
борба против конкордата
У нашој земљи развила се тешка борба 

међу верама. Ова борба доводи у опасност 
мир и опстанак државе. Због немања поли- 
тичких слобода није могуће ни политичким 
групама да са своје стране допринесу како 
би се нашао излаз из овога опаснога стања. 
Тај излаз међутим постоји. Д о верских не- 
мира и прогањања у нашој држави није мо- 
рало да дође да се поштовала слобода свих 
грађана па и слобода свих вера. Верска борба 
коју данас имамо плод је једне потпуно по- 
грешне политике која је до данас у држави 
вођена а нарочито политике која се данас води. 
Ми овде изражавамо гледиште социјалиста 
за данашње догађаје.

За СЈЈободу веровања и самоуправу 
верских заједш'ца

Једну верску заједницу чине грађани који 
су међусобно везани истим веровањем : мој- 
сијевци, хришћани, муслимани итд. Припад- 
ници те вере удружују се у засебну цркву.



Свака вероисповест је у ствари једно приват- 
но удружење, један савез људн који су се 
удружили да се на њима погодан начин Богу 
моле. Верска друштва не треба да се мешају 
у световне ствари нити у послове које обав- 
ља оржава. А држава треба да сматра да су 
вере слободне и да је сваком грађанину слу- 
бодно уписати се у које год хоће верско у- 
дружење или се не уписати ниуједно, као што 
треба да је слободно уписати се у ову или 
ону политичку странку. Закон о удружењима 
треба да важи и за верска удружења. Сва- 
коме треба да је слободно да оснује друштво 
какво год хоће па и цркву какву год хоће, 
Верске заједнице треба да се саме издржавају. 
Они који се у то друштво добровољно упи- 
шу нека и сносе све трошкове за њега : за 
цркве, за свештенство, за све потребе њихо- 
ве вере. Најбоље уређење верског питања је 
оно које постоји у Северној Америци: пот- 
пуна слобода вере а свака вера има своје 
самоуправно уређење. Нико се не меша у 
унутрашњи рад једне верске зајаднице. И тако 
у Северној Америци преко три стотине раз- 
них вера и верских секта могу да живе у 
потпуноме миру једна поред друге. Ова сло-



бода не смета ни тамошњим католицима ни 
тамошњим православнима.

Код нас се пошло погрешним путем ме- 
шања државе у верске послове и везивања 
цркава за државу. Држава бира коју he веру 
да призна а коју неће. Држава се меша у 
у избор свештенства разних вера. А вере опет 
од државе траже да за њих силом наплати 
верски порез и да плати њихово свештенство. 
Држава је тако у Југославији признала че- 
тири главне вере. Свака се од њих стара да 
државу искористи што више за себе ; да преко 
државе шири своју пропаганду а сузбија ripo- 
паганду конкурената. Због везивања државе 
за вере настала је борба вера око власти и 
утицаја у држави. Овим је унешен велики и 
трајни немир у наш унутрашњи живот. Нико 
никаквим законом не може спречити отмицу 
око деце, отмицу око утицаја на брак, от- 
мицу око утицаја на школу између разних 
вера. ЈУ1ир и ред може створити само пот- 
пуна растава државе од свих вера. Све све- 
товне односе па и уређење брачних односа 
и школства треба уредити на основу општих 
државних закона једнако важних за све гра- 
ђане без обзира којој вери припадају. Дру-



6

гачије се не може умирити земља у којој че- 
тири главне вере једна другу анатемишу и 
искључују.

Једнакост међу верама
То је главна грешка нашег законодавства. 

За њом долазе друге. Устав је прогласио да 
ове четири признате вере треба да буду рав- 
ноправне. Да се то постигне нзјбоље је било 
донети један о г ј ш т и  закон о верама. У томе 
закону требало је одредити : којим пословима 
верске установе могу да се баве, које дужно- 
сти и права имају према држави а које опет 
држава према њима, У оквиру тога општег 
закона, важећег подједнако за све вере, могла 
је свака верска заједница створити свој ста- 
тут и самоуправно отправљати своје послове. 
Уместо да се на тај начин заиста створи правна 
једнакост међу верама, Југословенска влада 
није уопште донела никакав закон о верама. 
Он£ се упустила да преговара са врховним 
вођством сваке вере понаособ о правима и 
дужностима те вере у држави. И пошто им 
је свима ш изнала утицај на брачне односе и 
на васпитање деце дошло је погађање о томе 
шта ће ко добити у готову : порез на гра-



7

ђане који he држава силом наплатити, исилата 
старнх гробља и имања ит.д. Овом купови- 
ном цркава водила се политика и привезивале 
се верске секте за разне владе. У томе прав- 
цу најдаље је отишла и иајбезобзирније про- 
сула државне новце влада г. Милана Стојади- 
новића.

