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Насловна тема данашњег нашег предавања је таква 
ца многи међу Вама неће, може бити, на први поглед 
знати шта се хоће овде данас да каже. Ја сам дужан 
да Вам то објасним. Онај који данас хоће пажљиво 
да гледа, да види, да слуша, да чује и осећа, томе 
мора да буде јасно да ми живимо у једном изузетном 
времену, у једном раздобљу човечанске историје ново- 
отвореном и то отвореном у наше дане.

Ми, који смо учили историју знамо, да се исто- 
рија дели на стари, средњи, нови и најновији век. И 
знамо да историчари муку муче да реше питање кад 
је престао средњи и настао нови век. Једни кажу, 
средњи век је престао падом Цариграда, други про- 
наласком Америке, трећи са реформацијом. Осећа се 
да је настало ново време, а не може нико тачно да
каже кад је оно настало.t

Наша најновија епоха је најновије раздобље чО' 
вечанске историје. Међутим, тачно може да се каже 

кад настаје то најновије раздобље и то сигурно неће 
бити спорно у историји доцније. Ми, који смо рођени 
пре светскога рата и до светскога рата већ можемо гле- 

дати зрелим очима — и који смо имали још већу 
срећу да надживимо тај огромни доживљај и да се 
нађемо у данашњем времену, — кад упоредимо оба
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времена видимо једну ствар, коју можда, многи тешко 
може формулисати, а коју у истини свако осећа као 

да је живео у два времена: у једном времену до свет- 
ског рата и у другом времену после светског рата. Ми 
данас зато можемо рећи: ново раздобље човечанске 
историје отвара се од светскога рата.

Рат је био тај прелом у светској историји који је 
родио то ново историјско раздобље. Ми који данас 
живимо у почетку тога историјског раздобља осећа- 
мо да је све оно што није промењено из прошле исто- 
ријске епохе стављено под велики знак питања, и 
оно што ми данас имамо још очувано, то се у дубо- 

ким темељима љуља и потреса. Све је то стављено 
под огромни знак питања.

Отуда и за земљу и за народ настаје велики про- 
блем: како ће уредити своје нове прилике и на какве 
ће нове основе поставити свој културни, друштвени, 
привредни и политички живот. То се питање постав- 
ља широм целога света.

Сви ми осећамо како то питање чека брз одговор 
и не дозвољава нам да се колебамо; осећамо како 
време необично жури, трчи, јури, а на питање треба 
одмах одговорити.

За нас није свеједно хоћемо ли поћи лево или 
десно. Свака раскрсница у почетку не изгледа зна- 
чајна. У почетку на свакој раскрсници путеви се доди- 
Рују> а доцније путеви се удаљују све више.

L



За нас и све цивилизоване народе питање се ова- 
ко поставља: на којој основи ћемо уредити друштве- 
ни, политички и културни живот народа. То је питаље 
V врло ошртој форми посгављено из простог разлога 
што ми немамо много времена да одговоримо на њега. 
Народи овде могу, — немајући довољно времена, да се 
реше, — при томе учинити судбоносне грешке које их 
могу одвести оним путевима, који изгледају у први 
мах близу а који се после све више удаљују једни од 
других, и да их повуку тако последицама које седанас 
и не слуте. Зато је питање на којим ћемо основама 
уредити наш просветни, културни и економски живот, 
зато је то питање постављено у трагичној форми. Не- 
мамо времена за размишљање и не можемо да се ко- 
лебамо.

И још једном да  поновим: Питање није поставље- 
но само нама, да на њ само југословенски народ тре- 
ба да одговори. Оно је постављено свима цивилизова- 
ним народима овога света.

Данас је држава најважнија људска заједница, и 
највећа л^удска заједница. Држава је најважнија по 
томе, што управља целим осталим животом и највећа 
ио томе што претставља највеће остварење људског 
друштва појединих народа. Изнад државе данас нема 
ништа веће. Постоји Друштво народа али о томе не- 
ћемо говорити, јер би нас то далеко одвело. Највећа 
заједница, фактична и правна, засада је само држава, 
и неоспорно само држава. И то питање се поставља
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над и пред сваком државом, јер је она носилац живота 
свога народа и она треба да решава то питање.

Људи који хоће да управљају или већ управљају 
државом, нраве програме, како ће управљати, на ко- 
јим основима да уреде друштвени, културни, економ- 
ски и политички живот једнога народа.

Програми се праве углавноме на два начина, го- 
спође и господо. Има програма који се праве са тако- 

званог гледишта целисходности. Седне се па разми- 
шља, шта би било опортуно, корисно, целисходно да 
се каже; а под том речју целисходност обично се ми- 
сли шга ће нас најбрже довести циљу, шта ће нашу 
политичку групу најпре довести на власт. То је гледи- 
ште целисходности.

Друго гледиште је гледиште неопходности и не- 
миновности. То су заправо два гледишта. Кад се ста- 
не на друго гледиште неопходности и неминовности, 
онда се у програм не може метати оно што пали или 
што је тренутно популарно, него се у њега мора мет- 
нути оно што је неминовно, што у посматрању народ- 
не стварности излази као неминовно, без чега се не 
може.

Ако се стане на гледиште политичке целисходно- 
сти може се цењкати и погађати; онда један може ка^ 
зати ово је корисно, а други да је нешто друго корис- 
није. А ако се стане на гледиште неминовности и не- 
опходности онда нема цењкања и погађања, онда 
имамо да посматрамо и да ценимо ж ивот самога на-



уода, да га проучавамо у његовој суштини и да види- 
мо шга из суштине живота н а р о д а  излази к а о  неми- 
новно и неопходно. И то, што из народног живота 
произилази као неминовно, само то можемо ставити у 
начела и смернице, у програм. Ја молим да се та основ- 
на разлика запамти.

Рекло би се да су ова два гледишта једно другоме 
г<рло близу а у ствари она су врло далеко. Онај, који 
се стави на гледиште политичке целисходности тај 
може да се цењка, да се погађа, да се мења, да пре- 
скаче плотове као несташно дете, да скаче са једног 
на други програм, јер је његова основна идеја цели- 
сходност. Ако се ставимо на друго гледиште неминов- 
ности и неопходности друштвеног и политичког жи- 
вота, које избијају из природе ствари и које не дозво- 
љавају погађања и цењкања, онда на томе гледишту 
израђени програм је гранитна стена, која претставља 
Једну целину од које се не може без велике штете ни- 
шта окрњити, а исто тако не може јој се ништа ни до- 
дати. Такав програм је органски, он није механички. 
Ту није ништа набацано са разних страна. Код меха- 
ничког програма једноставно се каже: овај је за оп- 
ште право гласа, онај је за женско право гласа, а тре* 
ћи за не знам шта друго. И у така^ програм се ставља 
све унутра и каже се: ваљда ће се нешто од тога  оства- 
рити, а кешто ће се одбацити. Такви су програми ме* 
ханички и код њих се може и додавати и одузимати,
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јер ту нема ннкакве целине ни логичне, ни ^р^анске;
Т<' је п би п ан  к-онгломерат.

Програм израђен по гледишту неминовности, та-. 
кав je програм где нема ни цењкања, ни погађања, ни 
одузимања, ни додавања. Он претставља један систем, 
један поглед на свет, на људско друштво и на свој 
народ.

У нашем јавном животу програми израђени са 
гледишта неминовности врло су ретки, — а и немају 
велике цене.

Наши људи имају, на против, уверење да такав 
програм води начелности, а начелност сматрају смет- 
њом, препреком, теретом, па чак и доказом мање 
вредности у јавном животу.

Не треба нам много да покажемо и докажемо ко- 
лико се ту нема право кад се тако мисли.

Питамо их, кад посматрамо страховите прилике 
у којима се налазимо: да ли су за ових седамнаест го- 
дина начелни државници управљали земљом, или баш 
они други, опортунисти, који су, као што напомену- 
смо, несташно прескакали из једног мишљења у 
Друго?

И ако су ови други, — а јесу заиста, — онда це- 
ните по њиховим плодовима вредност њиховог става, 
па ће бити јасно да је погрешно ваше мишљење које 
толику вредност баш невреднима указује.

Ми данас имамо више политичких струјања у на- 
шем народу, и свако тврди да има свој програм.



