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А  I

Да почнемо са неколике примедбе о имену 
наше парти]е. Она се зове соцщалдемократска 
или соцщалистичка радничка парт щ а ; наша 
]е застава соцщална демократиуа, соцщали- 
зам. Соодалдемократски и соци]'ална демо
крати]^ значи више него демократски, демо- 
крати]а. Демократи]а 1е, прво, народна влада 
т. ]. влада уз учешНе народа и, друго, за- 
]едница оиих ко]'и хоЬе овакву владу; демо
кратски су захтеви они ко]и осигурава]у и 
проширу]'у учешЬе народа у владавини.

Често се реч демократи]а преводи са „вла
да народа.“ Али то ни]е сасвим тачно, свакако 
не одговара паметном схватан»у по]'ма демо
крати]^. Сви поданици ]едне државе сачшъа- 
ва]у „народ“, а сви не могу владати, )ер не 
оста]’е нико пад ким  Ье се владати. Кад нека 
влада мора да посто]и и други неко над ким 
се влада — где се пак ни над ким не влада, 
]ер су сви на влади, ту, наравно, и нема ни- 
какве владавине.

Сасвим |е умесан захтев да сви државни 
поданици — сем малолетних — равноправно 
учеству]у у државно] управи, и не може се



прорицати да би заводеше таквога државног 
система омогуЬило уништеше друштвених зала 
и неволна. Зашто дакле не задржати име „де- 
мократ^а“, ко]е има и сво]у истори]у ? Ваш  
зато што има сво]'у истори]у. Од како ]е по- 
стало модерно буржоаско друштво са н>его- 
вим класним супротностима и н>еговом класном 
борбом, често ]е застава демократи]е употреб- 
Лзавана као вео да се застре провала, ко]а зи]а 
изме^у разних класа друштвених. Ми смо чак 
доживели да видимо, како се непрщатели 
раднога народа боре против тога истог народа 
под заставом демократите. Чак и у устима 
оних демократа, ко]и искрено желе народну 
владу, реч демократи]а има }едан ограничен 
смисао, ограничен на област политичку и др- 
жавну. Додуше ово ]е схватаьье нелогично, 
али оно посто^, те име демократи^а ни]е могло 
ьослужити оно/ партиди, ко]а, истина.. хоЬе 
народну владу, али ко]а опет ту владу не 
сматра као н и л , веЬ као средство, ко]а сматра 
да ]е цшь државе да отвори, сво/им подани- 
иима гито веке 6лагостан,е и ко]а на]зад на
лази, да се ова] цшь може остварити ]едино 
нравилним регулисан>ем рада ко/и ]е потребап 
друштву.

Ово гледиште изражено ]е у речи соци- 
]ална демократи]а, соцщалдемократски. Со- 
ци]ално значи друштвенб, оно што се односи 
на друштво; соци]ална демократ^а ]е народна



влада и у  друштвено/  области изто тако к<ю 
и у  области државноу, то ]е праведно, ра- 
зумно и човечно уре^еьье државе и друштва. 
Соищализам ]е наука о друштву, наука о са- 
даппьем друштву, ко]е ]'е р^аво уредено, и
о друштву ко]е Ьемо ми добро и разумно 
уредити; соцщалистички ]е оно што се од- 
носи на ову науку о друштву, што дела у 
н>еном смислу; сощ^алист  ]е она] ко]и тежи 
да преобрази друштво у смислу социализма, 
те тако соии]алистички и социалист , у суш- 
тини значи ]едно исто што и социалдемократ  
ски и социалдемократ.

Радничка парти/а зовемо се ми зато што 
радни народ има на]'више интереса и по С В 0 ]0 ] 
многобро]ности 1едино он има снаге да заведе 
такво друштвено уредеше. А потребно ]е ре!ш 
да ми под радним народом разумемо не само 
индустриске раднике, веН сее оне ко]и не живе 
од рада других, дакле поред варошких и се- 
оских на]‘амних радника ]ош и све ситне се* 
л>аке и сопственике малих радионица, ко]и 
пате под теретом капитала као и на]'амни 
радници. Често ови ситни сопственици пате 
и више него на]амни радници. Има маса сит
них ма]стора, ко]и суботом мора]у да трчка- 
ра]у по неколико часово, да би скупили неку 
сумицу за исплату наднице сво]им „радници- 
ма“ и ко]'и би били задовольни, када би могли 
зарадити колико и ]‘едан фабрички радник.



Да видимо сада, шта хоНемо ми, социал
демократи.

На конгресу немачких социалдемократа у 
Готи (од 22. до 27. Ма]а 1875) после дужег 
и исцрпног саветоваша ]едногласно ]е прим- 
л>ен ова] програм *:)

I. Рад ]‘е извор свега богаства и све културе, а 
пошто ]е општекорястан рад могуЬан само у друштву, 
у за]едници, то и сви ироизводи рада треба да при- 
падну друштву, то ]ест свима члановима друштва, али 
под условом да су сви обавезни да раде а сви има]у 
пощеднака права да сво^е истинске и умесне потребе 
подмире из друштвеног богаства.

У даиаш1ьем друштву средства за рад монопол су 
капиталистичке класе; зависност радиичке класе, ко^а 
долази услед овога монопола, узрок ]е беде и ропства 
у свима формама.

За ослобо1)ен>е рада потребно ]е ца средства за 
рад постану друштвена сво^ина и да се друштвено ре- 
гулише целокупан рад, а приход од рада да се упо
треби на општу корист и ца се праведно ра^подели.

