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Д-р Александар АПОСТОЛОВ

ЮО-ГОДИШНИНА ОД СМРТТА НА СБЕТОЗАР МАРКОВИЧ ПРВ 
ПРОПАГАТОР НА СОЦИЈААИСТИЧКИТЕ ИДЕИ ВО СРБША*)

Пред сто години, на денешен датум, во раните утризнски 
чаеови (во Трст се затвори ja за секогаш очите на Светозар Мар- 
коник, првиот пропагатор на социј алйстичката политична мисла 
во Србија. Се затвори ja очите што беа најдалеку загледани во 
иднината на тогашното српско онштество.

Периодот од раѓањето на Светозар Марковиќ (1846 г.) до 
неговата прорана омрт (1875 г.) беше иотолнет со настани и оп- 
штествени процеси што имаа судбоносно влијание за прекроју- 
вањето н>а политичката карта на тогашна Европа; за развојот 
на науката и техниката; за развојот на стопанството; а што е од 
особено оветоко значење, за развојот на човечката прогреоивна 
мисла. ·■. -*«* \

Во овој период по крвавите војни во 1859 и 1866 година, 
во кои Австрија беше побелена, дојде до обединување на Ита- 
лија и Германија. Со нивното обединување се создадоа две ев- 
ропоки велесили, од кои, особено втората ќе има главен эбор 
при решавањето на крупни политички прашања во Европа во 
епохата на имнеријализмот. По Кримската војна (1853—1856) 
царска Русија ќе биде отфрлена на заден план и ќе й треба 
доста време и спокојство да ги лекува раните задобиени во оваа 
војна и да га средува своите внатрешни проблеми што беа и 
главна причина за нејзиниот неуспех во оваа војна. Така во 1861 
година со царски указ во Руеија е укинато кметството и ое про- 
кламувани извесни граѓанеки слободи. По оваа војна Турција 
станува cè позависна од големите капиталиетички оили и широко 
ги отвора своите граници на нивниот капитал. Нејзината поли
тичка егзистенција понатаму главно ќе зависи од волјата и еко- 
номските интереси на европските големи т л и . Напливот на нови 
индустриски стоки во Турција ќе ja  влоиш и без тоа незавид- 
ната положба особено на балканеките народи што се уште се 
наоѓаа под нејзино ропство. Бунтовите и востанијата во Херце-

*) Предавање одржано пред студентите и .наставшщите на Филозоф- 
сок-историскиот и Филолошкиот факултет во Скопје на 26. II. 1975 година.
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говина, во Црна Гора, на Крит ja усложнуваа уште повеќе по- 
ложбата на „болниот на Босфорот“, а таканареченото Неточно 
прашање и обид от за неговото разрешување га искомпликува 
уште поовеќе иолитичките односи на великите сили и нивните 
мали евр опеки сателити што граничеа со Турција.

Француско-пруеката овојна ja  поремети рамнотежата во Ев
ропа и го олесни спомыатото обединување на Германија под 
скиптарот на прускиот монарх. Оваа војна предизвика и друга, 
подлабоки потреси со потрајни последици. За секогаш беше 
урната ρеставрираната француска монархија. Создадената Па- 
риска комуна, прва диктатура на сиромашните слоеви во Париз, 
беше обусловена од кризата што ja  предизвика пор азот на Фраы- 
ција во оваа војна, но едновремено беше и резултат на развојот 
на меѓународното работничко движење, раководено од евојата 
прва политична меѓународна работничка организација — Прва- 
та интернационала.

Развојот на научниот социјализам на Маркс и Енгелс cè 
повеќе ги опфаќаше незадоволните, експлоатираните и утнету- 
вани маои во капиталистичкиот свет што се развиваше со неви
ден до тогаш темпо, но нивната идеологија cè уште не беше 
извојувала доминантна позиција во работничкото движење.

На полето на развојот на човечката мисла овој период го 
карактер'изираат и бројни идејни струења што во активноста на 
Првата интернационала се вртеа околу Марксистичкото учење, 
но повеќе или помалку отстапуваа од него, беа во иегова опози- 
ција, или пак со својата идеалистична подлога на сваќањето на 
светот, беа сосема енротивни на материјалистичката основа од 
ко ja поаѓаше марксизмот во своето учење.

