
Досет јс годнпа нерелониог нолитичког жииота 
ижфшило Н!1Д HiimnM ссл>;1КОм иилски унлив. Чоијек 
со мора ј;п<о зачудитн кпд види , да је требало само 
десет годиаа ua да се осјети уилии тогл иередовиог 
CTaiha. Може се рећи да је го нормална нојапа у неде- 
мокрагскпм системнма, а поготсио у народу гдје нема 
полигичке традиције,

Скоро сам се занреиастио, кад сам долазсћи с 
нремепа на вријеме у једап те исти крај, опазио како 
се иосноцу сиаког режима кличе с истим :*аносом и 
одушенл.ен.ем. За спаког, којн је долапио, ијеропало се, 
као и :ia п>егоне нретходпике, да га сутрадан по његову 
паду :taoopaue исто тако dp:to као и сие прије н>ега.

Ila оснону оиога, морало би се, у  први мах, рећи 
да код нашег ce:i>ai<a не постоји разнијена нолитичка 
снијест, да псма политичке кичме. Али ипак, није тако. 
Паш се.а>ак има npnpoljeiior смисла :ta политику. Он је 
воли. Могло би се рећи, он је ocjelia. Али сел>ак нема 
нолпгичког образ()нап>а. Полптичка литература за на- 
род пе иостоји. Политччки су гонорници па :Јборонима 
наникли сел>ака на демагогију. Научили га да се слу- 
чајном промјепом снтуацијс нрихнати и опо што је још 
јучер највагреније побпјао. Приникао се па страначку 
политику у иајгорем смислу 'ie ријечи. Он се учио но- 
литици и:1 нолитичког букнара који се :toue „посланички 
капдидаг*. А тих је било на одмет. Iberou o се полити- 
чко обраповање одражанало под зорним углом полити- 
чког образопања тих разних кандидата ко;и су унијек 
били унјерепи да им neli то, iiito  су ностанљени га 
кандидате, даје нраво на гшлитичку катедру.

Зато се и догађало да су и ти кандидаги долази- 
ли и одлазили као метеори па иебу, с једном разликом 
да нису иза себе, у већини случајеиа, оставл>али било 
каквог грага. Заборанл>еин су били као и њихове eolje 
за које је политика била изједначена с  иадмудривањем.



Данас се опажа немила појава, као посљедица 
изложеног, да за многе на селу питање увјерења (у 
политици) није питање устаљених назора или савјести, 
Скокови се из странке у странку, од  кандидата до кан- 
дидата, не оправдавају разликом у програму, негооним 
народним „ко да више“ .

Данас, на прагу новог доба, на почетку раздобља 
гдје се мора почети новим снагама изграђивати ново 
дјело, г.фви су  задаци полигичких људи, окупљених у 
политичке странке, да у народним масама ударе нове 
темеље политичког морала и свијести, учврсте увјерење 
да се може ићи с људима само као носиоцима извје- 
сних строго усгаљених програмских схватања. Да по- 
литичком човјеку не даје вриједност само програм кога 
проповиједа, него и методе којима га жели остварити; 
да је политика један з1ир елемената који стварају оно 
што се зове „политичко увјерење“ .

Политички људи не треба да буду само „евенту- 
ални кандидати“  него жива политичка школа која he 
ријечју и пером утврдити, из темеља пољуљане, стубове 
политичког схватања на селу и тако створити сигурну 
базу за наш будући политички живот. Јер само оида, 
када се наш политички живот буде засновао на здра- 
вом политичком схватању села, када сељак буде знао 
политички мислити, више иикад неће моћи народна сло- 
бода бити угрожена ни с лијева ни с десна. Народни 
пут ће бити јасно обиљежен и никаква га сила неће 
моћи с њега скренути. Сва одговорност, зато, лежи на 
новим или обновљеним странкама чија је дужност да 
се ослободе ситних умовања и надмудривања и да буду 
прва политичка школа која ће оспособити народ за 
нови политички живот.