Ослобо^еьъе рада мора бити дело раднинке класе, 
према К0] 0]  све оаале класе сачигьава]у само ]едну 
реакционарпу масу.

II. Држепи се ових начела соц^алистичка радни- 
чка парти]а Немачке тежи и радиЬе свима законитим1) 
средствима да створи слободну државу и сощцали-
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*) Ова] ]е програм замешен 1891 новим ерфуртским 
ирограмом, ко,)и зе примила као сво  ̂ и наша парти]а. 
Ми смо задржали оригинални текст Либкнехтов не- 
исмен>ен. Пр. прев.

') На конкресу у Видену, ко^  одржан после до- 
ношеша „закона о сощуалистима,“ зедногласно ]е ре
шено да се ова реч избрише из програма.



стичко друштво, да сломи „гвоздени закон о надници“ 
укидашем система назамног рада, да уништи експлоа- 
тащуу у сваком облику, да уништи сваку сощуалну 
и поличичку не]еднакост.

Сощуалистичка радничка парти]а Пемачке, ма да 
има да дела на^ре у националном оквиру, свесна зе 
интернационалнога карактера радничкога покрета и 
решена зе да испутьава све дужности, ко]е радницима 
намеНе овакав карактер 1Ьихова покрета, да би се 
обистинило збратимл>ен>е свщу л>уди.

Сощуалистичка радничка партща Немачке тражи 
као основе државе :

1. Опште, ^еднако, непосредно изборно и бирачко 
право, са та_)'ним гласашем свщу државних поданика 
од двадесете године у свима изборима и гласан.има у  
држави и општини. Гласаше се мора обав.ъати неде- 
.ъом или празником.

2. Непосредно народно законодавство. Народ од- 
лучу]'е о рату и миру.

3. Општа во]на обавеза. Народна одбрана на место 
стазаНе во]ске.

4. Укидагье сви]у изузетннх закона, норочито за
кона о штампи, о удружен.има и о зборовима; уонште 
укидан.е св^у закона ко]и ограничава^у слободно иска- 
зиваше мисли, слободно мишл.е1ье и испитиван>е.

5. Народно правосу1)е. Бесплатни правни спорови.
6. Држава се стара о општем и ^еднаком васпи- 

таььу народа. Општа обавеза посеНиван>а школе. Бес- 
платна настава у свима васпитним заводима. Релипца 
]е приватна ствар.

У данаиньем друштву сощцалистичка радничка пар
ти] а Немачке траж и:

1. Ш то ]е могу!)е веЬе проширеше поличичких 
права и слобода у смислу горших захтева.

2. ^ дан  ]едини прогресивни порез на приход за 
државу и општину на место свгцу данашиьих а наро- 
чито на место посредних пореза, ко^и оптереЬу^у народ.
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3. Неограничено право удруживан>а.
4. Нормални радни дан ко.)и одговара друштвеним 

потребама. Забрана рада у неде.ъу.
5. Забрана деч1уег рада и сваког женског рада ко]и 

штети здравл>е и морал.
6. Законска заштита живота и здравльа радника. 

Санитетска контрола над радничким становима. Чи
новници пзабрани од радника да надгледа]у руднике, 
фабричку, радионичку и куЬевну индустрщу. Закон о 
стварно^ одговорности послодаваца за пострадале рад- 
нике у шиховим предузеЬима.

7. Регулисаше рада апсеника.
8. Пуна самоуправа за све радничке касе за уза- 

]амно потпомагаше.
Може ли човек бити против овога про

грама ако му ]'е искрено на срцу добро сво]их 
ближших? Ко може порицати, ако му ни]'е у 
вол>и шегово сопствено ропство и експлоати- 
сап.е и ако му нще у интересу ропство и екс- 
плоатисаше н>еговнх ближших, ко може пори
цати, велимо, да би испушеше овога програма 
донело благостанье народу?

Посматра]мо државу и општину онакве 
какве су.

Сва средства за владанье и уживаше налазе 
се у рукама ]едне мале машине; и, наравно, 
ова маньина користи се сво]'ом влашНу да за- 
доби]‘е и утврди за себе монопол сви]у користи, 
ко]е де] да]‘е владавина у држави и општини, 
и да спречи обесправльено] веЬини задобщаше 
соци]алних неполитичких права.

Ко врши политичку власт ? Ледна малена 
машина привилегисаних по ро^ешу и по бо-
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гатству. Огромна вейина народа нема апсо- 
лутно никакве моЬи, па зато и нема никаквих 
права; ]ер право, за ко]им не сто]и сила ко]а 
Ье га остварити, само ]е привидно прво, ]една 
играчка, варка ко]а уноси забуну ме^у л>уде. 
Каква знача]а нпр. има право бираша посла
ника, ко]и сме само говорити, али на владу 
не може да врши никакав утица] ? Влада]уНа 
маььина влада за себг, а не за обесправлзену 
веЬину. Изме^у влада]уЬих и оних над ко]има 
се влада не може посто]ати за]едница инте
реса исто тако као што за]едница интереса 
не може посто]ати изме1)у поседника плантажа 
и црнаца робова. За поседника плантажа и не 
долази у питан>е интерес црнаца; меродаван 
]езан>ега ]едино н>егов сопствени интерес, и 
он поступа с црнцем онако како му н>егов 
интерес н а р е ж е  Исто ]е тако и у данаильо] 
држави. Не води се рачун о интересима на
рода, вей исюьучиво о интересима влада]уНе 
маььине. Интерес оних над ко.|‘има се влада 
ставити у службу интересу оних ко]'и влада]у, 
то ]е основа и цшь владаньа, то значи вла 
дати. Тако Ье бити све док буде оних ко]’и 
влада|у и оних над ко]има се влада, ]‘ер вла- 
дагье ]е по своде] природи експлоатисаш.