Имам једно да кажем: ретко ћете наћи објашњење за 
те програме. Неће Вам нико казати и доказати зашто 
само баш такав програм може бити. Овде ћете пак до- 
бити излагање једнога програма у његовим главним 
и најглавнијим линијама. а у исто време и излагање 
зашто баш такав програм треба да буде и зашто друк- 
чији не може бити.

*
* *

Ја сам већ напоменуо да се налазимо у једном 
изузетном бурном времену: на прекретници два раз- 
добља човечанске историје. Многи људи, наши савре- 
меници, живе с нама, а о томе не говоре, а ко зна да ли 
то и виде. Ја то право признајем малим људима који 
не претендују да управљају народом и државом. Ма- 
ли људи имају права да не виде те огромне историјске 
догађаје, они могу да кажу: ја видим само оволико ко- 
лико моје очи непосредно око мене гледају. Сваки од 
њих може да каже: за мој занат, за моју трговину, за 
моју њиву, ја видим довољно. И они сматрају да не 
треба да имају и ту способност да управљају државом 
и народом. Таквог човека могу да жалим, јер у овоме, 
вишем гледању има неке лепоте, без обзира на извес- 
ну корист, али таквом се човеку то не може замерити, 
јер су његове претензије јако мале. Али људима, који 
сматрају да су позвани да кажу како треба управљати 
земљом и народом, да они о овим догађајима ништа 
не говоре, могло би се рећи с правом: да или их не



виде, или неће да их виде. Таквим људима има се за- 
иста шта замерити!

Један сељак изађе на своју њиву у пролеће или у је- 
сен и решава шта ће да ради и шта ће да сеје. Он ре-> 
цимо каже: ораћу је, па ћу је на пролеће посејати ку- 
курузом. Али се тада окрене око своје њиве да погле- 
да шта ће да раде остали његови суседи, па кад види 
да његови суседи сеју пшеницу, он онда каже: шта ми 
вреди да сејем кукуруз, кад ће сви они посејати пше- 
ницу, па ће раније пожњети и пустити стоку да пасе. 
Стока ће прећи у мој кукуруз и направиће ми штету. 
Дакле и том малом сељаку не дозвољава се да не по- 
гледа какве су прилике код његових суседа. Он за 
своју малу њиву, шаку јада, мора да направи план, 
с обзиром на оне планове које су направили његови 
суседи, јер ће, не водећи рачуна о плановима својих су- 
седа, имати тешку судбину.

Откуда људима, који мисле да управљају држа- 
вом и народом, да буде дозИољено, да говоре о свом 
програму, а немају способности, савести или воље да 
погледају око себе, да виде какав је ход догађаја у 
свету? Одкуда ће њихов програм бити од користи за 
земљу и државу, ако они не виде велики ход светских 
догађаја?

Мислим, да сам Вам овим малим примером дока- 
зао, како је само овакав рад разуман. Иако је само 
овакав рад разуман, ми присуствујемо свакога дана 
супротним догађајима у нашем јавном животу. Праве
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се политички програми са претензијама да се земљом 
управља и излази се пред народ с њима, и успева се 
да се добију стотинама хиљада и милиони гласова 
на таквим програмима, и ако у њима нећете наћи ни 
слова о огромној светској и човечанској револуцији у 
којој се налазимо од светског рата на овамо.

Нећу се упуштати у појединачна испитивања, због 
тога што наш начин није да потцењујемо и да изла- 
жемо презрењу друге. Ми се на другима, током на- 
ших излагања, задржавамо уопште, само онолико ко- 
лико је најпотребније. Нећу дакле да Вам излажем по- 
једине примере, али Вас позивам да сами разне про- 
граме, који долазе пред Вас, оцењујете са овога гле- 
дишта.

На садашње догађаје не може се гледати исто 
као на догађаје од 1881 г. до 1914 г., и не може се 
узети да је од 1912 год. на овамо остало све по ста- 
ром, да смо само неко време проспавали и пробудили 
се да наставимо где смо стали. Десио се један огром- 
ни прелом у свету, једна огромна светска револуција 
у економском, идејном, културном и друштвеном по- 
гледу. Нема ниједне домене, коју је та велика светска 
револуција оставила недирнуту. Позивам Вас дакле да 
Ви сами све разне политичке програме са овога гле- 
дишта испитате и пођете само за оним програмима 
који воде рачуна о великим животним стварностима 
у мојима смо сви заједно учесници, а да не пођете за 
оним програмима у којима нема ни речи ни алузије,
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— не алузије него ни сенке нема од одблеска великих 
свегских историјских догађаја у којима смо сви зајед. 
но учесници.

Али може бити, да ће бити кога коме баш није 
јасно да се заиста налазимо у новом раздобљу људске 
повеснице?

Да је таква револуција оветска настала, не треба 
ја да Вам говорим, треба сваки од Вас понаособ сам 
себе да испита. Они од Вас који су запамтили време 
пре светског рата нека упореде онај живот са овим 
данашњим па ће видети, да смо ми само задржали 
истина људску иодобу и да живимо споља како смо 
и живели раније, али је у ствари настала једна огром- 
на промена, једна промена која је схватљива за палс- 
љивог посматрача који посматра суштину живота и 
који хоће њу да уочи. За такве људе, за такве посма- 
траче очигледно је јасно, да је време које се окончало 
са светским ратом завршило своје историјско раз- 
добље, !,и време које је настало од светског рата је 
праскозорје. То је оно време пред зору новог раздоб- 
ља људске историје.

Ми смо већ у неким нашим чланцима говорили да 
се епохе не смењују као људи. Један човек живи, тач- 
но се зна кад се он родио и тачно се зна кад је умро, 
а историјско раздобље још није отишло а већ се 
ново појављује. И у томе је баш онај трагични сукоб 
између престанка старог раздобља и постанка новог 
раздобља- То су два раздобља, која живе једно вре-



ме напоредо. Али зато паметни људи могу, поред све- 
га тога што осећају да старо раздобље није потпуно 
отишло, ипак да закључе да је старо раздобље осуђе- 
но неповратно на одлазак.

Господо моја, ја сам на неколико својих састана- 
ка испричао један леп пример који је необично богат 
по закључцима који дозвољавају да се учине из њега. 
Тај пример узет је из живота истога народа у размаку 
од седамнаест година.

1914 год., кад је настао светски рат? велика Бри- 
ганска империја ушла је у тај рат, а пре тога није ни 
знала за општу војну обавезу. Велика Британска импе- 

^ јЈ 5Хснабдевала се најамницима или људима који су 
р  дајбре воље и осећаја части према отаџбини сма- 
£  ' ^ « , ш а  треба да одслуже војску, а сад је ушла у рат 
^^#к«^гајвећом милигаристичком снагом свога времена. И 

како све шго Албион ради, ради коренито, Енглеска се 
брзо решила и прописала општу војну обавезу. То је 
заиста једна велика револуција у енглеском народу за 
његове навике и појмове. Енглески народ је то при- 
хватио, а да то буде боље, енглеска влада је решила 
да ту меру учини популарном и у томе циљу је један 
од најбољих говорника енглеске владе, Лојд Џорџ у 
Хајд парку одржао велики говор у присуству огром- 
ног броја народа. Он је ту доказивао да је Енглеска 
била дужна да чува белгиску неутралност, прво с об- 
зиром на свој потпис, а друго због сопствене безбед- 
ности. Како је он био један од најдуховитијих говор-

13
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ника, све што је он говорио било је лепо примљено. у 
једном тренутку Лојд Џорџ је извадио фунту стерлиц! 
ra у папиру и показао је народу. Том приликом ка- 
зао је: „Ово овде представља једно парче хартије. 0 Но 
је парче папира исто као и уговор о неутралности 
Белгије. Али то није само парче папира, то је још уго- 
вор између емисионе установе Енглеске и свакога до- 
носиоца овога папира, по коме се Енглеска банка об- 
везује да ће му исплатити фунту стерлинга у злату. 
Хоћегге ли ви дозволити да уговори буду парчад па- 
пира? Ако то желите и ово ће претстављати папир и 
ово ће постати само обично парче папира, ако ви то 
нећете, онда вас молим да вршите своју дужност“. И 
ми знамо да је енглески народ вршио своју дужност.

Међутим, септембра месеца 1931 г. Енглези су, 
једног јутра, прочитали у својим новинама да се Ен- 
глеска емисиона установа овлашћује да не мора ис- 
платити фунту стерлинга у злату доносиоцу онога 
папира.

