведу дело „слободе и развитка“. Сличну веру у снажне 

појединце исповедали су од увек руски идеолози, и она је нашла свога најпунијег 

израза у бољшевичкој револуцији. 

 У једном периоду свога живота, Марковић је био прихватио и сâм 

револуционарне и превратничке методе. Не само што је сматрао да се наш народ не 

може ујединити без уништења Турске и Аустро-Угарске револуцијом на Балкану, 

већ је лично ступао у заверу за буну у Босни и Херцеговини и Старој Србији, радно 

на скупљању новца и опремању чета за упад у те крајеве. Марковић је у првом свом 

периоду одржавао везе са Бакуњином и одушевио се за превратничку акцију. Али 

нешто својом природом, нешто услед своје живе интелигенције која му је отворила 

очи, он је брзо увидео да се у Србији превратом не може лако доћи на власт. Он се 

трезни од „ диктатуре пролетаријата“ и од „цезаризма неколико стотина глава под 

црвеном капом“, и узима други метод. 

 „Ја не велим, каже Марковић, да тиранију не треба обарати силом, само 

велим да ће се сваки такав преврат свршити ничим, ако маса није проникнута бар 

вером и надом да ће јој нови поредак донети добра“. Ту веру и наду могу улити 

само спремни појединци радом у народу. Отуда Марковић изводи ова два метода 

акције: 1) науку за „цивилизоване мањине“, 2) организаторски и просветни посао 

код маса. Од кад је дошао из иностранства, он је своју делатност упутио у та два 

правца. Тај метод су препоручивали и практиковали Руси; њега су били усвојили 

немаћки социалисти после 1848; на њега су се вратили српски социалисти после 

1903. Он је у осталом једини исправан. Пре него што се може помишљати на неку 

реформу одозго, ваља спремити известан број појединаца који ће организовати и 

просветити масе на основу темељног познавања датих прилика. Марковићев план 

за акцију био је теоријски добро смишљен. Несрећа је само што он није истрајао у 

његову остварењу. 

 Што се тиче спремања појединаца, ту је Марковић остао до краја веран 

своме програму. Највећи део његових списа ‒ студија, чланака, писама ‒ био је 

посвећен популаризовању „ научних истина“ и давању упустава за интелектуално 

усавршавање његових другова. Он је тај посао радио необично добро и успешно. 

Ретко који писац је за тако мало времена и на тако мало простора изложио више 

идеја ‒ истина туђих ‒ и дао више обавештења и података о свима наукама и 

                                                 
1
 Из писма Јеврему Марковићу, Петроград, 18 јан. 1869. Дела VII. стр. 38-90. 
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покретима свога времена. Од његове вулгаризаторске делатности било је 

несумњиве користи, као и од подстицаја које је давао својим савременицима да се 

„у знању усавршавају“.
1
 У нашу некултурну средину он је убацио масу идеја и 

појмова, и то је било од несумњиве користи. Први пут су за његова времена шири 

друштвени слојеви били заталасани интелектуалним вибрацијама. Марковић је 

први загрејао школску омладину за један друштвени идеал, и за то ће му вечито 

бити захвални они чију је младост обогатио једним племенитим пијанством, које 

није било ни љубав ни патриотизам.
2
  

 Много мање трага је оставила организаторска акција Светозара Марковића. 

Не могући стварати радничке синдикате у земљи где је варошко становништво 

бројило око 120.000 душа, или нешто мање од 10 %, и где је постојала свега једна 

фабрика, Марковић се окренуо занатлијама. Са њима је створио неколико 

произвођачких и једну потрошачку дружину. Већ за његова живота, све су ове 

дружине (кооперативе) испропадале. Од радничких удружења остале су у животу 

само Дружина Типографских Радника (основана 1874) и Дружина Кројачких 

Радника (основана 1875). Не знамо колико је Марковић имао личног удела у 

стварању ових двеју дружина, али је несумњиво да су основане под утицајем 

његових идеја. Да је посветио већу пажњу тим установама, оне би се, мислимо, 

могле више развити још у то доба, јер су доцније показале лепих резултата. Али 

Марковић је хтео брз успех, велику војску за свој преображајни покрет. Економске  

организације у вароши му то нису могле дати.  