Из овога излази да интереси народа захте- 
ва]у преобража] државе из основа и у 1ъено] 
суштини. Држава не сме више бити домена 
по]'единих личности, сталежа и класа; она мора



постати удружеьье пуноправних и равноправ- 
них гра^ана, од ко]'их ни ]'едан неНе владати 
над другима, нити Не ико бити обесправлен 
влашНу других.

То хоНе соци]ална демократ^а.
Ми хоНемо на место данашн>е класне др~ 

жаве слободну народну државу.
Сам наш програм жигоше као клевету по

знато твр^еше наших противника, да соци]ална 
домократ^а хоНе да прибави радничко] класи 
власт у држави. Ми смо веЬ казали да ]е 
по]ам власт у опште недемократска и да се 
он, дакле, не слаже ни са принципима соци- 
]'алне демократще. Лер су сви слободн>ачки 
захтеви демократи]'е у исто враме и захтеви 
соци]алне демократще. Разлика ]е изме^у де- 
мократи]е и соци]алне демократи]е у томе,што 
ова извлачи конзеквенце, оста]е увек и до кра]а 
доследна демократским принципима, док она, 
сапета буржоаским предрасудама, нема ку
ражи нй снаге да то исто учини. Социуална 
демократи]а]еконзеквеитна демократи]а. Она 
хоНе државну и друштвену организац^у, ко]’а, 
оснива]уНи се на равноправности сви]у луди, 
угушу]е изворе не]еднакости, не трпи ни го- 
сподаре ни слуге и заснива братску за/еднииу 
слободних луди.

Да би ово било могуЬе, мора се уништити 
данаппьи начин производн>е, мора се преобра- 
зити економска основа друштва, то ]ест мора
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се преобразити начин рада, систем рада (про
изведена) у друштву.

Рад ]е мати свега друштвеног богаства, 
све културе. Све што имамо, добили смо ра- 
дом и ово што смо постали, постали смо ра- 
дом. Раду имамо да захвалимо за све. Али не 
нашем личном  раду, (шему само незнатним 
делом),веН општем друштвеном раду. МогуЬе 
]е, додуше, — то ми често ви^амо — уживати 
благодети културе и без личнога рада; али ]е 
и на]вредни]'ем, на]издржлзиви]ем човеку при 
на]напорни]ем раду апсолутно немогуЬе да 
живи као културан човек без општег друш
твеног рада, ]ер ]е тек ова/  рад створио кул- 
туру, без шега ми бисмо били животише, а не 
/ьуди. Отуда произлази комунистичка природа 
рада (по природи сво]*о] рад тражи за]гдницу) 
на коде] почива]у држава и друштво. Рад ]е 
увек имао ова] комунистички карактер : и рад 
античкога и средшевековног роба, као и рад 
модернога на]‘амног радника. Али продукат  
рада ни]е имао ова] комунистички карактер, 
па га ни данас нема. Антички роб радио ]е 
за свога господара; средшевековни роб за 
поседника земл>е; а модерни на]амни радник 
ради за капиталиста. У томе ]е недоследност, 

у  томе неправда, ко]у хоНе да прекрати со- 
цщална демократ^а. Друштвено-комунистички 
карактер рада треба да се пренесе и на про
дукат  рада; продукат рада треба да буде
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сво]ина радника, рад не треба да буде више 
општа бед.а, веН опште уживане.

Види се и из досадаььега како ]‘е смешан 
прекор као да ми хоНемо ди укинемо сво]ину. 
НеЬемо ми да укинемо сво]ину, веН хокемо 
да укинемо укидаьье сво]ине, хоЬемо да уки
немо лажну сво.)’ину, ко]а ]е у ствари при- 
сва]ан>е ту^ега рада, хоЬемо да укинемо дрхш- 
твену кра!)у. Маркс ]е то назвао „експропри- 
]аци]а експропри]'атора.“ Уосталом они л.уди 
ко]и веле за себе да су хришКани нема]‘у права 
да вичу ни против „деобе,“ ]ер Нови Завет 
проповеда комунизам у „на]грубл>о]“, на]прво- 
битнир] форми, а прве хришНанске општине, 
ко]е има^ахурш „сасвим чисто учеше“, вршиле 
су „деобу“ са на]ве!10м потпуношНу и као да 
су ]е чак и на жене распростирале.

Посматра]мо садаппье прилике. Ко може 
порицати да веНина л>уди живи у на]'жалос- 
ни]им приликама и да само ]една машина има 
средства да живи човечним животом? Сум- 
Нзивце упуНу]емо на статистику, чи]е цифре 
не трпе никакве противречности и о ко]има 
се мора водити рачуна.