Во ваквиот сплет на политички околности и на идејно ша- 
ренило, низ годините што ги спомнавме, постелено се оформува- 
ше српското општество, поминувајќи низ повеќе лостапни фази 
определувани од неминовниот процес на законитоста на развојот 
на опшетството воопшто.

По Првото и Второто српско востание се создадоа услови 
да се докрајчи распаѓањето на српското патријархално општест
во што ja имаше за основа селската семејна, односно фамили- 
јарна задруга, општес:твеко-еконОмска институција од затворен 
тип. Паричната економија, како наредна фаза од економскиот 
развој неумоливо делуваше разурнувачки врз ова, веке наджи- 
веано српско патријархално општество, разбивајќи ja задругата 
на нејзините составил клетки, на семејства. За да се забрза овој 
процес, меѓу другото, придонесе и аграрната реформа што се 
изврши во Србија во 30-те години од XIX век на сосема ради- 
кална основа за она време. Настали период на првобитна акуму- 
лација на капиталот во Србија, преку политичката форма на 
владеење, позната под Милошев деспотизам, помаган и од број- 
ната олигархија. Своеволијата на кнезот и на неговите соработ- 
ници и ортаци, изразувана преку нај грубо о-грабување и вонеко-
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намека принуда наречена стареншнски кулук, ja  реализира нај- 
примитивната ако не и најбездушната акумулација на првобит- 
ниот капитал во Кнежеството Србија. Kora уставобранителите 
дошле на власт ее создале прейте кредитни установи во Земјата 
наречени благајни. Се отпочнало со даваьье заеми од тае бла
га ј ни. Мегутоа, ееланите, кои тогаш сочинувале 90% од наоеле- 
нието на Орбија, од «повеке причини не можеле да земат кредита 
чиј интерес изнесувал околу 9%. Со заемите се кориютеле виео- 
ките чиновннци, богатите трговци и селските првенци-чорбаџии. 
Од овие заеми им биле давани на ееланите пари со многу пош
лем годашен. интерес. Селаните биле принудени да земаат заем 
под вакви неповолни услови особено по 1867 година откако Тур
ните ги предала Градовите на Србија и масовно ja напуштале 
Србија продавајќи ja земјата што до тогаш ja имале.

Иеторијата на првобитната акумулација во Србија се раз- 
ликува во многу нешто од историјата на првобитната акумула- 
ција во некой друга земји. Во Србија таа се создавала во такви 
околности кога земјата ce настала во почетниот етадаум на па- 
ричната економија „кота сиромаштвото било огромно, незнае- 
њето очајно, заостанатоста страстна, цивилизацијата минимал- 
ио развиена“.

Србија била мала земја ко ja cè уште не била капиталист 
гичка, мегутоа таа ее настала во еден йроцес да стане ка-пита- 
листачка. Веке во 60-те и 70-те шдини од XIX век во Србија 
наполно преовладува паричното етопанетво. Со него настанува 
и преобразување на народната економија. Се применува кон 
поинтензивно земјоделство и сточарство. Занаетчиството се раз- 
вива и најавува удирање осеови и на индустријата. Се развива 
внатрешната и наАворешната трговија; расне бројот наградското 
население. Неговиот број во 1859 година изнесува 86.841, за во 
1884 година да се зголеми на 235.887. Во 1868 година во Србија за 
првпат се јавува државен долг. Во наредната година се основува 
и прва приватна банка.