Туђа власт и нашој држави
Још нико не зна колико милијарди динара 

кошта државу уређеп-е односа према право- 
славној и муслиманској вероиеповести. Али 
за уређење одиоса са католичком црквом није 
било довољно признати и њој исти утицај на 
брак и школство и дати и њој непознату 
количину милијарди динара под видом оштете 
за одузета црквена имања. Католичка црквена 
управа хоће да обезбеди себи много већу не- 
зависност од наше државке власти него што 
је имају православни, мојсијевци и муслимани. 
КатОЈшцизам хоће шнроко право пропаганде 
против свих других вера, хоће много стро- 
жији надзор над нашим школством, хоће у- 
зимање наше деце у своје васпитање.

Православна, мухамеданска и мојсијева вера 
с у у н а ш о ј држави и потчињене само нашој
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власти. Њ ихова врховна управа је у нашој 
држави. Нико из иностранства не може у 
њима да наређује и решава. Није тако код 
католика. Католичка црква је међународна 
организација. Њ ена централна власт је у 
Риму. Римски епископ, папа, суверено и не- 
ограничено господари над свима католичким 
црквама и установама у свим државама. Пап- 
ство је држава. Папа има своје министре и 
у свим престоницама своје посланике. Папа 
се понаша као самосталан светски владар, уз- 
вишен над свима осталим владарима и држа- 
вама Папство тражи да онај ко хоће да уреди 
католичку цркву мора да призна паиину власт 
над католицима у својој држави. Изнад и по- 
ред наше државе, наших закона, наше владе 
ми ваља да признамо и римскога папу као 
власт у нашој држави. Он ће постављати и 
отпуштати свештенике. Он ће господарити 
богатим црквеним фондовима (у које ће наша 
држа^а уплатити многе милијарде). Он водити 
надзор над нашим школством.

Офанзиза католицизма
За последњих 20 годима католицизам се 

налази у великој офанзиви ка Африци, ка
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Балкану и ка европском југоистоку. Папство 
се измирило са италијанским фашизмом. Ова 
два савезника иду свуда заједно и узајамно 
се политички помажу. Папа је благословио 
и финансиски помогао фашистичко освајање 
Абисиније где се сада силом шири власт Му- 
солинија и папе. Заједно су они уништили 
демократију у Аустрији и тамо наметнуло кле- 
рико-фашистички режим. Заједно они изводе 
крзави напад на слободу шпанског народа. 
Заједно су они у офанзиви и на Балкан.

После слома рускога царизма, који је био 
везао православље за себе, верују у Риму да 
православље у неколико држава на Балкану 
нема отпорне снаге и да је сад време да ка- 
толицизам пређе у офанзиву ради освајања 
православља. Зато папа хоће пуну слободу 
„мисије“, пуну слободу католичке пропаганде 
на Балкану. Зато папе одлучно одбијају да се 
положај католичке цркве у Југославији уреди 
нашим-државним законом већ одлучно траже 
да Југославија закључи уговор, конкордат, са 
њима о раду католичке цркве у Југославији. 
Главни циљ тога конкордата јесте обезбеђење 
пропаганде католицизма. То ће постићи: што 
већом влашћу католичког свештенства над де-
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цом ; слободним оснивањем католичких цркава 
и црквених установа у целој држави ; а на- 
рочито кроз несметани рад друштва Като- 
личка акција. Ово друштво је међународна  
папска војска, подложно заповедању једино 
из Рима. Оно је створено ради продора у 
некатоличке крајевие, ради офанзиве.