Али економска не]еднакост по себи нще 
овде на]гора ствар. Рад ствара сва богатства 
и када би они ко]и не раде били сиромашии, 
таква би не]еднакост ]ош имала свога оправ
дана; но у ствари ]е сасвим обрнуто. Као 
што ]е непобитно доказао национални еконсм



Цон Стуарт Мшъ, ко]и код буржоази]е важи 
као ауторитет, у данашшем друштву средства 
за живот и уживаше распоре^ена су у обрну- 
то/  сразмери према уложеном раду. Ко на]- 
више ради, има просечно на]маше; ко мало 
ради или ни мало не ради а друге непосредно 
или посредно плаНа да раде за шега, та] има 
много. Сиромаштво ]е за рад, богаство за не- 
рад; радници ко]и ствара]у тако звано нацио- 
нално богаство, иск;ьучени су од шега, оно ]е 

I монол.ол нерадника. Овим ]е не]еднакост вей 
постал^-несносна неправда. А ова ]е неправда 

/жиг срайюте на нашо] многохвал>ено] цивили- 
I заци]И. браки она], у коме ]ош ни]е утрнула 
чЦр ис^д/праведности, мора тежити да збрише 
ов^йф ш оту  са модерне цивилизаци]е. Пали- 
]ативне мере, ко]е додиру]у само површину, 
ко]е сузби]а]у само симптоме, у ствари по- 
горшава]у зло ; овоме злу мора се у корен 
ударити, оно се мора из корена уништити. Све 
богатство /V плод рада , тако учи народна еко- 
номи]а — рад треба да пожгье плод рада, то 
]е право, то тражи соци]ална демократ^а. 
Данашша неправда произилази отуда, што рад 
не ради за себе, што се он за надницу мора 
продавати нераду, те га ова] експлоатише. 
Ледном реч]у: Данашша неправда произилази 
из система науамнога рада. Ове неправде не- 
стайе само онда, када рад престане радити 
за нерад а почне радити за себе. *
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Алн ]‘е по]единачан рад непродуктиван ; као 
што смо видели, рад се по суштини сво]о]' 
мора обавлзати за]еднички. — Д акле: зщ&д- 
нички рад на корист свакога по]ер,инца — 
зауеднички рад и за^едни чко уживая>е плодова 
рада. То ми хоЬемо на место данашньега екс- 
плоататорског система. Соци]алистичко удру- 
жеше на место на]амнога рада!

„Ама где оста капитал?“ Тамо где му и 
3*есте место — код рада. Сваки капитал по- 
стао ]е 1'едино радом. Сваки капитал треба 
да посто]и само за рад. Шарлатани нам до 
душе прича]у, да капитал ствара вредности 
као и рад — пробу ]‘е лако извести; нека 
обожаваоци капитала саберу сав сво] капитал, 
или ако хойе капитал целога света, на ]едну 
гомилу, и после 1’едне године дана неЬе се ту 
наНи ни ]една пара вишка вредности, чак Не 
вредност те масе новца знатно опасти. Капи
тал ни]е само дете рада, он не може ни расти 
ни опстати без рада. Капитал нема никакво 
право према раду, док рад има према капи- 
талу право сво/ике. Влада]уйи начин произ
водни обрнуо ]е природни однос изме!]у рада 
и капитала, и рад ]'е учинио робом капиталовим. 
Одиста зар нам на]амни рад ни]е ропство? 
Зар ]е модерни на]амни радник нешто слобод
ии^  од античкога роба тиме што може да 
меша господара? Зар шега глад не везу]'е 
и немилосрдни]е за рад него и на]чвршЬи
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гвоздени ланац? „Ипак“, одговара нам се, 
„радници су данас у  много болеем положа]'у 
него у рани]им столейима“. Да ли ]е ово тачно 
или ни]е, то оставльамо на страну. Чак и кад 
би то било тачно, не би ништа доказивало. 
Соци]'алдемократски радник не тражи побол 
шаьье, вей изравнете. Он нейе више да ради 
за Вругога; он хойе, да сваки под]еднако ужива 
плодове рада и благодети културе. Он има 
довольно логике и смисла за праведност, те 
нейе за себе тражити никакав влада]уйи по
ложа], али се исто тако нейе задовол>ити ни 
потчиненим положа]ем.

Дал>и опетанак данашньега начина произ
водни угрожава дал>и опетанак друштва. Ка- 
питалистичка крупна производна била ]е ]едан 
напредак, али ]е она постала сметна. Она 
више не одговара економским потребама дру
штва, т. целога друштва — а не оне нез- 
натне маььине привилегисаних ко]и се радо 
назива]у „друштво“ —: али и без обзира на 
неправилну поделу производа рада ова] начин 
производне ни]е у стану да пружи свима чла- 
новима оно што им ]е потребно за оцржа- 
ване и уживане човечна живота, и мора 
вей с тога бити заменен ]едном вишом фор- 
мом 1'производне, ко]а ова] услов може да 
испуни. А ово може учинити само општа 
државна производн>а, соци)алистичка органи- 
заци]а рада, ко]а^йе концентрисани целокупни
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капитал друштва употребити на корист целога 
друштва.