Непосредно по Кримската војна, кота во Србија бил на 
престолот кнез Александар Караѓорѓевиќ интересот за комуни- 
цирање со западна Европа се зголемува и се преземаат конкрет- 
ни мерки за школување на домашни кадри во стравски високи 
школи, било за командниот кадар во војската, било за други 
специј алгюсти. При поминувањето преку Белград еден белгиски 
дипломат во 1856 година констатира дека „На своето пропатува- 
ње од Едрене, преку Пловдив, Ниш и Алекоинац во Белград на- 
шол нов свет што заелужува да биде грижливо проучен“. Пона- 
таму во својот извештај упатен до министерот на надворешните 
работа на Белгија вели дека при неговата оредба со кнезот Алек- 
сандар, овој изразил желба да набави оружје за српската војска 
од Белгија, да порача машини, да купи железна конструкција 
за мост преку Морава, да иопратя млада Срби на студии во Бел-
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гија, a од Белгија да ангажира за Србија иовеќе инженери и ра- 
ботници од разн и  струки.

Но на ваквата активност за економско издигакье на земјата 
не одговарал и адекватниот политички живот, односно владеечки 
режим во Србија. Во 1868 година е убиен кнезот Михаиле Обре- 
новиќ. Во формираното намесништво за првпат ќе влезе и еден 
генерал — Миливое Петровиќ — Блазнавац. Неговата победа при 
кандидатурата за намесник се смета за победа на воаните вр- 
вови, кои оттогаш не ќе престанат да играат важна политична 
улоога во политичкиот живот на Србија, а подоцна и во Крал- 
ството Југославија.

Со создавањето социјални разлики, немсиновно доаѓа и до 
клаони «противности во Србија. Се создаваат и првите граѓанеки 
странки, носители на интересите на поодделни општествени слое- 
ви — Конзервативната односно Наиредњачката и Аибералната. 
Првата е претставник на бирократијата, а втората на интелиген- 
хшјата, ко ja делува во името на селаните но без нив. Се чув- 
■ствува и антагонизам мегу династичките струи на Обреновиќев- 
ците и развластените Караѓорѓевци.

На надворешно-политичкиот план во овој период се намет- 
нува и клучното еудбинско прашање за ослободувањето на не- 
оелободениот дел од орпокиот народ што cè уште се наогал 
под турско ропство или во еоставот на Австрија. Единствеио 
биле слободни Србија во рамките на Белградскиот пашалак и 
Ирна Гора. Програма за нивно ослободување и приклучување 
кон Србија била изработени уште во 1844 година под познатиот 
назив „Начертание“. Првобитната концепција на оваа програма, 
замислена од Чехот Фрањо Зах, имала југоеловенски карактер, 
но таа протрал1а била стеснета од страна ,на Илија Грашанин и 
сведена на пиемонтека мисија, за како таква да се провлекува 
со мали модификации и во XX век cè до 1941 година, кога, како 
резултат на острите сЧротивности што избија на виделина во 
нејзината практична примена во Кралството Југославија, дојде 
и до отфрлањето ,на тој прв неуспешен обид што имаше век 
яешто повейе од две децении.

Покрај сите судрувања што имале разни причини и побуди, 
духот на јужнословенската соработка во времето на Светозар 
Марковик, е особено жив во сите јужнословенски земји. Toj 
дух дошол до израз на политички план во обидот да се создаде 
балкански сојуз меѓу балканските држави и речиси, на сите бал
кански национални движенья околу Кнежеството Србија. Во 
1866, 1867 и 1868 година е создаден сојуз меѓу Србија, од една 
страна, и Црна Гора, Грција и Романија, од друга.

Во текот на 1867 година бил прифатен во Белград предлогот 
на бугарскиот револуционерен комитет за создавање „Југосло- 
венско царство“ на чело со кнез Михаило Обреногвиќ. Се раз- 
мислувало дали таа Држава да се нарече „Бугаро-Србија“ или 
,,Србо-Бугарија“. Заедтшчки би биле на оваа држава следниве
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институции: парламент, престолнина, владетел, законе давство, 
знаме, парична монета, но би се зачувале двата литературни ja- 
зици и посебни администрации. Бил предвиден заеднички синод; 
гооподаречката релштија би била православна, а вероисповетта 
слободна. Тоа царство би било поставено на конфедеративен 
принцип.