1914 г. као главни аргумент Лојд Џ орџ  изнео је 
баш тај пример Енглезима, да, ако хоће да уговори 
буду светиња, нешто што се не може порушити, да мо- 
рају да ратују и да поштују своје обавезе. Јер, ако не 
буду ратовали, може се десити да се све претгвори у 
парче папира па и фунта стерлинга. 1931 год., и ако 
је народ прихватио позив енглеске владе и борио се; 
ипак је тај исти народ без икаква узбуђења прочитао 
у новинама да је и поред рата фунта постала парче
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п^пира, коју је онда тако речито Лојд Џорџ изнео 
лред очи свима слушаоцима. Није доказ револуције то 
шт(. је фунта стерлинга постала парче папира него то 
да се енглески народ с тим потпуно помирио. Он није 
сматрао за страшно то шго је 1914 год. примио као 
узбудљиви аргуменат. 1931 год. народ је примио то 
без узбуђења и није сматрао да треба да изађе на улк- 
цу и прави барикаде.

Овај аргуменат и пример волим да истичем зато 
што је у истом народу и у истој ствари, па су ипак 
манифестације потпуно различите, што значи да су 
се прилике дубоко и коренито у свету промениле, и 
да је та промена тако дубока и велика да је оставила 
огромну промену и у душама људским.

Али зар је само овај пример доказ, да све данас 
киви једним потпуно друкчијим животом него што 
се живело пре двадесет и једне године? Не господо, 
ripe двадесет и једне године живот је био тих и миран, 
дали су се тако рећи догађаји предвиђати, прилике су 
се развијале по утврђеним шемама, изненађења вели- 
ких није било. Данас нема ниједне земље у свету у ко- 
јој би се увече, могло да каже: „сутра ће све у нашој 
земљи остаги онако, како смо вечерас оставили“. Ни- 
једне земље у свету нема где се свакога месеца не де- 
шавају догађаји и ствари, за које нико није смео да 
помисли да ће се десити. Та брзина и непредвиђеност 
догађаја доказ су да живимо у највећој светској рево- 
луцији коју је човечанство запамтило.
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Господо моја, једна револуција то није само јед- 
на битка, једна туча, она може и без крви и без туча 
изазвати и најдубље промене на целокупном животу ] 
једнога народа.

Ја сам већ казао да нема ниједне цивилизоване < 
земље која у данашњем времену не поставља питање •• 
како ће основати свој друштвени, економски и поли- 
тички живот. Свакој се земљи то питање поставља и 
мора да се поставља. Осећа се да се нешто прело- 
мило у животу тих народа јер да се није преломило 
не би имало потребе да се то питање поставл5а већ 
би наставили где смо завршили јуче, задржали би 
старе животне основе; али тако није могуће казати а 
још мање осетити. Зато што се напротив осећа да cv 
се ствари преломиле и зато сви народи и све земл^е 
непрестано постављају питање како ће уредити свој 
друштвени, економски и политички живот. Значи, као 
што рекох, да се нешто дубоко морало променити 
кад се такво питање поставља. И заиста дубоко ie 
променило.

Променила се прво наша економија. Економија се 
дубоко променила. Живот економски је текао, као 
што сам казао, сасвим друкчије до 1914 г.; развијао 
се на такав начин да се унапред дало предвидети шта 
ће се и колико ће се производити и на који начин и 
у којим земљама продати. Тај рачун предвиђања ства- 
ри такав је био да су биле искључене огромне спеку- 
лације. Спекулације су могуће само тамо где ти рачу-



17

ни предвиђања не дају сигурне податке. Али од рата 
на овамо десиле су се такве страшне промене да сви 
рачуни предвиђања издају и да је целокупна наша 
економија дошла у такав хаос, у такав неред, да пре- 
ти целој друштвеној згради да је сруши. Данас сваки 
народ и сваки друштвени организам покушава да се 
одбрани од те опасности. Пошто влада неред и пошто 
је неред сметња правилном развоју животних услова, 
он је директна опасност за народни живот. Сваки иа- 
родни организам спрема одбрану за себе против тога. 
„Место нереда морамо ред увести“, као да сам себи 
всли. То се јавља спонтано, самоникло, није то про- 
извод ћуди једнога човека, или групе људи, нису та- 
кве прилике само у једном народу. Те прилике изази- 

3 ajy потребу за успостављање реда у народу и народ- 
ном животу, како би се с тим хаосом престало. Отуда 
видите на све стране, код свих народа, да се јављају 
покушаји, где успели где неуспели. Ако се не може у 
човечанству а оно бар у свом народу да се направи 
ред у друштвеним односима, у односима привредним 
и политичким.

У економским односима направљена је таква не- 
сразмера, која се из тих економских односа извија и 
paija такве супротности да се то претвара у неред који 
боде очи и немамо потребе данас да доказујемо да он 
постоји.

Систем економије, у којем се тај неред развио, по- 
знат је под именом либарел^е капдталистичке привреде,

(S <*> --Д-У % ;



Та либерална капиталистичка економија учини^а 
је свету знатне користи. Она је усавршила саобраћај 
она је учинила велику помоћ науци и била је велики 
стимулус науци. Та либерална капиталистичка привре. 
да учинила је да се произведу огромне масе економ- 
ских добара, тако да се услед тога ниво живота попео 
према ранијем времену. То су несумњиво све објек- 
тивне користи либералне капиталистичке привреде, ко. 
је је она пожњела а које ту и престају.

С друге стране та либерална капиталистичка при- 
вреда учинила је да се дошло до тако великих и не- 
сразмерних супротности, да никад у животу такве су- 
протности између богатства и сиромаштва и беде није 
било као у данашње дане. На једној страни једни не- 
мају нигде и ништа сем своје радне снаге, коју би хте- 
ли да изнајме да би могли живети, а на другој страни 
постоје огромна богатства у којима се људи растапају, 
јер незнају шта ће да раде се новцем. Та несразмера 
је тако страшна, она пада тако у очи свима који иоле 
размишљају о општим проблемима и довољно је по- 
зната свима та опасност, коју у себи та несразмера 
носи. У фигури, у слици кад би претставио капитали- 
стичко друштво, ја бих морао да га претставим као 
једну огромну до облака високу грађевину, поред које 
непосредно 3^3 темеље зјапи један огроман амбис. Ови 
темељи који носе овако високу грађевину поред које 
зјапи амбис, неће моћи да издрже ту грађевину.

И друге манифестације тих несразмера имамо на
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свим странама. На једној страни видите огроман број 
беспосличара а на другој страни огромна економска 
добра нагомилана, која стоје, јер немају потрошаче. 
д  како би их и било кад милиони стоје изван при- 
вредног живота и кад су незапослени. Имате људи, 
Који не могу да одговоре својим обавезама, а с друге 

стране имате капитала који су тезаурирани. Има љу- 
ди, који имају да продају а немогу да продају, а има 
људи, који то исто траже да купе а немају чиме да 
купе. Такав један систем неможе да постоји.

Природни закони нису физички закони. Физички 
закони имају у себи норме и снагу да човека одрже у 
поштовању те норме. Друштвени закони немају снаге 
да вас лупе по глави кад се о њих огрешите. Они до- 
звољавају да их газите, али то нам није корисно па 
се то током времена и показује. Код физичких закона 
одмах осетите последице, управо видите немогућност 
да га погазите, а то није тако код друштвених закона. 
Код друштвених закона човек има још дуго времена 
док осеги последице свога рђавог рада. Освета дру- 
штвених закона долази мало доцније, али са великом 
каматом?

Господо моја, па шта је проузроковало тај неред 
у светској економији? Проузроковала су га два основна 
начела либералне капиталистичке привреде. Један и 
први принцип је лични профит. То је највећи судија, 
то је највећи суверен, пред тим личним профитом СЕе 
друго има да буде одбачено. То је први принцип а ње-



гов корелатив, његов саорат, то je друштво и држава 
које скрштених руку посматрају слободну игру л^уд* 
ских интереса. На та два принципа је изграђен капи- 
тализам и либерална капиталистичка привреда.