Прекор, ко]и нам се упуНу]е, да ми хо- 
Немо да срушимо све што посто]и, па да ^атим 
на рушевинама поново подижемо фантастичну 
нову гра^евин'', проста ]‘е заблуда, ко]а по- 
тиче отуда што се тачно не разлику]е и строго 
не дво]е друштво од привилегисане манине. 
Ми хоНемо да уклонимо само ово што смета 
здравом развитку друштва, хоНемо да учи- 
нимо само да се интереси велике веНине не 
жртву]у више интересима манине и да, на 
место привилеги]а по]единаца, на место по- 
литичко-соци]алног монопола, право и инте
рес сви]у учине правду на/вигиим законом у  
држави и друштву. Оно што се преживело, 
што више не задово.ъава разви]ене културне 
потребе дрштва, не треба више да закраНу]е 
ваздух и сунце напредном новом животу. Ми 
хоНемо органско дал>е развиНе наше културе, 
ко]е спречава данашна класна владавина. Ко 
би данас предлагао укидане машина, поновно 
уво^ене средгьевековне ситне индустри]е, био 
би проглашен за будалу; ]ер ]‘е свакоме по
знато, да ]е после оне ситне производне 
дошла ]една издашни]а метода производне, 
крупна индустри]а. Али ко би у Среднем 
Веку, па чак и у половини 18-тог века, рекао, 
да ]е ситна производььа преситна инеиздашна, 
да она мора бити збрисана с лица земльина
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,едном индустри]'ском револуци]ом, иза ко]е 
Не наиНи други систем производне, нему би 
се рекло нешто слично ономе што нама говоре 
фанатици данашнега друштвеног поретка или 
бол>е друштвеног непоретка. Ко после педе- 
сет година буде тражио поновно зав^оене 
данашнега стана, доНи Не у опасност да позна 
„луду куНу“. А нас, ко]и тражимо реформе 
данашнега стана, нас клевета]у и гоне! (Па 
ипак ]е исто тако сигурно и нужно да да- 
нашни начин производне буде истиснут и 
заменен ]едним вишим, као што ]е средне- 
вековни начин производне истиснут и заме
нен данашним. Нисмо ми у  то писти, непрак- 
тичне саналице, као што нас радо назива]у.

, Овако би се могли назвати баш они, {ко]и 
пролазне форме сматра]у за вечите и мисле 
да их насилним мерама могу спасти од про=

I пасти. Ми не постав/ьамо никакве нарочите 
принципе, по ко]има хоНемо да укалуиимо 
кретане и разви]ане друштва. Наша теори]- 
ска начела не почива]у ни на каквим „иде]ама“ 
или „принципима“, ко]е ]е „пронашао“ ова] 
или она] реформатор света. Она су само оп- 
шти израз стварних односа /едни класне борбе, 
]сднога исторщског покрета, ко]и ми сво/им 
ро!)еним очпма посматрамо.

После овога наш Не програм свакоме бити 
]асан. Колико ]е тачно твр^ене, да ]е еко- 
номска зависност радничке класе од капитала
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узрок беде и ропства у свима формама (на 
име и политичке неслободе), лако ]>. доказати 
]едним простим примером. Претпоставимо да 
се ]едном народу даду све политичке сло- 
боде: опште ]еднако бирачко право, слобода 
штампе, удруживана и збора ит.д.; само систем 
капиталистичке производне, на]амног рада 
остао ]е и далзе — шта би било? Не]еднакост: 
беда масе и несразмерно богатство неколи- 
цине п о с в а л и  би и дал>е, веНина народа ко]а 
ради била би економски зависна од поседничке 
маььине, а ова економска зависност учинила 
би илузорним све политичке слободе, лишила 
би их сваке практичне вредности. Зар нисмо 
при скупштинским изборима доволъно иску- 
сили, да ]е притисак, ко]и капиталист врши 
над сво]'им на]амним робом, далеко ]ачи него 
притисак и на]реакционарни]е државе ?

Претпоставимо ме^утим обрнут случа]: на
роду су закракеие политичке слободе, али ]е 
рад 'слобо})ен онако као што ми захтевамо, 
соци]алистичком производном и соидалистич- 
ком поделом производа рада осигуран „сва* 
ком раднику пук производ негова рада“, у 
колико то дозволзава интерес целога друштва 

шта би тада б?ло? ВладазуЬа манина из
губила би сва помойна средства, ко]има ]е 
владала, а ко]'а има]у сво] корен исклзучиво у 
данашнем начину производне, у експлоати- 
сану рада од стране капитрла, а економска



независност омогуйила би одмах маси на
рода да себи изво]у]'е и политичку независ
ност. Наравно, ни ]едан ни други случа] не 
може у стварности наступити; ]ер ]е соци- 
]ално питагье нераздво]но од политичког, а 
паметно организовано друштво може се за- 
миглити само у слободно] држави.

Кога вей не гуши, не понижава гвоздсни 
]арам данаплье класне државе ? Шта вреди 
народ данас? Ледан владалац жели да отме 
земл>е свога суседа. Узалуд народ моли за 
мир. Она] тас терази]а, на коме су жел>е и 
срейа милидена, лак ]е као перце према дру- 
гом тасу, на коме ]'е вол>а и Ьуд по]единца. 
Ратни бес разуздан ]е, хшьаде плате смрйу, 
стотине хилзада Оедом. Греба ли тако да буде? 
Соци]ална демократ^а хойе да се не води 
никакав рат, сем одбране слобода и права 
народних; с тога она хойе да народ распо- 
лаже силом (о неком „праву“ овде се не може 
ни говорити) об]авливан>а рата преко сво]'их 
представника

На]снажни]и део народа, ль>ди у цвету жи
вота, одва]а]у се од сво]е струке, уклаша]у 
се са свога корисног, плодног рада, увршйу]у 
се у ста]'айу во]ску и уче се тамо слепо] по- 
слушности. Шта ]е последица тога ? Рат за 
ратом, у ко]има се све страсти разуздава]‘у а 
морал се уздрма у сво)им основима. Тоеба ли 
тако да буде ? Соци]ална демократи]а хойе
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да се укине стщака во]ска, ово средство 
пороблавана и осва]ачке жудне, а, у колико 
]ош посто^ могуНност рата, да се органи- 
зу]е на место ста]аНе народна войска. Сваки 
гра1]анин треба да се деш из младости вежба 
у оруж]у и да се припреми за водеичке за- 
датке. Кад сваки гра^анин постане во]ник, 
тада ]е и сваки во]ник гра^анин, и тада нейе 
више бити тиранина, ко]"и би могао злоста- 
вльати цео народ.