Во 1866 година бил постигнат уоман споразум меѓу Или ja 
Гарашанин и Јосанвп Јурај Штросмаер, првенец на Народната 
странка во Хрватска за потребите од заедничка акција да се 
создаде југословенска независна држава од Австрија и Турција, 
т.е. од југословеноките народа што живеат во неа.

Полит Десанчик ода подалеку од Михаиле Обреновик и од 
Илија Гарашанин во концепцијата за идното устройство на Бал- 
канот. Toj добро го согледал стремежот кај балканските народа 
за сожителство, но и тоа дека низ историското минато и созда- 
ваните традиции се развивале и хегемонистички стремежи кај 
одделни народи и држави. Грците би сакале да го обноват Ви 
зантиското царство; Орбите Душановото царство. На Десанчик 
му изгледала најприродна комбинацијата балканското прашање 
да се реши преку балканска конфедераций а, заедница на сло- 
бодни балкански дјржави и народи.

При вакви оптшествано-економски прилики и политички 
констелации и комбинации, етапува на политичка сцена Овето- 
зар Марковиќ. Toj произлагува од службеничко многудетно се- 
мејство. Непосредно можел да набљудува некой бирократски 
манифестации кај таткоси, државен чиновник. Непосредно мо
жел да се запознае со жив о тот на ерпскиот стланец во провин- 
циската средина каде што службувал таткому. Со, можеби, на 
извесна доза од наследена горштачка бунтовничка крв (дедому 
бил долгогодашен ајдук) Светозар Марковиќ еубјективно бил 
негодна личност да реагира на сите манифестации што значеле 
неправда, лага, угнетување и економска експлоатација. Преку 
своего школување во Србија го запозна дотаму и градекиот жи
вот што истиот ќе му помоше подоцна да прави анализи и син- 
тези при проучувањето на ернокото ошптество.

Неговото, речиси, тригодашно школување во Петроград во 
Руаија (1866—69 г.) на Техничкиот факултет, а потоа премину- 
вањето во Цирих за да ги продолжи и заврши студиите (од 
1869—1870 г.) и да го „научи германскиот и францускиот јазик“, 
како што самиот вели на едно место, имало преевртно и пресуд
но влијание во наговата натамошна определба за ошптествено- 
политичка дејност на ко ja исцело ќе се оддаде.

Талентиран математичар, и воошпто, способен за изучува- 
хье на егзактните науки, а исцело наклонет кон општествееите 
дисциплини и ангажиран нанолно во нивното изучување преку 
самообразование, во личноста на Светозар Марковиќ идеално 
се шоиле способностите за математичко-логично расудување и 
дијалектичко ириоѓање кон појавите и наетанжте.
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Kara дошол во Русиј а, Светозар Марковик ja  затекнал оваа 
пространа земја во потиолно превирање, По о слое о дув аььето на 
селаните во 1861 година и заведувањето на либеральна управа од 
Алеоюсандар II во Русија се јавуваат први големи социјалои и 
политички движења претходници на големи револуционерни екс- 
плозии во XX век. Од овие движења, пред cè, била опфатена ин- 
телигенцијата. Во тоа време Беливски, Добролюбов, Писарев, Чер- 
нишевски и др. ja  револуциовизираат руската младина на уни- 
верзитетите. Во ваква вознемирена и разбранувана средина со 
стремежи за иреустројство на руокото огпптество Светозар Мар
к о в а  пристигнал во 1866 година. И него го опфатила акцијата 
на руските револуционерни демократи и врз него влијае нивно- 
то учење дека треба да се оди меѓу народот, меѓу руските селан- 
ски маси и проку нивното активирање да се бара решение на 
големата руока криза. Во тоа време Светозар Марковик темелно 
се запознава со руската револуционерна литература. Од сите 
револуционерни писатели од она време на Марковик извршил 
најголемо влијание Чернишевски. Самиот Марковик го наре- 
кува свој духовен татко.