Ми смо видели користи од капитализма, али онај 
ко има духовне очи тај види и осећа сву штету, која 
неминовно прети људском друштву, ако ова два ос- 
новна капиталистичка принципа остану и даље по- 
штована у свету. Кажем вам: Не могу, господо, без 
опасности по људско друштво та два принципа бити 
и даље поштована као основи људског друштва из 
простог разлога, јер су они као две труле греде на 
којима стоји огромна грађевина. Због ових трулих 
греда мора се цела грађевина срушиги. Зато кажем: 
свако друштво осећа у себи једну животну заповесг: 
морам се одбранити од нереда, који ми прети; неред 
је већ ту, носи га либерални капитализам. Морамо да 
устројимо такву привреду, која није либерално капи- 
талистичка, у којој ће морати бити реда, која ће нзм 
донети користи, које либерални капитализам доноси 
друштву, а која неће донети штете, коју либерални 
капитализам у друштву изазива. Друштвена привреда 
мора да се изгради, и ако ви у једном политичком 
програму не видите ово што ја овде говорим, онда 
морате да огласите тај програм за ексик програм. Та* 
кав програм не види оно што се налази у темељи- 
ма, што је основно, што је битно и што је од највеће 
важности за л>удско друштво, да само слеп може пре-
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ко тога  прећи. Слепих ће увек бити, али слепи не тре- 
ба да имају жељу, да воде неког за собом.

Господо. мора да дође друга економија место ли- 
берално капиталистичке економије. И та економи.ја 
мора бити изграђена на тај начин што ће она два ос- 
ковна принципа на којима је капитализам израстао и 
на којим се изградио, бити измењена.

Није истина да профит може и сме да буде једини 
судија у људским економским односима. Није истина, 
и још мање је истина, да људско друштво и држава 
треба скрштених руку да посматрају ту слободну игру 
људских интереса. У старо римско доба изводиле су се 
велике игре, у којима се зверови и људи крваво сукоб- 
љавали. Старо дохришћанство посматрало је ту бог- 
бу скрштених руку под изговором, да је то гозба за 
очи и живце и да се тиме навикавају јунаштву, посма- 
трајући ту борбу. Кад је дошло хришћанство и умек- 
шало нарави каже се: ја не смем да посматрам такву 
борбу. И данас се по где могу видети остаци тих ег- 
зотичних примера. Али данас се посматра борба из- 
међу људи, која се истина не одиграва у затвореном 
простору него пред нашим очима, борба која нема 
никаква оправдања, и ту борбу најмање једно дру- 
штво. које себи жели добро, скрштених руку сме да 
посматра.

Зато та два принципа морају бити дубоко и ко- 
реиито измењена. А како ћемо их изменити? На су- 
прот либерално капиталистичке хаотичне привреде,
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мора се изградиги велика народна, планска, задружНа 
привреда, која цео народ схвата као једну целину, 
као једну огромну задругу, у којој су сви економски 
односи претстављени као функције те велике целине 
Само оно што одговара ингересима целога народа мо- 
же одговорити и интересима појединаца, чланова на- 
рода. Не може се појединац у име слободе наметати 
људском друштву као судија, руководећи се само сво- 
јим личним профитом, позивајући се на своју уобра- 
жену слободу.

Господо моја, слободан може биги само онај ко 
је у џунгли рођен. Тај нема никаквих обавеза. Родила 
га је мајка међу зверовима, ако је остао жив има да 
благодари Богу и својој срећи и својој снази и нико- 
ме више. Али ми рођени у људском друштву, над Чи- 
'јим колевкама од првога дана се људско друштво еа 
мајком савијало и пазило да одрастемо и школу да 
учимо, нисмо слободни људи, јер сваки дан нашег жи- 
вота заснива за нас нове обавезе. ]Ми нисмо слободни. 
слободан је дивљак, а ми од рођења почињемо да се 
задужујемо и отварамо текући рачун и по том теку- 
ћем рачуну повлачимо, па је ред да то и враћамо. Не 
може дакле да се каже, да наш приватни профит мо- 
же да буде судија целини, да је тај приватни профит 
јачи и већи него интерес целога народа. Зато, госпо- 
до, на супрот либералној хаотичној капиталистичкој 
привреди ми истичемо задружну органску планску 
привреду, у којој по плану сви односи економски има-
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ју да буду расматрани и регулисани. Та привреда, у 
којој се по плану ради, јесте планска привреда. Ми 
смо противу либералне хаотичне капиталистичке при- 
вреде а за велику задружну народну планску привреду^

Још једно да кажем. Кад посматрате политичке 
програме, који долазе пред вас, наша је реч:не буди- 
re ни ово ни оно, него размишљајте, господо. Не бо- 
јимо се кад размишљате, али се бојимо кад не раз- 
мишљате. Позивам Вас, дакле, кад расматрате разне 
политичке програме, који пред Вас долазе, да их из- 
волите са свога гледишта расматрати и гледати, да ли 
у тим програмима има штогод о томе, како he се бо- 
рити Противу недаћа и неправди либералне капитали- 
стичке привреде. И ако има можете поћи тамо, ако не- 
ма од тога ништа тамо онда је програм ексик и заго 
немојте ићи тамо, јер о најважнијим потребама људ- 
ског живота нема ништа. Ми смо, дакле, за велику ор- 
ганску задружну планску привреду на супрот либерал- 
ној хаотичној капиталистичкој привреди.

*
* *

Али, господо моја, није доста рећи ми смо за то. 
Није доста рећи, да либерална хаотична капитали- 
стичка привреда извире из једног система који смо 
описали. Ми морамо изградити један систем, из којег 
се као нужан производ појављује планска задружна 
привреда. Ми смо за планску привреду, али није доста 
рећи: ми смо за планску привреду. Ви морате ту план-



24

ску привреду створити. Та привреда не може са неба 
да падне, она мора бити створена. Ми не стојимо На 
томе гледишту, да треба направити један план од пет 
седам и петнаест и педесет година. Треба изградити 
друштво чија ће нужна последица бити планска При- 
вреда. Ми хоћемо да направимо такав строј из којег 
има да произађе планска привреда. Могу и други по- 
литички правци бити за планску привреду, али је пи-1 
тање коме су поверили, да планску привреду из- 
грађује.

Планску привреду могу да раде поједини људи. 
труст мозгова, диктатура, може да ради бирократија, 
може да ради и политичка странка. Ми нисмо ни за 
труст мозгова ни за диктатуру ни за бирократију ни 
за политичке странке. Све су то инструменги, који мо- 
гу случајно и да израде план, па и добар план понекад, 
па да га и изврше бар у неколико. То нису оруђа и 
стројеви из којих, као њихова логична и природна по- 
'следица, излази планска привреда. Они могу да напра- 
ве случајно добар план, а ми хоћемо да изградимо та- 
кав друштвени строј у коме мора доћи као неминов- 
ност једна планска привреда и у којем није могућа 
либерална капиталистичка привреда. Тај строј, који 
неминовно води планској задружној привреди, је ста- 
лешка држава. То није држава, која је заснована на 
памети једног човека, ни на диктатури појединаца или 
једне групе, ни на бирократији, ни на политичким 
странкама, него на сталежима.
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Зашто нисмо за труст мозгова? Један генијални 
француз је рекао: здрав разум је ствар која је на све- 

најбоље подељена, јер се нико не жали, да га нема 
д овољ н о. Зато смо иротиву труста мозгова.

Противу диктатуре смо за то, што она може да 
траје кратко време, што може да траје само у јед- 
ном прелазном времену и да буде изузетак, а иначе по 
правилу диктатура може да изроди рђаве последице.

Нисмо за бирократију из многих разлога. Нема 
разлога да то и доказујем јер браниоци бирократије 
скоро и не постоје.

