
 

 

СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ. ЊЕГОВ ЖИВОТ, РАД И ИДЕЈЕ, 1910. 

 

Садржај 
 
 

Предговор 
 

Глава I: Детињство и школовање у Србији  
Породица. Основна школа у Рековцу и Јагодини. Гимназија у Крагујевцу и у Београду. На Великој Школи. Одлазак на страну  
 
Главa II: Школовање у Русији и Швајцарској 
Политичко и социјално стање у Русији 1866 године. Улажење Марковића у руски покрет. Оснивање „Општине“ и почетак јавнога рада. 
Напуштање Русије. Швајцарска шездесетих година. На конгресу Лиге за мир и Слободу у Лозани. Сарадња на „Народномъ Дълу“. Први 
покушај за оснивање нове странке. Повратак у Србију 
 
Глава III: Рад у Уједињеној Омладини Српској 
У омладинским идејама. Борба против либералног опортунизма и идеологије: полемика са Владимиром Јовановићем и са либералним 
листовима. Борба против демократског републиканства: полемика са Драгишом Станојевићем. Социјалистичка критика Омладине. Рад 
у омладинској организацији. Крај Уједињене Омладине Српске 
 
Глава IV: Социјалистичка пропаганда у Београду 
Ширење социјалистичких идеја у школској омладини и покретање ђачких социјалистичких листова. Оснивање кооперативних, 
произвођачких и потрошачких дружина. Покретање „Раденика“ и његов успех. Гоњење социјалиста. Одлазак из Србије  
 
Глава V: У емиграцији 
Одбрана од Др. Владана Ђорђевића. Живот у Новом Саду. Социјалистичка идила. Припремање националног устанка у Босни, 
Херцеговини и Старој Србији. Бакунин. „Словенска секција“ Интернационале. Српски социјалистички састанак у Цириху. Раздор међу 
српским социјалистима. Душевна клонулост. Прогонство из Новог Сада 
 
Глава VI: Политички рад у Крагујевцу, тамновање у Пожаревцу, смрт у Трсту 
Опорављање у Аранђеловцу и Јагодини. Оснивање штампарије и листа у Крагујевцу. „Јавност“ и „Рад“. „Ослобођење“. Пут у Беч и 
смрт у Трсту. Одзиви о његовој смрти 
 
 



 
 
Глава VII: Његов карактер 
Основа његове праве природе: „највећа нежност скопчана са највећом сталношћу и енергијом“. Јакобински тип. Борац против идеја а не 
против људи. Скромност. Етички пример и лични утицај 
 
Глава VIII: Социјални идеализам 
Етика идеалистичког социјализма. Идеја као главни чинилац социјалног напретка. „Бољи човек“. Пропаганда идеја и рад са 
интелигенцијом. Данашње схватање социјалног идеализма 
 
Глава IX: Утицаји руског социјализма 
Руско образовање Светозара Марковића. Његово схватање надмоћности руског социјализма над западним социјализмом. Чернишевски. 
Писарев. Руски утицај седамдесетих година код Срба 
 
Глава X: Утицаји западнога социјализма 
Интернационала. Комуна. Маркс. Ласал 
 
Глава XI: Практични економски програм 
Кооперативни покрет код европских социјалиста око 1870. Кооперативне идеје Светозара Марковића. Сељачко питање. Руски аграрни 
социјализам. Из патријахалности у комунизам. Социјалистички рад на српском селу. Задруга. Истицање политичког питања над 
економским 
 
Глава XII: Практични политички програм 
Догматичност и непомирљивост првог периода рада. Схватање релативности у идејама и поступности у акцији. Напуштање 
социјалистичког програма и почетак демократске акције. Програм од 1873. Борба против бирократије. Федерализам. Антибирократски 
и самоуправни карактер српског радикализма 
 
Глава XIII: Националне идеје 
Немачки и руски социјалисти о Словенима. Национално осећање Светозара Марковића. Ослобођење српскога народа. Срби према 
Хрватима и према Бугарима. Демократско и федералистичко решење српскога питања 
 
Глава XIV: Књижевне идеје 
Реакције против омладинског романтизма. Усвајања књижевних идеја Чернишевскога. Реалистичка критика српске књижевности око 
1870. Изједначавање реализма са тендециозношћу. Утицај књижевне критике Светозара Марковића 
 
Глава XV: Материјализам 
Напредак природних наука у XIX веку. Култ природних наука у Русији шездесетих година. Немачки физиолошки материјализам. 
Пропаганда материјалистичких доктрина. Природњачки покрет у омладини. Дарвин и Хекел. Природњачка и материјалистичка 
литература српска седамдесетих година 
 
 



 
 
Глава XVI: Антирелигиозност 
Спиритуалистичка демократија у првој половини и материјалистичка демократија у другој половини XIX века. Антирелигиозни покрет 
код Руса. Идеје Светозара Марковића о постанку и природи религије и његово схватање религиозног питања код Срба. Омладински 
антиклерикализам и антирелигиозност новога покрета 
 
Глава XVII: Феминизам 
Омладинско схватање жене и њене улоге у националној борби. „Еманципација жена“ код Руса. Идеолошки феминизам Светозара 
Марковића. Женско питање седамдесетих година 
 
Глава XVIII: Закључак 
Реалистички, практични и широк карактер идеја и рада Светозара Марковића. Његове идеје у радикализму и седамдесетих и 
осамдесетих и у социјализму осамдесетих и деведесетих година. Светозар Марковић данас према радикализму и социјализму. Шта се 
данас одржало, а шта је отпало од његових идеја. Данашња демократија у Србији. Место Светозара Марковића у историји српског 
духовног живота 
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