Ових неколико ријечи о актуелним проблемима у 
животу Срба у бановини Хрватској, нека убрзају рјеше- 
ње тога питања ако се то постигне и ови ће ретци на- 
ћи своје оправдање.



Наши задаци н игше смјепиице
Сни ми 11режirn.r>ујс-мо тешке и суморнс данг. Да- 

>!лс но »илмо, што he нам донијетн сутрашншца. Нпсмо 
сигурни да сс иеМемо nalin нред п|)облсм!!.ма за чије iiе 
рјешеи>е треба п! много пожртсоииости и самопрпјегора. 
Ппсмо cni'vpmi, neiie ли нас сутрпшп.нца станпти нред 
задатак који he од пас трнжнти да се уједип.еинм спа- 
гама сганимо па ораник паших интереса. У  1.:иропи се 
,'1ије крп. I Геузорлпа се iio ;i..i сију лсјпепима, а .чаллје- 
H:ijy, мјесто кишом, л.удском крил.у. Сиуда сс око нас 
људска мука и тековира рушн и претиарм v прах и 
iseneo Лко погдсдамо тријечко о:а> сспо, ако шчоуччмо 
п осјетимо дубоко iipei:ii(i;;n>c које прежин/мта ICupoua, 
:u<o иам случајпо noiic :ia руком да осјетимо још ц су- 
!'уди темпо, који.м догаЈјајп пријете да he јс чатрпати 
k so  лапа пробу1јСпог нулкапа, »идчмо да пе можемо 
■„cpu'.i нбннап.е у синјсту попуин о »у  цриепу шгг која Г>н 
:niM мнча снгурач путопо1)Л. Вријс.ч.'1 0 ::ти су помјсрепе, 
иигдјс нема устал.еннх npaisn.'.a, ни прашшч а ни .мо- 
оалиих, према којима ом се нор.мпрали иакопп полити- 
чког рачиоја.

У тој, сто, ситуацији прежпнјели смо један тежак 
захват на иашем држаином органиЈму који је. сасиим 
природно, као и сви велики потхвати, изазнао innjecue 
поремећаје и који захтјева да с повећаним нлпором и 
широм отворених очију настојимо пребродиги сне поте- 
шкоће. Живимо у времену кад морамо хладно и про- 
;мишљено на својим леђима изнијети гријехе прошлости, 
да бисмо 'уих могли утопити у свијетлијој оуду1|ногти. 
Узалудно би било затварање очију пред чип.еницама и 
тим почињеним гријесима, Лакомислено би било пори- 
цати оно што смо непромишљено почииили ciui заједно. 
Потребно би било, искрено и отворено прићи проблему, 
_ући у  шега и смјело признати да ништа није непоира-



вљиво и да нема тако велпког гријеха кога је немогуПе 
окајати. Јер дапас, вшпе него икадл, морамо лмати што 
хоћемо, морамо oi'jcTimi сну тежииу проолема иога 
ријешавамо, да бисмо могли iuiIui иут који lie нам омо- 
гућити да сие потешk o I i l '  к . ш а л и Ј и р а м о  тако да нам 
такве бриге, у оиико тсшкој и сумориој данапш.нци, не 
ометају нормалап pa:sisoj. Могамо nponaliii к ом п он етс 
које lie 0M0ry!iHTM сигурно поилачеп.е линиЈе папретка. 
Те компонепте, сасиим прнролпо, мороју бигн :<бир спих 
:5драких пародиих снага, сиега опога чп о је у нама 
стваралачко. Да бис.мо то .могли tiocrnlm, морамо пра- 
нилно оцјенптн дашмпше чпн.епичко стап>е. Одредитп 
сиему своје кјесто, 6e:i об:;ира на то да ли lie то не- 
коме годити или ие. То се мора учинити бе.-< сажал>еп»а 
и према себн н према др\ч има. Ми дапас морамо зато- 
мити у сеии многе жел.и п, понекад, ромаптичпе снове- 
који, иако су плод нашнх најл.епших траднција, инак у 
данашње.м иремену морају бпти потиснуте у други ред. 
Дошло је кријеме да се једпо.м :<а увијек ослободнмо 
погрешних погледа, на, ириродно, л ногрепших :<а- 
кључака.