Ми нисмо за политичке странке. То треба да вам 
објасним. Ми нисмо за иолитичке странке за то. пјто  

политичке странке не могу да изграде планску при- 
вреду. Либерални капитализам у политици има своју 
песму, а то је либерална демократија и парламентари- 
зам. То су две нераздвојне ствари. Има добронамер- 
них људи, који кажу: разумемо, зашто сте противу ка- 
питализма, али не разумемо, зашто сте против либС' 
ралне демократије; то је корисна ствар, то су поли- 
тичке слободе, а парламентаризам је народна контро- 
ла. Господо моја ја нећу да се препирем са онима, 
који овако мисле. Хоћу да им кажем само једно: Од 
наше жеље јача је природа саме ствари. Либерални 
капитализам као економски систем, који je завладао 
друштвом и који је већ две стотине година суверен 
Друштва, израдио је своју песму и свој израз у поли- 
тици, где се изразио кроз либералну демократију и



парламентаризам. Међу вама има свакако знатан '  
људи, који деле баш то гледиште и мисле и кажу:°ово 1  
још и разумемо али ово је друго несхватљиво. j a hv I  
им само рећи једну ствар. Нека они добронамерно као 
што ја говорим, (јер нама се добронамерност порећи 
не може), сами процене ове ствари и нека упореде па 

нека нам једнога дана изложе и те велике разлоге, ко- 
је су они пронашли и нека нам докажу, да је либерал- ; 
ни капитализам једно, а либерална демократија и пар- 
ламентаризам друго. Нека нам докажу, да Су  то све 
одвојене ствари, да је могуће једно да буде без дру. 
гога и да они могу да нам даду велику задруЖну 
планску привреду. Ако то могу да даду, онда могу и ја 
да будем за то. То треба доказати, али за сада у жи- 
воту то није доказано. Не постоји ниједна земља ли- 
бералне демократије са задружном планском привре- 
дом. Рећи ће нам се: не постоји ни ово што ми гово- 
римо. Истина, не постоји, али се изграђује. А оно је 
већ изграђено и њене последице видели смо већ ка- 
кве су. Терет доказивања је на онима, који тврде, да 
је либерална демократија могла да да у историјском 
развоју други привредни систем.

Господо моја, није само аргуменат противу ли~ 
бералног капитализма, то што се у исто време јавља 
и либерална демократија и либерални парламентари- 
зам. Ја хоћу да узмем у помоћ и друге аргументе, за 
које држим да су прилично јаки. Поред историјске 
констатације, да су либерална демократија и капита-
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изам заједно посејанн, да су заједно расли и дошли
своје кулминације, има и друтих разлога. Јасно и

очигледно ти разлози говоре, да либерална демокра-
тија не може да усвоји планску привреду.

Господо моја, либерална демократија заснована
на политичким странкама није природна творевина
људског друштва. Има људских друштава без поли^
тичких странака. Признајем, да he се казати, да су
таква друштва прилично назадна, да нису развијена у
довољној мери; али било да су назадна или напреднаг
једна је истина, да има људских друштава без поли-
тичких странака. Политичке странке долазе у једном
извесном развоју државе и друштва. Сталежи, на које
се ми позивамо и које узимамо за подлогу друштва и
државе, од увек су постојали, откако постоји поде-
ла рада у свету. Од када један човек не ради све по-
слове, од тада постоје сталежи, а то спада у праискон-
ско време људског живота. Од најранијег времена
имамо поделу рада и сталеже. Странака нема у тако
далекој историји. Али, господо моја, шта ја хоћу из
овога закључка да изведем? Хоћу да изведем, да ови
сталежи постоје и изван државе и поред државе и
пре државе, а ако хоћете и против државе, — странке
не могу да постоје изван државе. Оне су везане за др-
жаву, а сталежи су везани за људско друштво. Стале-
жи су природна творевина људског друштва, а странк& 
то нису.

Сталежи су чврста организација и ако њима нико
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сад не признаје право грађанства. Закони не позн- • , 
сталеже. И ако сталежи нису предвиђени у закон ] 
ипак сталежи фактички постоје и без признања закон 1 
ског. А странку треба држава да прими, да се решава' 
и кад је призна да она ипак не постоји. То је велика 
разлика између сталежа и странака.

Али није само то. Сталежи су чврста организа- 
ција, на које не скаче нико ни из ината, ни из пркоса 
ни из рачуна, ни из жеље да прескочи. Међутим из 
једне отранкеј у другу скаче се врло лако и брзо 
Из странке у странку, као што сам у фигури казао 
може се прескакати, као што и несташна деца пре- 
скачу плотове, али из сталежа не може се скакати јер 
смо ту везани пореклом, васпитањем, животом и тако 
даље.

Има још једна и највећа разлика између сталежа 
и странака. Држа!в'а живи од сталежа, а странке живе 
од државе чак и кад су у опозицији (одобравање) јер 
нема ни једне политичке странке, која нема претен- 
зије, да седи у влади. Свакој странци је крајња те- 
жња да завлада земљом. Па кад је воде и најпоште- 
нији и најчеститији људи, она се појавлзује као пара- 
зит када уседне горе. (одобравање). Сталежи нису па- 
разит. Ја сам казао, да сталежи живе пре државе, из- 
ван државе и ако хоћете против држа.ве, али поли- 
тичке сгранке живе и животаре у опозицији, а кад 
дођу на власт, па макар их водили и најпаметнији и 
најчеститији људи, оне се опет појављују као пара



ipn на њиховом челу не могу да остану онн, који 
ч ц ТИ ј J f 1 _
' |Г) јболзИ. Ја вас молим, да се сетите за ових I/ го^

W v ов°Ј наш°ј земљи, колико се разних владакјТИ •'
оменило и разних режима, али се H H je  мењало Једно: 

I  литика „наших” људи. То је основна доминанта, 
сновни тон, према којему се удешава цела музика. 

За велику планску политику није било инструмента, 
оји би био у стању да је води. Стројеви, које смо 

имали, рађали су само малу и ситну политику „наших“ 
људи. А шта значи та политика? То је политика „на- 
ших” присталица, који иду за нама. А таква политика, 
Koia се води са таквим ситним и малим мотивима мора 
и да буде мала и ситна.

Ја сам за ових осам месеци, од како је основан 
Југосл. нар. покрет Збор прошао нашу земљу уздуж 
и попреко. Био сам у разним покрајинама, са стоти- 
нама и хиљадама људи сам разговарао и свуда сам 
видео једну и исту ствар: опасно и дубоко незадо- 
вољство. То треба да се каже и то треба свако да зна, 
да је народ дубоко незадовољан. И кад се запитамо, 
зашто је народ незадовољан, онда морамо да при- 
знамо, да ниЈ'е било велике опште народне и дру- 
штвене политике, него само политике малих људи, 
политике кликашке, котеријашке и партизанске, поли- 
тике кратке стазе, дана и комада. Такву политику 
могу да воде само политичке странке као просто вла- 
сгодржачко оруђе. Зато се немојте чудити што је 
народ незадовољан. Народ захтева решење својих про-
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блема, а такво решење не може доћи од мале и ситнЈ 
политике, него само од велике народне опште п 
ске политике, а за такву политику ми немамо способн  ̂
оруђе. Такву политику не могу дати мала оруђа

Узмимо за то један пример, узмимо једну вепи Ј  
бачву од 1 0 . 0 0 0  литара са задатком да је напунимо по 1 
моћу једног напрстка. Цео век ће нам проћи у пуњен>3 
и никада је нећете напунити, па макар вам она ста> 
јала и поред мора или Дунава. Никад ту бачву са тим1 
малим напрстком не можете напунити. Сва она коли! 
чина воде, која ја додам према запремини бачве тако 
је незнатна, да се губи и испарава и тако бачва стално 
остаје празна.

Народне потребе на једној страни и мала op\t)a 
ситна политика, политика „наших” људи, политика 
страначка на другој страни. Ја сам сам био члан једне 
велике странке, и то то врло активан члан, и покушавао 

сам у тој политичкој странци и у својој околини. д0- 
кле је допирао мој утицај, да дам други правац, али 
се није могло ништа велико дати на малом оруђу.

Нека странку воде и најчеститији људи, кад се она 
успне на државну управу и кад има своју владу. тада 
не дођу до изражаја најбољи људи, него долазе они са 
чијим се радом они најбољи не могу никада сложити. 
То је неминовно, од тога нема изузетка. Нећу да ула- 
зим у нашу унутарњу историју, већ Вас позивам да 
то сами учините па ћете видети и уверити се да имам 

..лраво кад овако говорим.
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I |^ад смо већ констатовали да је неопходно и неми-
^ rrс\ се V земљи води планска иолитика, а специ- новно д* ј

,о планска привреда, онда смо самим тим искљу- 
WLflи политичке странке и дошли до закључка каквим 
К 0 оруђем доћи до те планске привреде; значи до- 
Г ли с м 0  д 0  сталешке ДРжаве, јер се само сталежи по- 
. * n_viv као способна оруђа за извођење једне великеављу

:државне и народне планске привреде.
Зашто само сталежи? Зато што до данас у људ- 

ском друштву немамо организација самониклих већих, 
чвршНих и незаинтересованијих од  сталежа. Ако Ви 
сутра будете у стању да откријете чвршћу, старију и 
незаинтересованију организацију од сталежа, ја ћу се 
Пред Вама поклонити и узећу то што је боље. Али за 
caia сва испитивања нису могла пронаћи чвршћу ор- 
ганизацију од сталежа и зато и ми нисмо могли друго 
да узмемо као оруђе за изградњу велике општенародне 
политике.