 Шта је онда остајало Марковићу? Или да се задовољи полаганим ситним 

радом на организовању варошке мале буржоазије, или да се окрене селу и њега 

покуша организовати. Гоњен својом амбицијом да што пре успе, он је дигао руке 

од економске акције у вароши. Није се окренуо селу, јер је оно, по њему, већ било 

јединствено у својој крвној задрузи, и јер је рад на селу спор и тежак. Марковић је 

мислио на село, и цео његов социализам је у ствари аграрни. Али он сељаке брани, 

а не организује их; за њих тражи законе, а не просвећује их. Он види у сељацима 

ону армију будућности коју су западни социалисти гледали у индустријској 

радничкој класи. Он је сељака егзалтирао као најздравији основ „сјајне, ориђиналне 

српске цивилизације“, а његову задругу као формулу будуће економске и моралне 

организације друштва. Марковић наше село није из ближе познавао. Он је пред крај 

свога живота, 2 јануара 1875, у једном писму истакао потребу да се прилике на селу 

испитају, те да би се видело има ли тамо „радног елемента за социјалистичке 

задруге“, како се не би поновиле оне исте „теоријске и практичне грешке“ учињене 

                                                 
1
 О томе утицају Марковићеву дао је занимљивих података Г. Јован Жујовић у своме говору о 

прослави педесетогодишњице Вид. Буктињу од априла 1925. 
2
 „Заталасала се цела наша гимназија, баш цела гимназија, ‒ пише Г. Д-р Лаза Поповић, један од 

млађих поштовалаца Марковићевих . . . Пукла беше мрежа пред очима. Нису све истине само 

званичне. Није наука што професори гњаве. Ми смо слободни, самостални, и снажни. Нови живот, 

који  ћемо ми започети, биће лепши, виши, племенитији и бољи, него ово што се овде наоколо 

животари.“ Па даље додаје Г. Поповић : „Са уживањем очекујем тренутак кад ће, и да ли ће, мој син 

да кришом тамо (у целокупна дела С. Марковића) забоде свој нос. Али ‒ ја то више не могу да 

читам...“ Нама се чини да Марковића више не може читати ни син Г. Поповић, нити чак они 

„толики млади, недоучени Срби, сви аутодидакти, радници, шофери, богословци, учитељски 

приправници, цариници, писари, влаковође, и т.д.“ којима га он намењује. Вид. Нову Европу, од 1 

маја 1925, број посвећен успомени Св. Марковића. 
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са занатлијским задругама. Мисли ли овде Марковић на стварање земљорадничких 

задруга, вештачких кооператива? Не. Он још увек има намеру да сељакову „малу 

патриархалну својину претворимо у заједничку, и да тако прескочимо једну 

историјску епоху развића – епоху капиталистичког газдинства“. Како је то 

Марковић мислио постићи? Он о томе нигде не даје појединости. Пошто је 

предвиђао економско организовање сељака – које је, међутим, успешно почело 

двадесет година после његове смрти – остају друга два метода акције: убеђивање 

пропагандом и спровођење програма законским путем. 

 Више него на економско организовање, Марковић је полагао на политичку 

пропаганду: поред спремања сарадника, он је овоме послу посветио главни део 

својих напора. Економски рад је у његовом делању споредна ствар, као што је 

превратничка акција његова једна кратка епизода. Кад се враћао у Србију, 

Марковић је имао чврсту намеру да створи једну политичку странку која би њега и 

његову групу довела на власт. Он је веровао да се програм који је себи поставио 

може остварити само на власти, и кад се за долазак на власт није хтео или није 

могао послужити директнијим средствима, остајала му је чисто политичка акција. 

Ј. Скрелић мисли да је он еволуисао у својим идејама, и да је на практичан 

демократски програм прешао зато што је посматрањем чињеница дошао до 

уверења да су политичке слободе најпотребније нашем народу, или бар да је то 

једини терен на коме се може нешто урадити. Несумњиво је да се Марковићу 

учинило да напушта чисто социалистички терен, јер он пише Пери Тодоровићу: 

„Тако смо ограничили своја начела да већ осећамо терет од таквог ограничења, 

само да добијемо комад тврде земље за даљи рад.“ Затим, објашњавајући програм 

од 1873, Марковић вели да је у њега унето само оно „што се може постићи у 

данашње време“, и да је то само „обична тактика у борби: најпре ваља освојити 

једну, али одсудну тачку, са које нам је после отворен пут за савршену победу.“ Тај 

програм је зацело нешто друго него један колективистички програм западних 

социалиста, по готову нешто умереније од анархистичког „циришког“ програма 

писаног по диктату Бакуњинову. Али шта да мислимо о Марковићевом познавању 

наших прилика и о његовом смислу за стварност, кад у томе документу налазимо 

апсолутно све тачке његовог преображајног програма: укидање „данашње управне 

системе скупштинским решењем“, предавање централне власти у руке „изабраним 

делегатима из сваког округа“, предавање полиције у руке појединим општинама, 

укидање судова и завођење бесплатних и изборних (поротних) судова, уништење 

свих дугова земљорадника, експроприација све несељачке земље и предавање 

општинама, и претварање све земље из приватне својине у општинску. Где Ј. 