Срби у Папошши добро су  :<нали да се послијс 
двадесетогодишп.ет злоуногребљапања Хрнатског пи- 
■гања и на једиој н на другој оран н  мора поду-<ети 
нешто, да бн лшшја спедржаине пслитикс остлла иедо- 
такнута m l Ijvcooikim cualjaiiiCM и iieciiopa:<\'Mjeiiaii>eiM. II 
баш зато, што су пали позлии иа окупљање национал- 
них снага и на једној и на другој страни, морамо по- 
ставити себи два питања:

1. Да ли, и зашто Срби треба да се окупе.
2. Какви су задаци српства у ново створеној Ба- 

новини.

Одговор је  јасан:
Срби у Бановини се морају окупити на темељу 

идеје разу^ног иживљавања српства као народа, којж 
има своје посебне интересе у бановини, што значи: 
Србима у Бановини Хрватској морају бити загаранто- 
вани сви услови потребни за економски, културни и 
вјерски развој. Срби морају бити на окупу да би могли; 
доказати постојање тих иитереса Они се морају оку- 
пити да би као стваралачки колектив могли доказати.
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■како међу њима никада није могло бити некога, ко би 
свијесно желио зло хрватској народној цјелини. Морају 
се  окупити да би, уједињени и препорођени, очишћени 
од  кукоља, подигли српству пол:>ул>ани углед, кога не- 
милосрдно уништише безбројни политички трговци. И 
што је најглавније: Срби се морају окупити како би 
-имали довољ но снаге да спријече ситно партизанско 
искоришћавање споразума, да бн могли с политичке 
нозорнице стјерати, исто тако многобројне патентиране 
апостоле великих идеја који покушавају, како се то код 
пас већ често догодило, да и ово ново стварање иско- 
ристе у своје партијске сврхе и да тако цијели про- 
блем упуте погрешним правцем. Разумно окупљање 
народних снага у Срба није а нити ће бити уперено 
против Хрвата, јер је свакоме јасно да то није и неће 
никада донијети нешто корисно.

** *

Има проблема у животу народа, као и у животу 
државе, на које се мора увијек мислити, треба их уви- 
јек претресатп, ваља их непрекидно контролисати. Мора 
се то чинити, јер све оно што се збива око нас дано- 
мице се мијења. Ж ивот и политика непрекидно и сва- 
кодневно доносе нове услове за живот, избацују нове 
потребе. Према томе и ми морамо одређивати свој 
став, стварати нове закл>учке.

Има нешто у животу државе, баш као и у  животу 
појединца, што је гони и сили да свој животни пут од- 
ређује не само према својим потребама и интересима, 
према својим склоностима, него и према духу времена 
у  коме живи, према елементима који условљавчју не 
само њезин опстанак, него и опстанак цијеле људске 
заједнице. Према томе закључујемо, да у  животу др- 
жаве не може нешто да се одиграва према часотивитом 
располож^њу.

Када смо стварали заједничку државу било је много 
расправа о  питању како да је уредимо. Мишљења су  
се већ онда дијаметралио разилазила и већ се онда 
индјело, да одлуке нису донесене на основу дубљег 
проучавања стварног раслоложења народа, него према 
•схватањима оних, који су се моментано налазили на
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Срби у данашњици
О Србима и положају у коме се нађоше послије 

споразума од 26 аугуста речено је много. Исписало се 
много папира, изречено је много ријечи, убачено је 
много парола, створено је много непотребних располо- 
жења а проблем је ипак остао неријешен.