Либерална демократија и либерални капитализам 
имају индивидуалистичку основу, а ми стојимо на дру- 
гом гледишту, ми смо на органској основи. Ми сма- 
трамо да ћелије нису саме собом довољни претстав- 
ници живота, — већ да су то органи. Ја као човек на 
свом телу не видим ћелије него видим руке и ноге 
итд.. а то су све органи. А ко зна да ли наше ћелије 
имају довољно свести о целини животној, о телу на- 
шем чији су један бескрајно мали делић? У људском 
друштву постоје органи који врше друштвене функ-



ције и ми се боримо да ти органи дођу д 0  свогс ] 
жаја. Онда he бити неминовна последица њ и х ^ Л  
гласа општа народна задружна планска привре Ч  
Последица оваквог уређења јесте ред и хармонија 
либерална демократија и парламентаризам носе r 3  
клицу нереда и неодговорности.

Има огроман број удружења у нашем друштв Ji 
сва имају један исти пропис, који каже: члан управноЈ 
одбора не може бити члан надзорног одбора и члШ  
надзорног одбора не може бити члан управног одбора ' 
Видите како смо ми паметни у свим малим сгварима д  
у великим стварима кажемо сасвим обрнуто: члајј 
управе не може бити онај који није члан надзорног- 
одбора. а члан надзорног одбора може бити и члан 
управног одбора. Надзорни 'одбор је скупштина, она 
је га која треба да врши надзор.

Демократија и парламентаризам траже да уПра- 
вни одбор изађе из скупштине, не само да изађе из 
скупштине него из њеног најјачег клуба, из скуп- 
штинске већине. Како може бити реда и одго. 
ворности кад је основни принцип који у свим дру- 
штвима влада, ногажен? Зашто и у малим друштвима 
није тако? Зашто се у земљорадничким задругама не 
каже ко је члан управног одбора, мора да буде и члан 
надзорног одбора и ко је члан надзорног одбора може 
бити члан управног одбора? Зашто тамо тако не сме 
да буде? То је право и велико чудо, то је огромна за- 
гонетка. Деветнаести век за многе људе је век необи-
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K u  велике просвећености, али ја не видим да је у 
1 : нарочито мудрост крунисана, кад су овакве бе- 
В Јслице у њему дошле до општег изражаја.

Ето господо, зашто смо против либералне демо- 
I )  тије и парламентаризма. Просто зато јер је у њима 
Шр нереда и неодговорности. Па зар није тако у 
В)акси не само код нас? Изволите се обазрети по 
Шету узмите ма коју земљу која има либералну демо- 
кратију, а оставите наш случај по страни. Узмите, ре- 
цимо, Француску, јер то је изразита земља либералне 

вемократије и парламентаризма и република је. Пи- 
Р  јте се да ли је у Француској либерална демократија 

пасламентаризам уродила редом и одговорношћу > 
Ако ie тамо уродила онда ми можемо да кажемо, да 
је ми заиста нисмо ни имали. Ако није ни тамо уро- 

f [ила, онда ми кажите на кога да се угледамо. Нема 
ии тамо реда и одговорности. И ако фасада данашње 
Француске, према којој ми не осећамо никакве мржње 
него оамо љубав и истинску благодарност, ако фасада 

: те земље пружа извесну лепоту и шароликост, немојте 
Исо заваравати и мислити да се тамо не одигравају та- 

ксис ствари да је апсолутно сигурно да ће се и у њој 
процеси који морају да изађу из нереда, врло брзо

I  морати да развију.
Господо моја, у либералној демократији имамо 

систем узајамног подмићивања. Ја се не бојим да то 
кажем отворено. Ту се лако постаје министар, а да би 
се одржао у свом клубу, он мора чинити посланицима



у свхм ресору све што они од њега траже. То ie i«
. • ** Је ДИНлмонета помоћу icoje министар може остати дуго 

својој столици. То је правило, он мора да чини сво иЛ 
посланицима и пријатељима, и само на тај начин  ̂
може остати даље министар.

Има честитих људи који су хтели да воде планску 
политику и који су сами по својим способностихма из 
градили свој план, али за извађање те политике тре- 
бало је друго оруђе имати, требало је да буде мини- 
стар самосталан у својој функцији, не неодговоран 
него само самосталан у својој функцији. Али то 
може да буде кад скупштина може на најмањој ствари 
необразложено да му искаже неповерење. Он је ПрИ_ 
нуђен да одступа од плана и велике политике и на 
крају крајева од те његове велике политике остају 
само они осгаци на које случајно није наишао неки 
иосланик да и то окрњи. Сваког дана Министров план 
бива нападан и крњен непрестаним концесијама које 
]е овај ради свог одржања на власти приморан да 
чини. Сваки посланик који код њега дође има свој 
план, а кад те мале планове метнемо на државни план 
од великог државног плана не остаје ништа.

Кажем, господо, велика планска политика не може 
да се води са малим сретствима, а та) мала сретства су: 
политичке странке, демократија и парламентаризам.

Многи нам чине неправду кад мисле да, ако смо ми 
против парламента и либералне демократије, да смо ми
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! отив скупштине. У томе се варају. Ми смо за праву 
И оДнУ скупштину, за ону народну скуиштину, која

II истински имати способности да врши своје велике 
I нкције. Садашњи парламентаризам и скупштина 
I  одалИ СУ св0Ја велика пРава за чанак сочива. Те ду* 
К јости могу да врше само скупштине, које излазе из 
■ еликих народних друштвених органа, сталежа, који 
Шогу Да говоРе са ДРж авом са>великим ауторитетом. 
Кве ДРУге организације такве су природе да не могу 
• и да стану пред државу, јер нису самосталне органи- 
зације, °не су паразити. Сталежи могу исгину да др- 
Жави кажу, као једнак скоро једнакоме. Кад ово ка- 
жем. ја не мислим да ће сталежи имати стварну снагу 
као и држава. То није ни могуће, а то не би било ни 
добро. Држава треба да подржава координацију из- 
међу сталежа, а на принципу солидарности интереса 
свију сталежа. Али са друге стране моралну, економску 
и политичку страну, имају сталежи самим тим због 
своје природе, због своје дуговечности и независности 
од државе. И зато ће, господо, скупштина која излази 
пз сталежа, имати квалитете да може вршити велике 
функције скупштине, које садашње скупштине не могу 
да изврше. Она ће вршити истински надзор и надзи- 
равати рад. Прави надзор може вршити само онај који 
је самосталан, а сталежи су самостални према држави, 
обзиром на своје порекло; зато су сталежи и незаин- 
тересовани. Сталежи имају овај интерес: да буде реда, 
да буде правде, да буде благостања. То су три велика
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интереса, које сви сталежи имају у својим основама, а |  
државни интерес је исти такав. Странке имају интер*с 
да постану јаке и сваким даном све јаче и да што д у .Ј  

же владају, а то су интереси самостални, они иДу 
раскорак са интересима земље. Због тога, кажем, кад 
имадемо такову скупштину, која ће произаћи из ста- 
лежа, то ће бити права скупштина, која ће имати ци.  
гло две функције: прављење закона и контролу над 
законитошћу рада владина. Ако једна скупштина само 
те две функције изврши, она је извршила све што је 
било у њеној дужности да изврши.

Није посланичко да вршљају по министарствима 
посланичко је нешто Друго: да седе у скупштини 
и да пазе да се влада Држи закона и да кроји 
правду по закону. А данас, господо, широм целога 
света, не само код нас, запажен је један запрепашКу- 
јући факат: да се посланици не интересују радом скуц- 
штине. То није запажено само код нас, него ши- 
ром целога света, у свим демократијама на све- 
ту. Посланици имају дужност да пазе на рад владе 
и врше надзор и контролу над владом, а они ту нису 
дошли за те ствари него су дошли да учине нешто за 
овоје бираче, или за себе лично. Или баш узмимо онај 
бољи случај: за своје бираче. Интереси оирача одуда- 
рају од опште политике и интереса државе. Једна устд- 
нова, чији се чланови не интересују њезиним радом, не 
заслужује поштовање, јер она код својих чланова није 
могла да изазове ни толико интереса за себе и да им



/ да је њихова дужност да праве законе и да врше 
онтролу над владом. Где ћете господу посланике 

: Наћи? Наћи ћете их свуда, највише код шефова ка- 
I бинета појединих министара, у предсобљу. У скупшти- 

ни ћете их најмање наћи. Тамо их долази једна трећи- 
на, можда нешто више од трећине, ал иникада више. У 

Јцелом свету је тако, а не само код нас. Шта значи та 
установа за коју се не интересују ни њени чланови?