Задоен и напоен со идеите на руските револуционерни де
мократа Светозар Марковиќ започнува да ja набљудува овојата 
земја и нејзиниот развој од сосема друго стојалиште. Тој веќе 
создал свој став спрема сите вредности во Србија. Иако дотогаш 
и самиот член на „Уједињена омладина српска“, Светозар Мар- 
ковиќ започнува cè да критикува во младинското движење: не- 
говиот романтизам во литературата, националната идеологи]а и 
методите на борбата. Toj го критикува српскиот устав од 1869 
година во својот напис под наслов „Српске обмане“, отпечатан 
во „Новосадска застава". Заради острата критика на режимот 
во Србија му била одземена државната стипендија.

Во меѓувреме Светозар Марковиќ преминува во Швајца- 
рија. Малата и единствена тогаш швајцарска република во Ев
ропа била еврталиште на бројна политичка емиграција од цела 
Европа. Во Швајцарија Светозар дошол во врска со луге и струи 
на меѓународното работничко движење. Таму ш  продлабочува 
своите знаења од општествените науки. Особено многу га читал 
европските теоретичари на социјализмот: Луј Блан, Ласал, Ро
бертсон, Прудон, Бакушин, Маркс и Енгелс. Во својата статија 
под наслов „Ошптествена и политичка борба во Европа", во 
фуснотата, меѓу другого, Светозар Марковик го пишува и ова: 
„Кој сака да ja  изучи основно научната социјалистичка теорија 
можам да му го препорачам: „Das Kapital oder Kritik der poli
tischen Oekonomie” von K. Marx, Hamburg 1867, tom I. Kora ce 
вратил во 1870 година од Швајцарија во Србија, Светозар Мар- 
ковиќ главно проучил добар дел од тогашзните напредни граѓан- 
ски и роцијалистички општествеви науки. Свесен дека во Зем- 
jara го очекува и практична борба, но и готов во таа борба 
докрај да га вложи сите свои оили, Светозар Марковик ќе ja
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изрече и овојата борбена мисла во ко ja  се насетува спремност 
на саможртва за своите убедувања, а во интерес на народот. 
„Оној што не е готов да се жртвува за еекој атом на своите убе- 
дувања, нака не юе нарекува прететавител на народните мисли“. 
Во пиюмото упатено до Антоиие Хацик, Светозар најавува борба 
против режимот во Србија и меѓу другото пишува: „Мене ми е 
и премногу тешка и тесна таа зграда во ко ja се задушува дене- 
ска српскиот народ и jac ja  започнав борбата против н е а . . . ”

По враќањето во Србија Светозар Марковик. развива сес- 
трана активност и теориска и практична. Од август 1870 година 
до јануари 1871 година тој работи во „Побратимство'', органи- 
зира занаетчиски задруги на кои им пооветува големи грижи и 
труд, така што во нив, по силата на околностите, бил „не само 
одборник, туку и продавач“. Со пријателите го иокренува првиот 
социјалистички лист во Србија „Раденик“. Заради критиката на 
власта бега (пред полицијата во Нови Сад и таму останува околу 
една година. Таму го завршува своето најдобро и најоригинално 
дело „Србија на истоку“. Во април 1874 година се враќа во Ср- 
бија, но заради некой написи против режимските луѓе, Светозар 
Марковиќ е осуден на затвор и 9 месеца провел во Пожаревач- 
киот затвор. И во затворот, според некой најнови искажувања, 
многу пишувал и добар дел од трудовите му останале во рако- 
пис. По излегувањето од затворот, иако болен, Светозар Марко
в а  покренува нов лист во Крагуевац „Ослобоѓење“. Потоа оди 
да се лекува во Виена. Дијагнозата за неговата болеет гласела: 
„Туберкулоза во цревата и во стомакот“. Од Виена Светозар 
тргнува за Далмација, надевајќи се дека на југ ќе му се подобри 
здравјето. При посетата на Трст умира во 29-тата година од 
својот живот.

Животот на Светозар Марковик бил краток, но неговиот 
книжевен и мисловен опус е мошне разноврсен и обемен. За само 
7 години работа на полето на општествената мисла создал едно 
движење и извршил едно влијание. Неговиот книжевен фонд 
изнесува над 2.000 страници печатен текст, а се верува дека 
имало уште толку во ракописи расфрлени меѓу приватни лица 
во вид на писма или ракописи со друга содржина.