Речено је, међутим, толико пута јасно и разго- 
вјетно да нигдје и никада неће бити поборника политике 
споразума, ако се из тога комплекса не елиминишу 
елементи који могу српском народу нанијети само штете. 
Али ми смо, исто тако, за политику споразума већ и из 
једног разлога, што српски народ никад није ширио 
неслогу и мржњу. Осјећај потребе стваралачке поли- 
тике одувијек је био у основи схватања српског народа. 
Ш то, међутим, таква политика није могла бити спро- 
вођена, није кривња на њему. Било је, има данас, а из- 
гледа да ће бити још дуго, елемената који су увијек 
били у срећној позицији да монополишу пароле и рас- 
положења у политици сређивања односа између Срба и 
Хрвата, да наметну себе за суце у најтежим ситуаци- 
јама, док  је плодове тога наопаког рада побирао увијек 
народ.

Па запитајмо се, зато, опет: Какав је данас поло- 
жај Срба у бановини?

О дговор је, понављамо то већ не знамо који пут, 
јасан:

Данасгсу Срби у бановини Хрватској у могућности 
да докажу* да нити данас, нити икада у прошлости нису 
имали, нити могу имати било шта против искрене са- 
радње с Хрватима на бази узајамног поштовања и при- 
знања основних права која обиљежавају један народ. За 
Србе у  Бановини, споразум је једна потреба која ре- 
зултира из осјећања и расположења народа који је кроз

8



своју  историју ишао трновитим стазама и скупо плаћао 
сваку стопу своје ослобођене земље. Тај илрод не може 
а да не поштује оно што је стечено патњлма, пла- 
ћено грешкама, а завршено једним позитивиим пктом 
смиривања, сређивања односа и изгледима на бољу и 
срећнију будућносг.

Али Срби у Бановини не могу трпјсти да им со 
наметне оквир организације кроз коју Ite изражанпти 
своје  жеље, своје тегобе, своје напоре и нол.у да оси- 
гурају и унаприједе земл>у која храни и п.их и браћу 
Хрвате.

Срби у бановини Хрватској, пошто зиају да ће ор- 
ганизовано српство, задовољно и упућено путем кон- 
структивне и стваралачке политике, бити један од те- 
меља политике споразума, —  траже да организација 
како у политици, тако и у културном и привредном 
животу има свој корјен у расположењу и пољи народа, 
те да манифестација народног оживљавап.а буде оси- 
гурана од сваког декретирања против кога су се борили 
заједно с Хрватима.

Не зу?амо ко види у томе опасност rio политику 
споразума? Не знамо зашто се у  томе желе открити 
прикривене хегемонистичке намјере? То збил.а пе знамо. 
Али, знамо једно: Ако Срби у бановини буду нмачите 
могућности, они ће уништити узрок несло^е и биги 
•сигуран темел^ на коме ће се развијати политика спо- 
разума.

*sfe #

У задње вријеме подигло се прашине више него 
што треба. Одјекнуло је много вике ни око шта. Пало 
је високоумних ријечи више него што се очекизало. И, 
разумљиво, донесено је више забринутих закл.учака 
него што ј«" ситуација изискивала. Па иако се чонјек 
мора запигати: Зар још  и данас старе .методе? мора 
зачуђено закључити да је примјена метода искривл.а- 
вања чињеница, подметања, свијесног пребацииач.а про- 
■блема на слијепи колосек у највећем јеку. Л у чему је 
ствар? Ради се о једној дубокој политичкој истипн, која 
■се родила у  души народа, у срцу данашње стварности,
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а своју  физиономију добила у пароли „Срби на окуп“ . 
А поготову у пароли: „Срби у бановини Хрватској на 
окуп".

