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Светозар Марковић је био:

 српски политички активиста, 

 књижевни критичар, 

 социјалистички мислилац и 

публициста.



Светозар Марковић је рођен у Зајечару 1846. године, 
а умро је Трсту 1875. године



 Породица Светозара Марковића води порекло из 

Старог Колашина. 

 Светозарев деда Марко, по којем је породица добила презиме 
Марковић, доселио се у Србију око 1820. године. 

 Светозар је, објашњавајући изливе жестине у свом карактеру, 
написао да је његов деда по оцу био хајдук око двадесет година, 
те да је био надалеко познат по својој тешкој нарави. 



Светозар Марковић био је син Радоја Марковића, 
полицијског службеника и Стане Марковић. 

 Имао је четири сестре: Персиду, Катарину, Милицу 
и Христину и брата Јеврема. 



У српској историји 19. века није било 
политичке личности која је износила оштрије 

критике постојећег поретка и друштвеног 
живота, као што је био Светозар Марковић.

 Он је из више разлога изузетно значајна 
личност у политичком развитку Србије.

Србија
Савско пристаниште-19.век



Похађао је основну школу у Јагодини

( некадашње Светозарево)

1860. почео је да похађа гимназију у Београду,

где  се заинтересовао за књижевност и политику, по угледу 
на Вука Караџића и Владимира Јовановића, водећег 

српског либералисте. 



• 1863. године  започиње  у Београду студије технике

• Због свог изванредног учења и залагања, професори 
су га једногласно номиновали за постдипломску 
стипендију за студиј у иностранству.

• Одлучио је да студира у Санкт Петербургу.



Следеће три године живио је у Русији, где је пао под утицај 
руских радикала, па га је његова политичка агитација 

присилила да напусти Русију и оде у Швајцарску на 
Универзитет у Цирих.

Санкт Петербург-
19.век



Марковић је наставио своје прекинуте студије, а у 
слободно време је писао чланке о друштвеним и 

политичким питањима.

 И ту је политика препречила пут студија, а кад су 
му укинули стипендију, вратио се у Београд с 

новим идејама.

Београд, 19.век



 Врло млад постао је публициста. 

 Марковић је одмах почео да привлачи пажњу, а од 1868. године, па 
све до своје ране смрти, постао је једна од водећих фигура на 

српској политичкој сцени.

 Због свог чланка „Српске обмане“, који је изашао у новосадској 
„Застави“ изгубио је стипендију, пошто је овим чланком напао 

државни систем у Србији, а нарочито бирократију.









 Недуго, након што се вратио, окупио је малу групу 
студената у коју је био укључен и будући 

радикални вођа Никола Пашић. 

 Светозар је тражио да преузме водство над једним 
омладинским делом Либералне странке. 



• Конгрес Омладине састао се крајем августа 1870. године 
у Новом Саду, који је тада био у рукама Аустро-Угарске.

• Марковић и његови колеге радикали, предложили су 
резолуцију и бројне друштвене мере за решавање 

проблема источног питања базирано на начелу 
слободног човечанства.



 У марту 1872. године, Влада је 
одлучила да ухапси Светозара 
Марковића.

 Међутим, унапред упозорен, побегао 
је преко Саве на мађарску територију. 

 Након тога, Влада је забранила лист 
„Раденик“ у мају 1872. године због 
богохуљења и издаје



• Убрзо,Влада је изгубила стрпљење и  08. јануара 
1874. Светозар је ухапшен, иако је до тада предао 
уредништво свог листа.

• У међувремену су његове присталице  водиле још 
један новински лист „Глас јавности“, који је започео 
у очекивању да ће „Јавност“ бити забрањена.



Марковић је већ неко време био у лошем 
здравственом стању. Време је проводио у влажној, 
слабо загријаној ћелији у затвору у Пожаревцу. 

Његово суђење за кривична дела започело је 19. 
фебруара 1874. године.

Успео је у обрани против оптужби да је увредио 
Народну скупштину, а одмах затим  покренуо је  
обрану слободе штампе.



• Суђење је привукло јавност.

• Као резултат суђења, Светозар је постао симбол 
растућег незадовољства према Влади. Казна 
затвора трајала је 18 месеци.

• Међутим, до тада су се његови здравствени 
проблеми развили у туберкулозу. 



Иако је казна  смањена на девет месеци било је 
сигурно да ће преживети своју затворску 
казну. 

Ослобођен је 16. новембра 1874. године и 
одлази  у Јагодину како би се опоравио.



КРАЈ ЖИВОТА

Светозар је отишао у Беч. Лекари рекли да има мало наде за 
оздрављење, а препоручили су да оде у Далмацију где је клима 

била топлија и погоднија за његово здравствено стање.

Долази  у Трст, али тамо му се здравље погоршава. 

Није се опоравио и умро је 26. фебруара 1875. године,

у 29-ој години живота. 



Сахрањен  је у Јагодини где је провео већи део 
своје младости.

Посљедње речи су му биле:

„Задржи сузе и ради за свој народ“. 



• У кратком периоду свог живота остварио је 
врло обиман и озбиљан теоријски и 

политички рад. 

• У домену теорије политике остварио је 
запажене радове о концепту федерализма, 

државе, националног питања и партије.



• Стварање Светозара Марковића пратило је његову 
идеолошку и политичку борбу .

• Много тога сводило се скоро да се  на новинске чланке 
којима је пунио своје листове. 



 Србија на Истоку (1872)  Начела народне економије (1874)



SVETOZAR MARKOVIĆ: "Ljudi! Ne davite i 

mene i sebe. Ima mesta za sve nas. Samo 

daj da se uredimo".





Поштанска марка - лик Светозара Марковића



Још нека дела :



 Основна школа „Светозар Марковић“ се налази у најлепшем делу Врачара, на Неимару,

у Хаџи Милентијевој улици.

 Неимар је зелена оаза испод Чубуре и Светосавског платоа, све до Јужног булевара.

 Школа је почела са радом давне 1950.године као Десета осмољетка.

 Име Светозара Марковића понела је већ 1951.године.



Многе школе и библиотеке у Србији 
с َпоносом носе име Светозара Марковића. 

Међу њима је и наша школа.....посебна, 
иновативна, напредна, из чијих недара су 
стасале многе генерације образованих, 
слободоумних и авангардних ђака. 





ДРАГИ СВЕТОЗАРЦИ,

Подсетили смо се, зашто  с’поносом 
наша школа носи име Светозара 

Марковића.

СРЕЋАН  НАМ
ДАН ШКОЛЕ!
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