На ова место немаме намера да правиме анализа на широ- 
ката и разнородна дејност на Светозар Марковиќ. Познати се 
и надминати неговите утопистички ставови и практични обиди 
да создаде во Србија општество засновано на старата веке од- 
живеана и раетурена српска селска задруга како општествена 
клетка. Таа иегова идеја можеби се родила во Русија на приме- 
рот од учењето на руските револуционерни демократа, а м о ж е
би и под влијанието на бројните струења во тогашното европско 
движење, меѓу кои и анархиетичкото. Сметаме дека е потребно 
овде да го истакнеме она што ja чини утопијата на неговото 
учење. Идеализирајќи ги односите во српската патријархална
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задруга, а доволно запознаен со грубата и нечовечка експлоата- 
ција над пролетариијатот во развиениот капиталистички свет, 
Светозар Марковиќ прижелкувал да ja админе иегова Србија, 
оваа инаку неминовна фаза од општествениот развој, та преку 
селската задруга и создадените занаетчиски пр оизво дно-потр о- 
шувачки задруги да премине во од него замислено срекно ново 
социјалистичко општество. Но во практика Светозар Марковиќ 
се уверил деиса обидот со задругите му пропаднал.

Треба да j a  истакнеме позитивната страна од неговата со- 
дијалистичка револуционерна дејност, а тоа е неговата остра и 
беспоштедна критика на постојното општество во Србија и на 
режимот со Koj се управува тоа општеетво, како и неговата бор- 
ба и желба тоа да се измени радикално.

Исто така е интересно да се задржиме овој пат на ставот 
на Светозар Марковиќ спрема надворешната политика на тогаш- 
иа Србија и на неговиот „оригинален", но донекаде и анархис- 
тички федерализам на Балканот.

Со текот на својата дејност Светозар Марковиќ ќе изгради 
систематизиран поглед за улогата на српокиот народ во модер- 
ната историја. Ова ќе биде најјасно изнесено во неговото дело 
„Србија на Иcτoκy,, (1872). Во својата концепција тој поаѓа од 
таму дека српокиот народ може да се ослободи само кога ќе се 
ослободат и поробените народи околу него што се наоѓаат под 
власта на Турција и на Австро-Унгарија, но на тој начин што 
српската држава да не ja пренесе својата администрација врз 
ослободените области туку слободно и рамноправно со вив да 
се здружи. За успешно да ja оютвари оваа своја улога Србија 
треба најнапред внатрешно да се ослободи, размислува Светозар 
Марковиќ и вели: „Србија, тоа не е кнезот, не ее министрите, не 
се началниците и капетаните, судиите и кметовите, надлежатељ- 
ствата и канцелариите, Србија, тоа е народот српски..

„Со револуцијата српокиот народ ќе создаде општество врз 
основа на слободата, еднаквоста и братската заемност — кон 
што ее стремат сите народи во светота. За да се постише ова 
било нужно, според Светозар Марковиќ, старата форма на цен- 
трализираната држава да ее разбие и да се претвори во сојуз 
на самоуправни општини. Наместо да се замени турското ропство 
со капиталистичкото, Србија треба да ги искористи овоите ста
ри општествени институции какви што биле семејната задруга 
ы народната скупштина и да создаде ново општество со трајни 
и проверени етички норми во мегучовечките односи, со нена- 
метнат туку доброволно одбран авторитет и со производна деј- 
ност што не ќе го затапува човечкиот ум и ja 1СКовува неговата 
инициатива, туку трудот ќе стане раАосно заиимавье заради 
својата непринуденост и разноврсност. Во таквото од Марковиќа 
замислено општество, полицијата ќе биде во надлежност на оп- 
штината, судовите ќе бидат исклучиво поротни, a постојаната 
војска се отфрла. Формално, системот на Светозар Марковиќ
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бил републикански, во една своеврсна форма, а на целокупното 
општество, му ja определува како историска цел слободата на 
поединецот. Според, ваквото свое ученье Светозар Марковиќ бил 
редок меѓу балканските политичари и идеолози ко ј што целта 
на историјата не ja  завршува во создавањето на својата заокру- 
жена и хомогена нација. На концепцијата на присвојување и 
приклучување на неослобо дените земји, што била замислена од 
владеачките кругови, Светозар Марковиќ спротивставува своја 
концепција. Таа би се реализирала преку револуција и во сло- 
бодните балкански држави, и во Турција, и во Австро-Vнтарија 
со крајна цел да се уништат монархиите и да се создаде Сло
бодан сојуз-федерација од народите на Балканот. „Во турската 
царштина одвај да има српски народ 2,1/2 милиони. И две ди
настии сакаат да го поделат меѓу себе тој мал број луѓе. Меѓу- 
тоа, да речеме, Србија како посилна држава да надвладее и да 
ги присоедини друтите српски земји — каква иднина ќе има 
така мала државичка?“ се прашува Светозар Марковиќ и додава: 
„Балканскиот Полуостров е мозаик од различии наро|Ди, Бројно 
се најмногу Бугарите, потоа доаѓаат Србите и Грците, речиси 
подеднакво, потоа Турците, Арнаутите и Власите. Кој ќе се со
гласи од тие народи да биде анектиран од српската монархија.“ ?