Одјек пароле „Срби на окуп“ досегао је врхун.чц 
реакције у једном зачуђеном питању: Зар Србима у 15a- 
новини, послије споразума од 26 аугуста, збиља п;ш- 
јети опасност? Одговор на то питање је јасан и кратак: 
Ако се политика споразума буде водила под зорним 
углом политике једне партије која he основне потребс иа- 
ше државне политике потчинити својим схватањима и ин- 
тересимз, који нису и не могу бити истовјетни с ;ште- 
ресима српског народа у бановини, — онда су Срби у 
бановини Хрватској угрожени, јер ће се сви недостаци 
те политике, сасвим разумљиви у добу дубоког ripeun- 
рања нашег унутрашњег политичког живота, безраз- 
ложно приписати политици споразума, а прави ће крипци 
трљајући задовољно руке, покушати побрати плодове 
своје злураде и погрешне политике.

Али једно је јасно: Срби у бановини Хрватској 
никад нису били против споразума и ргвноправности 
Хрвата у овој земљи, под условом да та, двадесет 
година наглашава5:а, равноправносг остане смисао и те 
нове политике. Према томе, та политика није, саснпм 
природно, ни могла на дневни ред ставити пароле којс би 
изазвале толику реакцију Али, ако се задубимо у прлви 
смисао пароле „Срби на окуп“ , видјећемо да она, с пу- 
ним правом, тражи исто оно ш то учинише Хрвати или 
Словенци тј. стапање у  један непробојни национални 
бедем, у једну фалангу, која he окупити оно што је 
најбоље на народној њиви, да би се једном, у пуном 
смислу ријечи, напредном политиком народ, најзад, до- 
вео до свог циља: националне, политичке и еконо.мскс 
сигурности и благостања. То је, по нашем схватању, 
смисао пароле ,Срби на окуп*. Наравно да извјесним 
групама и политичким појединцима, —  који ситуацију 
увијек посматрају са своје једностране партијске осма- 
трачнице, &/КОЈИ не виде л^епоту недостиживих хори- 
зоната једне широко схваћене, на здравим темељима 
засноване, свенародне политике —  то не 'прија, и да 
подметањем и извртањем чињеница покушавају свему 
дати други смисао. Сасвим јасно, кад би окупљању Срба 
у  фронтове био циљ борба с Хрватима, морали бисмо 
рећи да је то борба против вјетрењача.
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Окупљање Срба, под изговором да садржи еле- 
менте хегемонизма, смета онима за које њихово уједиње- 
ње иретставља издисање загриженог партизакства. Према 
томе морамо закључити да сузе и незадовољство нашег 
сељака, који, ни овдје у бановини, није никад судјеловао 
на власти, претстављају хегемонистичке тежње. А зар 
збиља тај, у  пуном смислу ријечи, напаћени сељагс који, 
тучен ледом и поплавом, данас нема чиме нахранити 
још  у животу преосталу стоку, претставља зачетке 
хегемонизма? Зар тај наш мали сиромашни паћеник у 
селу, преко чијих леђа протутњаше толике партизанске 
теревенке, који је вијековима пролијевао и сузе и крв 
заједно с хрватским сељаком, зато што жели ефикасном 
организацијом, као и његов сусјед Хрват, себи створити 
ведрију будућност, треба и може да буде жигосан 
ружним жигом хегемонизма? По схватању те господе, 
изгледа, може. По њиховом мишљењу тај јадпи се- 
љак треба и даље да послужи као мост за претрчаиа^е 
разиграних партизана ка пуним јаслама и попр;)вл>ап,у 
пољуљаних позиција.

Циљ је уједињеног српства да, напредном поли- 
тиком учвршћено и ојачано, буде носилац и чувар ue- 
лике и вјечне државне идеје, тј. чувар држазпе ц;ело- 
купности и недјељивости.

Други је његов смисао да политиком слогс Срба 
и Хрвата у пуној равноправности, која се не .чоже .ча- 
снивати на партијској припадности, изгради снажну, 
напредну и социјалну бановину а с њом моћну и јодин- 
ствену државу која ће моћи одолијевати свим преиадима, 
долазили они ма с које стране.

И напокон, да уништи оно што је у национализму 
негативно, узвисивши га на један виши етнички носп!- 
менат, давши томе национализму пун и здраи luero« 
смисао и садржај, да у заметку убије клицу неодговор- 
ног харачења и тако повуче сигурну и јасну линију 
здравог националног развоја.