Сада ]е васпитауье привилепф манине, па 
и из ове манине се не ствара]у луд и , вей 
извршиоци класне владавине. В с лика веЬина 
народа доби]а сасвим недоволно васпитане, 
ну  с планом омета]у у разви]‘ану пених спо
собности, ]ер ]‘едан правилно и лудски вас- 
питан народ не би трпго садане политичке 
и соци|алне прилике. Лер образоваше — истин
ско образоваше, а не систематско запарложа- 
ване и псеЬа дресура, ко]е се данас тако радо 
прода]'у под имеиом образована — мати ]’е 
слободе, правде и ]еднакости, а зато се такво 
образоване не слаже са опстанком данашне 
класне државе. — Соц^ална демократи]а хойе 
што |е могуНе више образоване за све и сва- 
кога: под]'еднаку, бесплатну наставу у народ- 
ним и вишим школама (реалне и стручне школе, 
гимнази]е, академи]е, универзитети). Она по
лази са гледишта, да ]е цшь државе да се 
брине и о телесном и о духовном благостану
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сво]их гра^ана; соцщалдемокрапгска држава 
]е у  прво/  липи]и ]вдан велики општи завод 
за васпшпаьье.

У данашшо] класно] држави правда ]е права 
поруга на ово име. А и како се може гово- 
рити о правди у данашшим приликама, ко]е 
и у опште и по]единачно, у своде] суштини и 
у сво]'им по]авама, би]'у по цику и на]прости]е 
захтеве праведности? Само лицемерство или 
безумна недоследност може окривл>авати ин- 
дивидуе за оно што ]е или призната пракса 
и морал у држави и друштву, или нужна по
следица неиспушаваша дужности од стране др
жаве (оскудно образоваше), наопакога дру
штвеног уре^еша (сиротиша). Неправда, на 
к о ^  се данас оснива]у држава и друштво, 
чини те и данашше установе, чи]и ]е задатак 
чуваше и задоволеше правде, поста]у сушта 
слика неправедности. Треба ли да буде тако? 
Сощфлна демократ^а хоЬе да судови пред- 
ставл^у  истинску правду и у слободно] народ
но] држави, коде] тежи, она ствара неопходан 
предуслов за то. Као што народ има право да 
доноси законе (законодавство), ди их извршу]е 
(влада и управа), тако треба да има и право да 
их примегьу]е (правосу^е). Правосу^е мора бити 
слично законодавству, влади и управи, одузето 
из руку привилегисаних лица, сталежа и класа, 
ко]е жртву]у праведност и опште интересе 
сво]им посебним интересима. Док ]едно ра-



зумно и природно државно и друштвено уре
деше уклашашем правих узрока не искорени 
сасвим такозване преступе и злочине, ко]и су 
у ствари само друштвене болести, у колико 
нису постали услед физичке болести, соци- 
]ална демократи]'а тражи народне судове (на- 
родне и изборне) и бесплатност свакога су- 
^еша и сви]'у спорова. Народни судови, ко- 
]има ми тежимо, разлику]у се од данашше 
пороте, као што се данашша држава разли- 
ку]е од народне државе. Порота не треба да 
буде монопол поседничких класа, она не треба 
да буде средство за инсценираше оних срам- 
них комеди]'а од правде: класних судова, где 
представници поседничке класе суде пред- 
ставницима оплачканог народа и застиру сво]у 
класну мржшу и сво]'е класне интересе у тогу 
закона — не, слободним, општим избором 
поротници треба да се бира^у из средине ис- 
локупнога народа, на посао да порота у истини 
постане народни суд\

У општини, ко]а ]е држава у држави, по- 
кораваше потчишене веНине специ]алним инте
ресима влада]у}1е машине истиче се деш опи- 
плив^е него у држави, ]ер су влада]уНи и 
потчшьени ]едни другима ближи, у непосред- 
ном, личном додиру. Влада]уНа машина поре- 
зу]е по своме нахо^ешу потчишену веНину, 
сва;ьу]е на шу главни порески терет, иско- 
ришНу]е приход за себе а „бедноме, порески
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оптерейеноме плебсу“ добацу]е само по ко}у 
мрвицу. Зно]ем радника она подиже за бога- 
ташку децу „више“ васпитнз заводе, ко]и су 
радничко] деци неприступачни, да би задово
лила сво]е прохтеве подиже позоришта, са 
чи]их прагова одби]а раднике улазна цена, 
што сада, истина, и ни]е никаква штета за 
ших, пошто модерно позориште — изузетци 
п о т в р ^ у  правило — служи на]покварени]ем 
укусу, од шега су буржоаске класе створиле 
нешто мало финщу проститутску радшу. Крат
ко : влада]уйа машина ради у општини по 
истим егоистичним, опште штетним начелима 
као и у држави Томе се мора помойи. Со- 
ци]ална демократи^а тражи, како за државу 
тако и за општину, опште, ]еднако, слободно 
и непосредно бирачко право; потпуну равно- 
правност и ]еднакост, како у држави тако и 
у општини: слободну општину у слободно/ 
држави.

3 Али да би држава и општина постале оно 
што треба да су, т, ]. да би постале удру- 
ж.ша слободних и равноправних л^уди, ко]и 
у братско] солидарности и братском за]‘ед- 
ничком раду, ]едан за све, сви за ]'еднога, теже 
да створе што ]е могуЬе вейе духовно и те
лесно благосташе, нужно ]е, да се измене 
економске основе данашььега друштва\ ]ер на 
шима почива]*у [данашша држава и данашша 
општина, чи]е су злоупотребе и неправде само



нужна последица друштвених и привре.дних 
злоупотреба и неправди.