Скерлић види ту политички опортунизам Светозара Марковића? Он је остао у 

линији Чернишевскога о слободном савезу општина у којима не постоји приватна 

својина. Скерлић наводи као доказ његове еволуције речи: „Пут спасења је 

демократија“. Те речи се не налазе на наведеним страницама (Дела, VII, 89-90), а 

оне пре њих, које припремају такав закључак, извађене су из једног писма из 

Петрограда, од 18 јануара 1869, дакле одавно пре сваке еволуције Марковићеве. 

 Марковић је одиста највећу пажњу обратио на политичку пропаганду, али 

не зато што би такав рад био лакши у оном времену: на против, тај рад је највише 

сметао консервативном режиму. Он дела политички јер сматра да је то најбржи пут 

да се дође до власти и да се оствари један социалистички програм. Марковић је, као 
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и сви људи његова времена, имао слабост према политичким слободама и према 

народном суверенитету. И либерали су тражили политичке реформе, како на 

Свето-Андрејској Скупштини (1858), тако и доцније. Али либерали су били 

идеолози буржоазије, и били су сасвим логични. Њихов програм је и остварен, док 

од Марковићевих социалистичких захтева није усвојен ни један једини. Као 

социалист, он је имао да се бави првенствено економским и социалним питањима. 

Он је тако и почео. Али на том пољу се није могло брзо успети. Затим, наш 

економски развој водио је у правцу диаметрално супротном од Марковићевог 

идела задружне државе. Ми смо се претварали у једно грађанско друштво са 

слободном конкуренцијом и са капитализмом. Марковићев циљ је била крвна 

задруга, која је пропадала. Економска средства нису помагала. Ваљало је латити се 

политичких и зауставити бујицу капитализма. Најбоље средство за то је – то 

Марковић пише на неколико недеља пред своју смрт – : „млађа радикална партија“, 

„јака партија“ која ће „унутарњом акцијом да извојује самоуправу, у срезу и 

округу, и да путем законодавне и уставодавне скупштине извојује народни 

суеверенитет“.
1
 У то доба Марковић и његови пријатељи све више су ступали у 

везу са посланицима из народа и практичним политичарима. Није искључено да би 

се у томе додиру, и нагнан успехом самог покрета, Марковић задовољио мањим 

реформама, и напустио свој утопијски социализам. Радикална партија би га увукла 

у свој вртлог, или би се он ње одрекао. Рана смрт, пре пуне 29. године, пресекла је 

његову акцију и онемогућила му евентуалну еволуцију ка радикал-социалистичком 

либерализму. 

 

III. 

 

 После смрти Светозара Марковића, створила се радикална партија. 

Напуштени су сви послови осим чисто политичког, и то у најужем партијском 

смислу. Сам Светозар, и ако аграрни социалист, није завирио у село. Радикали су 

се спустили до села, али не да га унапреде, дисциплинују, учине радним и 

просвећеним, већ да га размазе ласкањем и демагогијом. Марковић је мало 

поклизнуо у политиканство; радикали су напустили све сем политике. Добили смо 

једну за другом многе политичке слободе, један прилично напред парламентарни 

систем. Дошла је до свога пуног израза она „српска заблуда“, у коју је пао и сам 

Марковић, о нашој „демократичности“: да смо народ који „има у свему 

преимућства над западним народима“, народ у суштини демократски и пун врлина. 

Оно што други тек сада освајају, ми већ у велико имамо. Од Светозара Марковића 

на овамо ласкање народу се продужује, и ако је сам Марковић био врло резервисан 

у одавању похвала нашем интелектуалном и моралном ступњу. Следбеници његови 

су пошли линијом најмањег отпора, и победили су народне масе потчињавајући се 

њиховој примитивности. Завели су установе које су давале маха, како сам Скерлић 

каже, „атавистичким инстинктима њихових предака пастира и хајдука који су 

вековима живели слободним животом и који су без историјски створеног осећања 

целине, без социалне дисциплине“. То је устав од 1888. Доцније су напустили своје 

идеје и програм, и мало по мало радили све оно што су пребацивали својим 

противницима. Али фразеологија је остала увек иста, и Србија је важила као прва 

                                                 
1
 Допис из почетка 1875, послат Ослобођењу и Застави. Дела, VII, 118. 
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демократска земља у Европи. Међутим, народ је остао неписмен, 

недисциплинован, неорганизован, и економски није мицао напред. Ратови су 

припомогли да се духови још више растроје, да се социална анархија продужи, да 

привреда остане увек примитивна. 