Ето, то ..је по нашем схватању смисао окунљап.а 
Срба који се* не окупљају зато што су угрожепи од 
Хрвата, него да сами под својим кровом уреде сноје 
прилике и својом влиститом снагом убију клицу онога 
што их је пратило од Косова, и што их може до- 
вести д о  новог Косова. А зар и такав програм може 
д а  за појединце претставља хегемонизам, терор, иско-
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рншкаиаље слабијег, дакле сву ону срамотну и црну 
реакцију која је толико година нагри:«1ла наш народни 
оргаии:«ам? И зар може некоме да иогодује ouo без- 
душно оргијап.е које се тако дуго пронлачпло као цр- 
непа нит кроз нашу полнтику :<ад1ћих година?

II .чар iie хтјетн неко да мл за чији рачун стане 
на пут народном оздраил.ењу? Чини пам се да, и када 
би хтио, у томе uehe успјети, јер he га народна по.м.а, 
која he нрогоноритл нреко бсзброј притнснутих н згн.е- 
чених, смриити, :н-ачнти и бацити заунијск у политичку 
старетинарницу, да у вјечном праху кука аа оним што 
се никад више неће вратити. Јер народ је жељан зрака 
и сунца.

. . .  ** *

Кад је у нашу пометену јавност, која задљих го - 
дина није знала коме да се приволи царству, пала парола 
„Срби на окуп“ , изаззала је она приличну констерна- 
цију. Али није ни чудо. Дани у којима живимо препуни 
су сензација. Људи су у „рату живаца'% склони ца од  
свега начине сензацију. Разумије се, врло често без 
икакве потребе Пало је много тешких ријечи, увреда и 
уобичајених подметаша. Покушало се. као и обично, да 
се ствар пребаци на слијепи колосјек, те да се људи, 
који заступају идеју окупљања Срба, претставе као 
лрофитери, политички банкротери и томе слично.

Данас већ имамо на дневном реду другу сензаци- 
оналну паролу: „Сељаци на окуп“ ‘

Када смо говорили о теми „Срби на окуп" рекли 
смо јасно да ми окупљање Срба не замишљамо у сми- 
слу формирања борбених фронтова. Рекли смо да је и 
нама јасно да Срби у овој земљи немају против кога да 
се боре, нити уопш те треба да се против кога боре. 
Али рекди смо и то, да од једне аморфне масе, поди- 
јељене у безброј политичких формација, желимо ство- 
рити један политички организовани народ, који тек у 
том случају може претстављати у пуном смислу ријечи 
•стваралачки елеменат и у државној цјелини, а по го - 
тово у бановини Хрватској. Зашто су извјесни људи о д  
-свега овог хтјели да направе узбуну, јасно нам је. Т о
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су  давао познате партијске смицалице и подметање оних 
који се тиме одувијек служе са јасном тенденцијом да 
очувају уздрмане позиције, пред бујицом народне сви- 
јести која је даномице све јача.

„И деолози“ и „теоретичари" на лругој страни, 
опет, хтједоше то  назвати чак и фашизирањем и тота- 
лизирањем, као да уобличавање и организовање народ- 
них расположења претставља ни мање ни више него 
тотализирање. Или, као да напокон формирање народне 
свијести претставља неко зло. Јер, према томе, органи- 
зовање народа у демократском правцу, као и свако 
друго организовање, претстављало би негативну работу.

Каква је разлика између ове двије пароле? Једној 
је тежња да окупи Србе на широко замишљеној основи 
организовања народних снага на свима пољима његове 
дјелатности. Она тежи максималном искоришћавању свих. 
његових способности и стварању вентила за његово 
разумно национално иживљавање које ће бити регули- 
сано свијешћу о  огромној снази повезаних народних 
снага.

Другој је намјера да повеже село и сељаке једним 
класним и страначким оквиром који ће тешко моћи. 
изаћи из својих ситних, садржајно ограничених схватања 
и своје јевтине рачунице.