Какву нам слику пружа дананнье друштво?
Рат, право песнице, влада како ме{]у наро- 

дима, тако ме^у по]единим класама и по]единим 
л>удима. Капиталистичка производн>а донела 
]е рат изме^у буржоази]е и радника, конку- 
ренш]а  ]е донела рат изме^у буржова и бур- 
жова, изме!]у радника и радника. Соци]ална 
демократи]а хоЬе да прекине ова] та]ни рат , 
ова] рат свщу против свщу. Она хойе мир 
ме^у лудима, мир ме!]у народила, мир ме!]у 
класама. Али се не можемо надати миру све 
дотле, док постой узрок , ко]и ствара ово 
ратно стане.

Узрок ]е ова] пак у данашно] класно] вла- 
давини са неним на]амним ропством, са неном 
економском шьачком, гьеним индустридеким 
трговачким и новчаним кризама, неним бер- 
занским швиндлера]‘има, са неним преварама 
у свима пословима, са ньеним бофлуком у те- 
лесним и духовним животним намирнинама, 
неним штра]‘ковима и избациванима радника 
из радионица, са неним уби]анем радничких 
маса глай)у, са неним зараженим становима и 
радионицама и „чудотворним“ магазицама.

На основи на]‘амног система подиже се 
циновска гра!]евина данашних друштвених и 
државних установа за пороб.ъаване и експлоа- 
тисане радног народа — Цвинг-Ури пролета-
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ри]ата, мрачна бастила класне државе, ко]а 
спутава тело народно, у6и)а му мисао, крши 
и упропашЬу]е карактер, а сво]е топове окрейе 
на свакога, ко не пада у прашину пред вла- 
да]уНом неправдом.

На]амни систем мора дакле пасти, да би у 
друштву завладали мир, поредак, слобода, 
правда! Захвал>у]уЬи на]амном систему и мо- 
нополисану средстава за рад, (алати, машине, 
землиште, рудници, железнице и т.д.) од стра- 
не ]едне машине, рад, творац све друштвене 
вредности и свега богатства, осу^ен ]е на не- 
маштину и потчиненост. Послодавац се богати 
радом сзо]их на]амних робова, ко]има он у 
виду наднице плаЬа само ]едан део ниховога 
рада; неисплаНени остатак трпа он у цеп као 
„профит“ — обична кра1)а, ко]а се од оста- 
лих кра!)а разлику]е само тиме, што се према 
данашним класним законима не кажнава. Или 
зар посто]и каква стварна разлика изме!)у по- 
слодавца, ко]и „сво]им“ радницима закида ]'е- 
дан део производа ниховога рада и присва]а 
га себи, и ,.хуманог“ шумског разбойника, ко]и 
се задовол>ава тиме, што ]е логиком пиштол>а 
олакшао путника само за половину негове 
кесе, а пред законом ипак оста]е разбо]ник 
те разбо]ник?

Данашни начин производне, ко]и се за- 
снива на на]амном систему, ствара на ]едно] 
страни нагомилаване поседа у рукама манине
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и корупци]у ове манине; на друго] пак страни 
оснромашаване маса, пауперизам. Радник у 
сред богатстава, ко]а сам ствара, не може да 
подмири ни на]нужни]е сво]е потребе; оску- 
дица, нездраве радиокице краду му животну 
снагу, као што му послодавац краде производ 
неговога рада; нега очеку]у туберкулоза и 
прерана смрт; он не зна за породични живот, 
]ер, пошто му надица ни]е доволна, мора]у и 
жене и деца ийи у фабрику; за негове од- 
расле кпери у изгледу ]‘е кратак с]‘а]ни крах 
проституки]е\ или дуга и тешка патна жене 
пролетерске.

Ко год осеЬа притисак овога злог стана, 
недосто]ног за културне л>уде, сложийе се с 
нама и узвикнути: доле са на]амним системом!

Доле са на]‘амним системом! — то ]е основни 
захтев соци]алне демократи]е — алфа и омега 
наше агитаци]е. На месго на]амнога рада и 
класне владавине треба да ступи друштвени 
рад, асоци]аци]а (кооперативна производна.) 
Средства за рад не сме/у бити монопол ]'едне 
класе, век опште добро свщу. Не сме бити ни 
експлоататора ни експлоатисаних. Регулисане 
производне и подела производа у интересу 
целога друштва. Укидане, како данашне про
изводне, ексцлоатащф и плачке, тако и да
нашне трговине, ко]'а ]'е у ствари само превара.

У поретку равноправности потребни су рад
ници за извршиване радова ко]и су потребнц
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целокупном друштву. На место послодаваца 
и шихових било покорних, било бунтовних 
на]амних робова: слободии другови! Рад не 
може више бити ничи]а невола, ]ер ]е свачи]а 
дужност. Човечан живот свакоме ко испуни 
сво1<' дужности према друштву. Глад од тада 
неНе бити проклество рада, веН казна за леш- 
штину.

А да би се све ово остварило тражимо 
народну \државу — државу сви]у и за све, 
разумно и праведно организовано друштво у 
државу; општи завод за осигураше среНе и 
васпиташа: братску за]'едницу слободних и 
равноправних луди.