Господо моја, ја сам се непрестано задржавао па 
опште-човечанским моментима а нисам додирнуо спе- 
цијалне, наше југословенске проблеме, зато што су 
основе нашег живота, основне тешкоће и проблеми 
опште човечански.

Данас је седамнаест година од уједињења, а у ве- 
ликом делу наше државе довикује нам се да је пут од 
1918 на овамо велика заблуда и поручује се да је југо- 
славенство заблуда, врло велика заблуда, до које се 
дошло великом обманом једног дела! над другим де- 
лом земЉе. Поставља се питање још одмах у почетку: 
да ли смо ми од 1918 на овамо у заблуди или не? Да- 
нашњи званични курс иде у прилог веровању да смо 
били у заблуди. Зато је од важности, и ја вас молим, 
да за часак поклоните своју пажњу овом особито 
важном проблему.

Један мали словеначки лист говорио је о нашем 
покрету јуна месеца о. год.: „Ми нећемо говорити о 
програму овога покрета, тај покрет је наиван, наза- 
дан.., (и још је наређао разних сличних епитета). Оно
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што је за нас најважније је то да нам тај покрет 1  
доноси југословенство.” То пише лист у словена°П 
1935. год. под режимом цензуре. Он даље каже- 
вук долази нека дође у правој, а не у овчијој кожи* 
Даље тај лист каже: ,,Југословенство је свуда На , 
маку”. То пише лист у Словеначкој 1935. год. под е 

жимом цензуре.
Ми и јесмо један дубоко југословенски покрет 

како по свом пореклу, тако и по свом саставу и по 
свом убеђењу и по своји тенденцијама данас и у. 
век. И данас, кад изгледа многима Да је Југосло- 
венство на измаку, није никаДа ни лепше ни слађе го- 
ворити о томе него баш саДа. Ј1аж је Да је југосло- 
венство на измаку. Постоје извесне манифестације које 
имају своју социјалну поДлогу, којима су узрок соци- 
јално незаДовол5ство и које су вешто обојене антију- 
гословенски, али није истина Да је у својој суштини 
југословенство на измаку. То ћемо најбоље видети чко 
се мало са тим људима, који носе јутословенско не- 
задовољство, пустимо у разговор и загребемо у ту кору 
да видимо шта испод те коре има.

Највећа критика југословенства долази из Хрват- 
ске а ми морамо ради истине рећи да је југословенство 
отуда и дошло. Југославија је тамо идеолошки и ство- 
рена. Нису Југословенску идеологију створили ни Ср- 
би ни Бугари, а још мање Словенци. Југословенску 
идеологију су створили баш Хрвати, и то најбољи си- 
нови Хрватске.
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Трагичност је у томе, што је .Загреб дошао у 
Шиоб са својом непосредном и најбољом прошлошћу. 

M p  који данас говоре да је југословенство заблуда 
■ ^ б а  да се 0 КРенУ својим прецима и Да расправе: ко 
Ц  . 3 аблуДи, претци или потомци? Да ли они, који су 
1  ^осиову тринаестовековног посматрања дошли до 
I НкљУчка ни ^рби ни Бугари, ни Хрвати ни Сло- 
I енци, не могу Да изграДе своју суДбину сами, него Да 
I доћи ДО највећег свог друштвеног, политичког и 

Ш  коНомског изражаја само стварањем једне заједничке 
Рнародне државе. Да ли су у праву или заблуди они 
I  ^уди, који су створили то мишљење на основу емпи- 
' рије искуства од 1300 година или они, који сад говоре, 
I да је Југословенство заблуда, а који до тога долазе на 
f основу искуства од само 17 година. Очигледно је, го- 
I сп0до, да не могу бити у заблуди они, који су посма- 

трали живот од доласка нашега на Балкан и видели, 
да један пожртвован и обдарен народ није у стању да 
дође до највећега свога изражаја, јер је само 2 0 0  го- 
дина био самосталан, а све остало време провео у 
ропству или у тешким компромисима. Па улазећи у су- 
штину тог проблема, ми долазимо до овога одговора: 
тај народ ни после 1300 година није могао да дође до 
изражаја, јер је изграђивао засебно самосталну Бу- 
гарску, Хрватску, Српску и Словеначку државу, а те 
грађевине биле су засебне, са уском подлогом, те зато 
и нестабилне, тако да су брзо рушене. Две стотине го- 
дина то је закон на Словенском Југу. Ви можете ви-
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дети из старих повеља и прошлости, какав ie !- Ј Ul-“nai
заЈедничке судбине код наших разних разбацаних ;.
гословенских племена.

Знам, да сам са највећим узбуђењем читао једн , 
писмо, које је Миклошић објавио, како хилендарск Ј 
калуђери пишу пречасном господину Петру Гмитро 
вићу бишкупу загребачком и Орсага Хорвашког и 
моле се њему монаси Хилендара, да им пружи какру 
помоћ и заштиту, Што се нису обратили Васељенском 
патријарху у Цариград, — он је њихова глава! Онито 
нису учинили, јер су веровали, да је етничка, крвна и 
језична веза тако јака. Вера је мала препрека пред 
истоветношћу иорекла и судбине. То ћете исто наћи у 
многобројним старим писмима и листовима, у којима 
се налазе разбацани докази по томе.

И када то знамо, а погледамо данашњицу и шта 
је било од 1918 год. на овамо, онда ћете казати да је 
пут прави истинит и да није заблуда. Сад је друго пи- 
тање, како тим путем имамо да идемо. Кад нијаног 
човека избаце у мрачну ноћ и буру, он кроз тај мрак 
и буру, иако помућене свести, пијан нађе прави пут 
који води његовој кући. Он иде правим путем. Истина, 
по каткад поклецне и посрне, па и падне, али ипак 
дође кући. Њ ега можете критиковати, али пут не. Није 
заблуда ни Југословенство ни Југославија, него је за- 
блуда само начин, како се ишло тим путем од 1918 
године на овамо. Он се може критиковати од свију и 
свакога, али у пут се не сме дирати. Изван тога



B L a je заблуда. Тринаест векова се тумарало тим 
Г  ^гим путевима и видели сте какву сте историју има^ 
g и немојте се враћати у назад. Ја верујем, да је за 

в 0  } 7  година многи од вас био предмет мучења, не- 
■ђавде и гањања, али не заборавите прошлих 1300 

0дНна. Живот кроз тринаест векова треба да је у 
Вашој свести више присутан него живот ових прошлих 
седамнаест година.

Ми велимо, није то заблуда, али то тако може да 
се каже, али ипак стоји чињеница, да у великом 

[ елу нашег народа постоји незадовољство, које се 
трло оштро манифестује под општим именом хрват- 
ског питања.

Шта велимо ми о томе хрватском питању? Велимо 
ово: Изволите, дајте нам реда, правде и благостања и 
решите основно људско питање у Југославији. Кад то 
будете решили, највећи комплекс питања, познат под 
именом хрватско питање изчезнуће. Али не потпуно, 
јер у основима хрватског питања има једно франко- 
вачко незадовољство. То ће остати, то ви нећете никад 
поправити. Остаће једно франковачко незадовољство 
као талог и оно ће као и сваки талог пасти на дно и 
неће се видети. Оставите ви франковце на страну, њи- 
ма ће се њихови синови подсмевати и показивати их 
као музејске реткости. Али тада ће се хрватско пи- 
тање, које је данас у овој форми опасно по државу, 
свести на неопасну манифестацију. /

Године 1918, када је мој батаљон дошао у хрват-
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ско приморје, дочекао нас је народ на рукама. А у 1IC 'Ш  
време када је тај народ дочекао српску војску са пра°И 
вим истинским југословенским одушевљењем, у т ■  
исто време градоначелник града Сења, Влаховић, моли  ̂
геиерала Грациелија, команданта окупационе италијан i  
ске војске, да поседне град Сењ и да га спасе од окупа*Ј 
је српске војске. Зашто Вам ја овај пример наводим? 
Ја Вам то кажем за то, што је франковаца било од увек 
и што се никаквим начином тај франковлук не може 1 
поправити. Али шта се, господо, од политичара тражи^  
друго, него да то питање не преувеличавају и Да 
не даду да расте?! Ова мала ситна страначка котери»1 
јашка политика направила га је опасним државним Пи- 'i 
тањем и проблемом. Она је успела да под хрватску капуч# 
метне не само франковце, него и људе, који су 1 9 1 8  
године чекали оберучке да се појави српска војска. 
После 17-годишње мале и ситне котеријашке политике 
појављује се не само хрватско питање, него и низ дру- 
гих питања: србијанско питање, војвођанско питање и 
ви имате и црногорско незадовољство и масу других 
питања и незадовољстава.