 Марковић лично није крив ни за шта од ових несумњивих недаћа нашег 

друштвеног живота. Он је био честит идеалист и одушевљен пријатељ народа. Али 

његова је кривица можда што се наша друштвена реформа схватила одвећ 

политички. Он се хипнотисао слободама Швајцарске и Сев. Америке, и мислио је 

да је сва срећа у формалним народним правима. Марковић није предвидео да ми 

педесет година после његове смрти нећемо имати демократије, а то ли социализма, 

јер није увиђао да народ има само онолико политичких права колико има 

економске моћи. Он није хтео знати да демократију мора носити на својим плећима 

многобројна и снажна буржоазија, као што социализам може остварити само јака 

радничка класа. Он је био одвише социални идеалист а премало социални реалист. 

Зато је мислио да једна разривена сељачка средина може дати свемоћну 

Скупштину, јачу од владе, која ће постављати министре и самоуправне општине 

које би радиле без икакве државне контроле. 

 И ако социалист, Марковић је веровао да у „свету владају партије“ (Дела, I, 

28). То мишљење је код нас још увек укорењено, и зато смо ми пре рата и сада 

били један велики логор са развијеним партијским шаторима који једни другима 

подваљују. Сам Скерлић је веровао у „борбу начела“ и жудно чекао дан када ће она 

доћи. У модерним друштвима пак све више ишчезавају борбе веровања и страсти, и 

све више настају сукоби интереса и рачуна. Нашем друштву треба желети да 

постане поприште тих сукоба, а да их воде организоване групе произвођача свих 

врста. У колико се иде напред, добро схваћени интереси бивају све више једини 

критеријум, јер само тако разум може доћи до речи. 

 Заведени утопијом народовољаца, Марковић и његови следбеници су 

веровали у моћ интелигенције, шаке проповедника који би знањем и вољом 

убедили људе у врлине једнога правичнијег друштва. Као што су изневериле 

политичка демократија и партије, исто тако интелигенција, у коју се код нас толико 

полагало, није задовољила очекивања. Нигде се, у осталом, осим у Русији и код 

нас, велике мисије не дају интелигенцији. У Русији је дошло до револуције, јер 

никакви апели на разум нису помогли. Код нас се за сразмерну друштвену 

равнотежу има захвалити не интелигенцији која је разнежила срца моћних овога 

света, већ томе што је сељак држао земљу, имао извесну економску независност, 

бранио државу бранећи своје имање. Да нас Турци нису били нивелисали, мучно 

би наши „бољи људи“ пробудили увиђаност богатих... Гледајући у интелигенцију 

као у носиоце разума, Марковићеви следбеници су занемарили народ. И они су 

тако допринели стварању просечно највећег чиновничког кадра на свету и 

просечно најмање привредне елите. Тако су радикали укинули бирократски 

систем... 

 

 Педесет година после смрти првог њеног апостола, наша демократија је 

крајње слаба. Она нема ослонца у организованим масама. Политички суверен, 

народ је економски немоћан. Парламенат је постао предсобље где се ћаска, док се 

иза зидова решава судбина земље. Застава слободе је напуштена, јер нема 
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организованих сељака и радника да је прихвате. Бирократска рутина кочи више 

него икад привредни живот. Претерана централизација не допушта да се сви 

делови народнога тела хране подједнако и да се импулс енергије осети у свима 

крајевима. Већа него што је Светозар Марковић икад могао сањати, наша држава 

нема за огромне покрајине ни сенку од аутономија које је он тражио за општине и 

срезове сићушне Србије од 1870. 

 У теоријском погледу, велики део Марковићевих схватања још увек је 

модеран: нама сада више но икад треба један аграрни социализам; теоријски рад 

ваља да служи практичним циљевима социалног и културног живота; друштвена 

корисност је управо савремен критериум за мерило свих вредности; један 

енергичан посибилизам још увек треба да руководи државнике. И ми данас можемо 

потписати Марковићеве идеје из 1871, да није довољно имати државу реда, него је 

потребна и држава рада; да није довољно право, него ваља остварити друштвену 

правду; да слобода  не вреди без општег благостања, без живота за све.
1
 Најзад, 

данас, као пре педесет година, треба да наступи једно „потпуно ново поколење“ 

које је, као и колено људи коме је припадао Светозар Марковић, „сасвим удаљено 

од свију наших политичких буна, преврата и завера, које управо започиње свој рад 

тек после 1868 г. За нас су сасвим равнодушне те партијске борбе, личне мржње и 

лични партијски рачуни, који су се отуда родили. Ми смо пренели нашу борбу на 

поље друштвеног и државног преображаја, на мењање закона и земаљских 

установа.“ Место године убиства кнеза Михаила требало би само ставити годину 

кад се завршио светски рат, па би у тим речима данашње младо поколење могло 

наћи своју исповест и свој програм за рад. 

                                                 
1
 Застава, бр. 35; 1871. 