Ми Срби у  бановини Хрватској стојимо на стано- 
вишту да треба народне снаге окупити у потпуности. 
Само тако оне могу бити употребљене у корист 
државне цјелине, без обзира на схватање њихових бу - 
чних „претставника1* који су се до данас толико пута 
демантовали.

Ми нећемо партијске мржње и политиканско под- 
метања, а још  мање тенденциозних покушаја пребаци- 
вања јасне истине на криви терен.

Хоћемо организован српски народ, који ће у рав- 
ноправности са свима око себе развијати и служити 
држави.



Српетзе је ц џ т  нашога рада
/Кшшмо у npt’MCiiv када сиака стнзр лорл оити 

ичпсдена па '.шстнну. Г.пакн нојам, снака ндсја мора 
i5rs i'ii o6iai!j;i4;an. Мора со гтпорнти noisa uo'i.'ioia п :<a 
формирам.е г»спаро.:и:ог жииота као и подлога ::а иоио 
нацноаално ижиил.аиап.е.

Стоорилн t’ MO сноју нзциоаатну држаиу с vuicpe- 
ii.-.'M  дп. јг рад Knc'a А\их:шл-i, Штросмајрр!'. '^ачког п 
миогич осталих бораца :*.а псличу југослопсмимсу чдоју 
угоди о плодоу. обацмли смо са гоГк тиранију, утитали 
.'ii/ ioK собрз, п ri чо.:.1; с :ijcpOM у будхМшост да ичгра- 
!:ујимо <iiio iiito i:v други »јоконима ра.Јфаћчннлн. !1и- 
с.мо имали мпого нре.мо:;:'.. ПсторчЈа, традацнја, чаједии- 
чкч1 пријечиости стиарају >,o /д>гнм р.ремсфскгм иопио- 
Д1:ма. 11ама, ш^ром гудбпне нли унорпнм нонанл.ап.ем 
рластитич грсшака, то н:;;о Гшло су Ij'-iio. i'a-injo цзрске 
су, до.чуше, укочене стар.че над плаиом гро-'иицом 
безбројних жртава и ми смо, да тако кажемо, помахни- 
тало, али с најбољом намјером, полетјели у нову, нашу 
будућност.

Протетурали смо ових двадесет годииа. Борили се 
за нешто за што се не морамо борити: борили смо 
се за националио иживљавање да би смо дочекали дан 
снознаје да смо три народа, три разне индивидуалности, 
Према томе, данас морамо стварати услове за иживља- 
вање те три националне индивидуалности Морамо палити 
три свјетионика који he бити путоказ за подизаше на- 
ционалнеКсвијести, морамо изграђивати три национална 
средишта према којима ћемо гравитирати да бисмо жо- 
гли, очишћени од свих лијепих снова, можда предрасу- 
да, организовани, свијесни данашњице и свега што она 
собом  носи, ускладити интересе и почети с хармони- 
чним изграђивањем новога,
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Таква јс, ето, данашњица. II шта, према томе, мо- 
рамо подузети да сутрашњицу дочекммо спремпи :?а 
сне noreiuKolie које су енентуално прод нама. Одговор 
се намеИе сам: Срби, ма гдје живјели, морају показпти 
своју  компактносг, јер српски народ није још запршио 
свој nocao и сној рад, па је стога слога српског наро- 
да заједпо с дисциплниом потребнија пише иего нкада. 
Сасви.м је јаспо дп и у овим ирили.сама, ми Срби мо- 
рамо одмјерити слаки сиој покр(:т, сиаку своју рнјеч.

Такап рад српског парода nelie нико moIih окрсти- 
ти као неноштепу рапоту. јер он л-оже доказатп да ,-;а 
толико пјекова нкје од другог угео ни педл.а земл>е. 
Срискн парод пије иротнв ппкога повео оој. Али српски 
парод нпкоме пе даје споје. Савјест пам је чиста, оираз 
сиијетао и пре.ма томс само је српстно м јерш о напкт 
рада.