Ако Хрвати, који носе хрватско незадовољство, 
имају засебну народну идеју, Срби то не могу да кажу. 
Лоша политика је у стању да направи од једнога 100 
народа, а добра политика од више народа може да 
током створи један јединствен народ.

Са овим у вези морам да кажем још и ово: у овој 
нашој земљи водила се борба око централистичке или
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I еНТралистичке идеје. Ми смо на страни децентра- 
Р  заЦије, али морам да кажем не само на страни де- 

нТрализације, него на страни оних, који траже ор- 
»анску а не бирократску децентрализацију. Хоћемо ли 
L и да стварамо место једне девет разних бирократија, 
I то је за нас свеједно. Хоћете ли место једне створити 
f девет разних центара, — мала је утеха за нас, хоће ли 
Л>УДИ долазити у бирократски Загреб или Београд. Ми 
тражимо промену целога система — децентрализацију 

L -  у вези са самоуправама и то крајњим слободним са- 
моуправама и стварним, а не самоуправама израђеним 
Ha папиру. Политика такве самоуправе је у стању да 
реши и онај остатак незадовољства, који се поред ре- 
шења општих човечанских проблема показује још 
нерешен.

Али није доста казати: ја сам за самоуправу, него 
треба показати пут, како се долази до самоуправа. А 
ја морам да кажем, да демократија и парламентаризам 
не даје и не може дагги праву самоуправу. Када ово 
кажем, то ће вам можда биги чудно, а ја Вам кажем, 
не верујте мени, него испитајте објективно не само 
живот нашега народа, него живот других цивилизо- 
ваних народа, па ћете се о томе уверити. Демократија 
и парламентаризам су противници децентрализације, а 
нарочито самоуправа. Нису они противници из ината, 
него из дубоке супротности њихових интереса. Један 
народни посланик у демократији и парламентаризму је 
нахијски кнез у свом срезу, његова се реч „једе” по



министарствима, он ce пита ко he бити начелник сре- 
ски и завршује свој позив са постављањем чак и мап- 
дура. Све је то његово питање*. Тако је у демократији и 
парламентаризму и нигде није друкчије, где су на вла- 
сти демократија и парламентаризам. Ако либерална де- 
мократија реши да да самоуправе, шта ће се онда де- 
сити? Одмах,ће се на терену поредовога кнеза нахиј- 
ског створити и други органи — органи самоуправе. И 
сад имате место једног чиниоца посланичког и самоу- 
правне факторе, који имају велике функције. Посланик 
има тотализаторску тенденцију, да обујми цео срез под 
свој утицај, без обзира да ли је он честити или средње 
честит, или гори и испод средњег. То је његова тен- 
денција, то је у природи саме ствари, јер он тежи да и 
сутра буде и остане посланик, а он ће то бити, ако цео 
срез обујми под свој утицај. Али ето, господо, поред 
њега се на терену јављају и други чиниоци који стичу 
угледа, који имају велик број функција у својим ру- 
кама, а на које на пр. посланици немају утицаја. Јавља 
се дакле двојство и тројство, а посланик је за једин- 
с т в 0  — у својим рукама. И шта се дешава? Дешава се 
то, да народни посланик, и према томе и такве скуп- 
штине, морају спутавати истинску самоуправу и оне- 
могућити ју.

И ја сам био посланик и члан обласног одбора и 
имао сам срећу, да сам био у једној јединици спо- 
собној за живот. И могу да Вам кажем из искуства, и 
не бојим се да ће ма ко демантовати, да обласне само-



'управе ннсу имале никада веће противнике од народ- 
них посланика. Они су били наши противници због 
т0 Га, што су у нама гледали своје политичке конку- 
ренте, чак и онда, кад смо припадали истој странци.

да није дошао 6  јануар и укинуо самоправе, уки- 
:нула би их скупштина, и ако не сасвим, она би их 
добро ушкопила.

Ми смо, господо моја, за децентрализацију и за 
самоуправу, и ја вам кажем, да до тога не можемо доћи 
кроз демократију и парламентаризам, него само кроз 
органску државу, а такве органске државе нема изван 
сталешке државе. Зато није могуће, господо моја, ре- 
шити општи човечански проблем, па ни специјално 
југословенски проблем изван сталешке државе.

Ми верујемо дубоко да се неред, који данас у свету 
постоји и чије се одстрањење као проблем јавља пред 
свесне очи свакога народа, јавља свуда. То је проблем 
како ће се одстранити неред у друштвеним односима, 
у политици и у привреди, и како ће ред зацарити у др- 
жави. На тај проблем ми смо одговорили нашим про- 
грамом. Али не програмом ценкања, не програмом по- 
гађања, не програмом целисходности, не програмом за- 
паљивих парола, које треба да привуку присталице, већ 
програмом неопходности и истинитости, из простог ра- 
злога што нама такве присталице не требају, за разли- 
ку од страначког менталитета који тежи за што већим 
бројем присталица и гласача. Ми стојимо на другом 
гледишту да се живот изграђује кроз борбу и да се не-



што велико не може изградити без борбе и јунаштва. 
Гласач није борац. Гласачи су гомила плеве, која је 
час пред једним час пред другим, према ветру, као ro. 
мила живог песка, што се с једнога краја на други 
пребацује. Са таквом се војском не да ништа велико 
изградити. Овај проблем оштро и трагично постављен, 

као што сам га ја вама изнео у нашем програму, може 
бити извојеван и изборен само једном изванредно жи- 
лпвом борбом. За такву борбу треба имати памет, но- 
штење, карактера, истрајности и пожртвовања, а то се 
код гомиле гласача мало нађе. Ми нећемо да се пред 
нама тренутно нађе гомила плеве, на да се сутра иста 
разбије и да иде пред друге. Ми са истинском љуба- 
вљу посматрамо живот народни. Посматрамо га са љу- 
бављу, као што научник посматра предмет свога на- 
учног испитивања и хоће да пронађе истину. Онај, 
који хоће да пронађе истину, мора бити независан, а 
онај, који је зависан и онај који се није и самога себе 
ослободио, тај не може да пронађе истину.

Ово што сам ја пред вама изложио, — поред свега 
тога што претставља једно чисто и снажно убеђење, — 
да би постало такав чинилац, каквог захтева борба 
против запрека које треба савладати, треба да буде при- 
хваћено. Али не од гомиле бирача, већ од знатног и 
великог броја бораца. И такав вам позив на крају и 
упућујем. Кад Вас зовемо да будете борци да се бо* 
рите, ми вас не зовемо да се борите ради какве наше
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користи, него за то, што видимо једно трагично об- 
зорје пред собом.

Из данашњих тешкоћа и невоља има само два из* 
лаза, и оба су излаза револуција. Први излаз из те- 
шких невоља и нереда је онај, кад народ заморен че- 
кањем и увидевши да они који су позвани да реша- 
вају његове проблеме, не решавају их, узме сам у 
своје руке, да реши те проблеме. То је господо таква 
снага, која се рађа у атмосфери огња и крви и та снага 
не зна за препреке, за законе, за светиње и обзире. 
То је један излаз.

Други. је излаз, што ми предлажемо.
Трећега излаза нема. Има људи, који мисле, да 

има и трећега излаза, али ти људи варају и себе и дру~ 
гога. Тај трећи излаз води на онај први, само заоби- 
лазним вратима (бурно пљескање и узвици живео).