После свега овога излишно ]е претресати 
поставлене захтеве у другом делу нашега про
грама. Они су по себи разумливи за свакога 
полуобразованог и за свакога ко може да 
мисли. Као и свака парти]а и класа, ко]а се 
икада бунила против влада]уЬега зла, чи]е ]е 
уништеше поставила за сво] цил> — тако се 
и соидална демократ^а исмева и клевета од 
стране себичних и слепих присталица дананпъе 
наопаке државе и наопаког друштва; она хоНе, 
веле нам, неред, класни рат, уништеше сво- 
]ине, разореше породице, разореше васпиташа, 
животишско чулно уживаше, на]дубл>е пони
жеше жене! Г1отпуни]е и дрски]'е не може се 
истина извитоперити, него што ]е то овде учи- 
шено. Данашьье друштво потура нама свО]'е



сопствене злочине, због коуих смо га и осудили 
на смрт

Неред влада, — соци]'ална демократ^а 
хоЬе ред

Рат и класна борба по сто]е — соци]ална 
демократи]а хойе мир и хармони]у интереса
— укидаьье класне борбе уки6ан,ем класа.

Сво]'ина ]е данас лаж  за веЬину л>уди, а
планка за машину, за ко]у ни]е лаж. Соци]ална 
демократи]а хоНе сво]ину за свакога. Соци- 
|ална демократ^а хоНе да сво]'ина постане 
]едном истинска ]ава, хоЬе да осигура рад- 
нику у друштву цео производ шеговога рада 
и да коренитим мерама из основа поремети 
капиталистички плачкашки систем.

Данаплье друштво растура породицу — со- 
ци]ална демократ^а хоЬе да поново васпо- 
стави породицу, укида)уНи неморалну класну 
владавину.

Држава и друштво такмиче се данас ме^у 
собом, да угуше клице образована у човеку, 
да огромну веНину народа духовно и телесно 
онеспособе, да влада]уйу машину корумпира]у
— соци]ална демократ^а хоЬе под]еднако и 
што ]е могуке боле васНиташ за сваку инди- 
виду-у; она хоЬе да свима л>удима створи мо- 
гуЬност да потпуно разви]у све сво]е способ 
ности; помагаше уметности и науке; уметност 
и науку хойе да учини општим добром народа.

Захвал^уйи оваквом сташу у друштву и



држави данас ]е жена обесправлена и у не- 
бро]еним случа]евима осу^ена на брачну или 
ванбрачну проституцщу, односи полова са 
свим су неприродни и неморални — соци]‘ална 
демократ^а хоЬе еманципаци/у жене, као и 
човека; она тражи потпуну политичку и со- 
ци;'алну равноправност жене и чоп*ка ; она 
хойе укидаше проституцде, па било да се 
ова по]авл>у]е под засторима брака, било да 
се бестидно разви]а на улици.

Доста. ВодеНи рачуна о стварним окол- 
ностима, не 1'уреЬи за утопистичким лажним 
звездама, вей оснивазуйи сво]е захтеве на те- 
ковинама културе, ми тражимо укидауье класне 
државе, класНог законодавства, класне вла- 
давине.

Наш ]‘е цшь : слободна народна држава са 
економском и политичком равноправношйу; 
слободно друштво са друштвеним радом. Бла- 
гостауье сви]у ]едини ]е наш државни и дру- 
штвени цил.

Да бисмо дошли до овога цшьа, морамо 
се организоват и . Без ]едноставне организа- 
ци]'е нема успешне пропаганде, нема успешне 
акци]е. Ледноставна организаци]а ]е прикуп- 
л>ан>е снага, н>ихово концетриса 1ь е у  /едну на]- 
важнщу тачку. Усамленост чини свакога по]е- 
динца немоЬним; распарчане снаге не пред- 
ставлза]у никакву снагу. Удружеьье не сабира 
просто по]единце, не, оно умножава снаге.
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Али су економске па према томе и поли
тичке прилике у суштини /еднаке су свима 
културним зш лам а. Ни]една држава ни]е 
данас одво]‘ена од других каквим кинеским 
зидом. У пркос деш вештачки одржаним гра- 
ницама све културне земл>е има]у за]еднички 
развитак, за]едничку истори|у. Свака земла 
утиче на остале и изложена ]е шиховом ути- 
ца]у. Отуда су данас све парти]е више или 
магье интернационалне. А наша ]е парти]а ин
тернационална деш у вишо] мери него остале, 
]'ер^она не зна за националне границе, и, сто- 
1'еНи на чисто човечанском гледишту, приме- 
шу]уйи на све чисто човечанско мерило, у 
члановима разних наци]а гледа само луде, 
браку. Ма да ]е на]ближе непосредно поле 
нашега рада у оно] држави, чи]и смо гра^ани, 
ипак' ми не заборавламо наше светско гра- 
^анство, опште збратимлеке луди. Где год 
се води борба за ствар раднога и потлаченог 
народа, ту се води борба за нату ствар, то 
]е наше увереше.

Ето, то ]'е наш програм.
Ми хойемо праведност и боримо се против 

неправде.
Ми хойемо слободан рад и боримо се против 

па]амнога ропства.
Ми хойемо благосташ свщу и боримо се 

против зла и беде.
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Ми хоНемо образоваш свщу и боримо се 
[ротив незнагьа и варварства.

Ми хоНемо мир и ред и боримо се против 
бщагьа народа, против класнога рата , против 
руштвене анархи]е.

Ми хоНемо соцщалистичку народну др- 
<саву и боримо се против деспотске класне 
ржаве.

Ко хоке исто и/то и ми, ко се бори против 
зега онога против нега се боримо и ми , нека 
ри])& нама и нека ради свим сво/им силама 
а нашу ствар, за ствар сокщалпе демокра- 
ш/е, за ствар човечанства, напред да отмело
обеду !