. . Српскиот народ нема друг шдез оовен да се крене ре- 
волуција на Балканот, револуција што би ice завршила (со униш- 
тувањето на сите држави што денеска пречат тие народи да не 
можат да се соединат како слрбодни луѓе и рамноправни ра- 
ботници, како сојуз на општини, жупании, држави, како што ќе 
им е најпогодно“. "

На мисловниот систем на Светозар Марковиќ идеолошки 
ќе се култивираат две политички движења. Најнапред Мита 
Дениќ ќе создаде „Опште радничко друштво у Београду“ (1881), 
со програма за борба за народна управа и југословенска феде- 
рација. Оовен него ке дејствува и Васа Пелагик.

Втората насока во која се користени ддеите на Светозар 
Марковиќ била таа на Радикалната партија. Таа се развивала 
преку селанската трупа на Адам Богосавлевик. Дури биле во 
опозиција на режимот радикалите се бореле за ошнто избирачко 
право, општинска самоуправа и модерен парламент. Со своето 
постојано жестоко напаѓање на бирократијата радикалите ке 
«станат политичко засолништво на обичниот српски човек. „Со 
радикалите во првата фаза од нивната политичка дејност ќе ce 
наредат сите што носат гуња и опииок“. Во оваа овоја фаза на 
делување и развој, дури не се дегенерирале во странка на град- 
ските врвои, радикалите се обидувале на својата надворешно- 
политичка програма да й дадат поеластичен вид отколку што го 
имале останатите балкански национализми, па во својата про
грама од 1881 година барале создавање балкански сојуз нај- 
напред од Србија, Бугарија и Црна Гора.
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Но за двете наредни децении Радикалната страйка ќе ja 
изгуби својата поранешна виталност, ќе се сврти кон градските 
привилегирани слоави, што според својата бројност и економ- 
ска мок, претставуваа економски и политички фактор и таа од 
ситнобуржоаска странка ќе стане буржоаска партија, изедначу- 
вајќи ги своите економски интереси со нејзиниот национализам. 
Ова особено йе /ее иотврди во дедениите од нејзиното постоење 
и дејствување во XX век.

Би биле неправедней спрема историјата на социјалистич- 
ката мисла што ja  иницира во Србија Светозар Марковиќ, а щто 
цел еден век по него до денешни дни се развиваше и усоврнгу- 
ваше, ако накусо не се осврнеме на ова значајно раздобје од 
општествениот развој. Таа мисла практично се реализира нај- 
првин во Русија, токму таму каде што за првпат Светозар се 
почувствува и стана социјалист, а потоа социјализмот прерасна 
во светски општестовен систем по Втората светска војна.