Кроз тако освјежепо српство можда he којн још 
неуЈчкли трачак југословепсгва сијевпути н осаијетла- 
ти дапашњицу.

(.';;:ло тако iiponmnlieii српски, хрнатски и словепски 
народ moIiii he стпорнти оно пгго од п.их трижи да- 
нашњица.

! Гдеје које је па сијетску по.<орпнцу пзбацио свјет- 
ски рат, и које су на једној страни рушиле а на дру- 
гој страни сгварале нове државе по сасвим другим сва- 
схватањима о уређењу људског друштва, нису могле 
свијету донијети срећнију и сигурнију будућност. Пре- 
врнувши из основа све што је дотле вриједило као 
норма, створиће једно стање недовршености провизо- 
рија које се морало или логично завршити једним огром- 
ним превратом коме би био циљ да се људско друштво 
организује на сасвим новим основима, или изазвати ре- 
акцију.

Интернационалазам је био на измаку. Мисао да се 
народ, било као израз јединства језика и културе, било 
као збир извјесног броја грађана, може манифестовати 
и иживјети сада у национализму, била је све јача и да- 
иас је, можемо мирно рећи, достигла свој врхунац. Вра- 
тили смо се на стање прије свјетског рата који је, и 
ако изазван антагонизмом империјализама био потпуно 
проникнут националним теденцијама које су претстављале 
демократске велесиле у принципу самоодређења народа*
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Ново пробуђени национализам, међутим, запријетио 
је да ће постати негативистички, као и апостолска иде- 
ја о бол>ој и савршеној организацији л^удског друштва 
Моменат поратне моралне кризе добро је искориштен 
и народне су масе, као буром понесене страшним па- 
ролама новог наиионализма, да би се једног дана на- 
шле на беспућу, без осиовних грађанских права, лише- 
не политичке, економске, » ултурне и вјерске слобсдс. 
П од плаштом национализма била је сакривена национал- 
на нетрпељивост; идеја о небеском послању једног па- 
рода ушла је у иародне масе да изазове једну пону 
кризу којој се не види свршетак.

Ми Срби постављени судбински на размеђу И сто- 
ка и Запада, на граници двију животних филозофијл, 
два свијета - -  морамо наћи свој пут. Морамо формира- 
ти свој национализам који ће одговарати постулатима 
психе нашег српског, балканског човјека. Он мора одго- 
варати потребама и захтјевима положаја на коме се на- 
лазимо јер никада не смијемо заборавити да смо ми 
врата Истока а задња цигла у величанственој згради 
Запада. Постављени на тако осјетл>ивом мјесту, ми ra 
морамо формирати тако да буде карика у развоју ци- 
јоло 1-а човјечанства. Не смије бити рушилачки, он мора 
бкти позитиван, оспособљ ен да ствара велика дјела и 
да парод доведе тамо куда је тежио стољећима. ua 
нрхунце откуда пуцају широки видици у бескрај. Паш 
народ, формиран у таквом национализму, треба да б\^е 
nc:ta између човјека и човјечанства, како је рекао јодап 
иаш познати политичар.

Формирани под опречним условима, и политичкнм 
и привредним и културним, наши хрватски и српскн 
нацнонализми ипак су се сусрели на једној судбииски 
трагичној, тачци: необузданој жељи за слободом народа. 
И данас, кад ударамо нове темеље нашој држави, наш, 
српски, национализам има један велики задатак:да се ис- 
пуни човјечношћу, осјећајем поштења, и правде и са- 
знањем да„,на овој земаљској кугли морају да живе и 
други народи. Поставши такав, он ће већ себи поста- 
вити један још већи циљ: непорушиву, недјељиву и itje- 
чну народну заједницу; један дубоки смисао: да уједи- 
њује и изједначује, утире стазе ка високим врхун ;има 
гдје ће слободно дисати пуним грудима.
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