Диктатура у Југославији подиже моћ 
католичког клерикализма

Двадесет година се чекало на конкордат, 
на уговор са папом. Док је било демократије 
до њега се није могло доћи. Католички клер 
одлично је искористио диктатуру у Југосла- 
вији, Главни политички преставник католи- 
цизма у Југославији, Корошец био је члан 
црве диктаторске владе у Југославији. Он се 
постарао да под диктатуром католички кле- 
рикалци добију пуну слободу рада. Они су 
за то време вешто докопали хрватски народ- 
н*г покрет. Тај покрет је раннје био одбацио 
клерикалце. Стјепан Радкћ је био највећи про- 
тивник клерикалаца и одбацио је конкордат. 
Католички клерикализам је у Аустрији био 
главии преставник господарења Беча над Хр~ 
ватима и Словенцима. Хрватска и словеначка
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демократија га је одлучко одбијала. Под дик- 
татуром католичко свештенство пушта да кроз 
цркве хрватски народни покрет дође до из- 
раза свога незадовољства. Свекатолички еуха- 
ристички конгреси и разни црквени сабори 
постали су велике противјугословенске rio- 
литичке демонстрације. Данас су католички 
клерикалци преко Корошца опет у влади а 
преко клерикалаца у Хрватској врше утицај и 
на опозицију. Сада су они ухватили владу у 
Београду са две стране за гушу. Прете да he 
оборити Стојадиновића у Београду и распи- 
ривати још веће незадовољство у Хрватској 
—  ако се не изгласа споразум са папом, 
коккордат. А ако се изгласа конкордат — 
они he бајаги и поред централизма довести 
Хрвате у Београд.

Продор клернко-фашизма у Југославију
Садашњи конкордат је спремљен и утврђен 

под ра.нијим владама диктатуре. hbera је ко- 
начно утврдила Јефтићева влада. Али још нико 
није имао куражи да државу прогласи пот- 
чињеном римском папи и отвори врата њего- 
вој офанзиви. То је међутим учинила влада 
г. Милана Стојадиновића да би осигурала
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себи подршку од стране клерикалаца и тако 
бајаги „решила хрватско питање" изиграва- 
вањем хрватског пародног покрета а не спо- 
разумом са њим. Клерикалци заиста могу сада 
продати Хрвате једној слабој и ненародној 
влади у Београду и на рачун Хрвата стећи 
себи привилегије и узети паре. Али ко може 
задржати хрватски народни покрет у ропству 
код клерикалаца ? Неће ли он сутра наћи себи 
други пут и начин да се изрази и без ка- 
толичке цркве, и против ње као што се из- 
ражавао много година раније?

Продор у Југославију није извршио сам 
римски папа. Њ ему у томе помаже његов 
међународни савезник, италијански фашизам. 
Конкордат са папом је саставни део политич- 
ког уговора о пријатељству између Италије 
и Југославије. Тим уговором о пријатељству 
са Рииом изненадила је влада г. Милана Сто- 
јадиновића и југословенски народ и своје са- 
везнике у иностранству. Конкордаг је састав- 
ни 'део  међународне политике ове владе која 
одводи Југославију из заједнице са демократ- 
ским државама света и везз^је је за фашистич- 
ке и клерико-фашистичке земље. Због тога 
ова влада са упорношћу и бру галношћу брани
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конкордат. Брани га понижавањем, оскрнав- 
љввањем и физичким поништавањем право- 
славних литија и њихових првосвештеника.

Против конкордата — за демократију
Преставници српске православне цркве са- 

свим су правилно осетили опасност која тој 
цркви прети од конкордата. Отпор који су 
православни дали сасвим је разумљив и са 
њиховог становишта оправдан. Али питање 
конкордата није само верско питање. Конкор- 
дат је само део опште политике данашње владе. 
Сасвим је разумљиво што све демократске 
снаге у нашој држави са симпатијама прате 
борбу православних против конкордата, без 
обзира на њихово религиозно насгројење. Али 
вођство православне цркве не треба да учини 
једну тешку погрешку. Оно не треба да буди 
велико-српске инстикте нити да помаже ожив- 
љењу р^акционарних снага које су раније 
носиле режим диктатуре. Конкордат у садаш- 
њој форми је плод политичке диктатуре у  
свима њеним облицима, ранијим и садашњим. 
Кроз конкордат режим политичке диктатуре 
спрема нову спрегу реакционарних снага у 
нашој држави а нову политичку превару за.



масу. Кроз конкордат он покушава да без 
попуштању захтевима народа за слободом до- 
бије помоћ из католичког клера у хрватским 
и католичкх крајевима верника који би по- 
шли за клером.

Излаз није у повратку ранијим формама 
диктатуре нити у великосрпској владавини. 
Излаз је у потпуној ликвидацији диктатуре, 
у повратку народу политичких права и сло- 
бода, у слободној организацији нашега дру- 
штва и наше државе према народној вољи и 
расположењу. У тој слободној организацији 
добиће и вера своје место које им припада 
сходно привржености њихових верпика. Борба 
против конкордата је део борбе за демокра- 
тију и против фашистичког продирања у Ју- 
гославију.