Не делат 100 години од денот кога Светозар Марковиќ пре
стана за секогаш да ги проповедува идеите на социјализмот. Но 
низ овој нај динамичен век во историјата се случија револуции 
со огромни реэултати и во науката и во техниката со недоглед- 
ни последици за напредокот на човештвото. Напоредно со нив 
победуваа и роцијалисшчките револуции во општеството.

Огромна е разликата, и речиси неспоредлива, на сегашните 
услови од оние што постоеја дури беше жив Светозар Марковик 
и дејствуваше во сверата на социјалистичката мисла. Во совре- 
мениов свет колонијализмот исчезна, или е на пат оосема да 
исчезне. Неоколиниј ализмот што тука и таму се манифестира 
помалку или повеќе, повеќе е доказ за немоќта на силните на 
времето, што ja изгубија или ja губат монополистичката доми- 
нација и во современиот „освестен“ свет немаат шанса за свое 
господство над другите. Новите сообраќајѕни средства ги добли- 
жија народите и лугето просторно, a социјалистичкото учење 
врз база на Марксизмот и Ленинизмот ги зближи луѓето и наро
дите идејно дртаму што веке имаме современи движења за соз- 
давање голами континентални и меѓуконтинентални асоцијации 
на мислата и на економиката. Социј ализмот се збогатува со ис- 
такнување на специфичните посебности во одделни политичко- 
општествени средини, та неговата идејна ризница дава одредени 
решевија и на најзамрсените прашања во потрага за неговото 
усовршување. Како резултат на тоа зближување и усовршување 
светот кога беше поставен во дилема дали да ги решава никна- 
тите спорови по класичен пат, со војна, или по пат на соработка 
во мирен творечки развој, се чини дека преовлада втората алтер- 
натива. Светот е принуден да бара мирољубиви решенија ,на ник- 
натите конфликти и од страв од себеуништување при евентуална 
војна со страотни средства што ги измцслил ц щто му стојат 
на располагање.
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Во контекстот на мирољубиво и творечко сожителство, за- 
мислата на Светозар Марковиќ за создавање балканока федера- 
ција, веќе е стварност што постои 30 годный на дел од Балканот 
во лицето на СФРЈ каде што се здружени сите народи и народ
ности што во неа живеат и ги уживаат сите погодности што ги 
содржи новиот устав.

На поинаков начин и на реалии основы се оетварени и 
желбите на Светозар Марковиќ за солидарноста и  здружегаиот 
труд на човекот производител и самоуправувач во нашиот само
управен општсствено-екопомски систем што опстојува и успеш
но делува веке четврт столетие. Сето ова е резултат на револу- 
ционерната борба -на јутословенските социјалистички сили пред- 
водени од КПЈ во борбата против ненародните режими пред 
Втората оветока војна, во борбата против фашизмот и победата 
над него пред 30 години, односно на СКЈ во борбата за воведу- 
вање и развој на самоуправниот систем во СФРЈ.

СФРЈ е и еден од иницијаторите за создавање и еден друг 
повисок вид на федерадија од светски размеры. Тоа е активната 
и миролюбива коегзистенција на постојните општествени систе
мы и режими, тоа е неврзаната и миролюбива политика на зем- 
јите во развој со федерализам на мислата, на прогресот, на един- 
ствените ставови спрема блоковската политика, солидарноста и 
взаемната кооперација и помош на економски и културен план.

Угледот на социјалистичка, самоуправна и неврзана Југо- 
славија, рошироката татковина на Светозар Марковиќ, раоне cè 
повеќе во светот. Во неврзаниот свет таа е како светилник по кој 
се движат конвоите што низ разбрануваните мегуконтинентални 
просторы ги одбешуваат опаоните бранови за да стигнат во 
мирии светски води огреани со сонце, напоени со хуманост, 
украсееи со иравдина. Тоа е саканиот свет и за сите друга кон
вои на современото општество, а тоа всушност е светот на взаем- 
но почитуванье на сличностите во внатрешното устројство, но 
почитувањето и на разликите, што, се надеваме, од ден на ден 
стануваат се потесни, за, може би, по друга сто години -од овој 
јубилеј, тие разлики сосема да исчезнат.
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