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Наука и радни народ. ,

Знање je светлост, a незнање мрак. 
©Велп нар, филозофија.

Овим разлозима науке, ми хоћемо да 
потпснемо неиравду и лаж, и'да истак- 
пемо светлу истину п чисту правду — 
новп наук п закон човекове u друш- 
твене правде.

Велпмо ми.

Ко озбиљскп мисли п ради на пољу пауке 
ton зна, да je цела људска култура и свака наука 
i— збор идеја и производ, илп род напрезања свију 
прошлпх човечанских привредника и мислилаца.

Ко има иоле дубљс увпђавности, on зна да 
je раднп народ основа п потка сваком збору идеја 
и пауке, сваком каппталу и богаству, п сваком 
културпом папретку и животу људства.

Ко зна безбројну и страховиту силу н спагу 
радног народа — сељака и запатлпје раднпка, a 
lipu том, ко зпа прави и вечпи задатак науке и 
н.еппх представпика, тај he вољно плп невољпо 
признатл да je пајпреча дужност свима наставни- 
цима, књижевницима, повипарпма, паучарима, чи- 
новницима, моралистима п другим „учевним“ љу- 
дима, да свуда и свагда свом снагом раде, да 
се уреде друштвепи закони п сви послови и односи 
љеговп, тако како he те уредбе служити на срећу 
u славу свему радном иароду — људству, a не 
само појединцпма и поЈедиппм класама као што то 
данас бпва.

To велпко дело постиже се само решавањем 
u остваривањем овакових идеја, задатака, питања 
u предмета, каквпм се ово и друга слична дела баве.

Алп, ма да je ово, горепомепуто питаље, јако 
спојепо u чврсто проткапо са решавањем велпкпх 
друштвенпх проблема, задатака и предмета, na
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усљед тога постало једно од најпречих и најмо- 
ралнијих друштвених питања; п, ма да се у „на- 
учном и изображеном свету“ вели да наука, школа 
п црква, као бајагп, служс истппи и правди, на- 
роду и човеку; ипак бирократско-буржоаски п бо- 
гословско-династички носпоци науке, пе само што 
ппсу самп на том делу правде п морала радилп, 
него оип нпсу пп другим допушталп да се ова и 
овака стварпа п праведна питања претресају и 
прцвично решавају, ни тамо гдп им je природно 
и вечно место, a то je: у школп, у општшш, скуп- 
штини, судници, управи, санптету, ученом друштву, 
акадсмнјп наука, у црквп (док оие на свету по- 
стајале буду), на збору, у новпнама п другим слич- 
niiM местима.

ITa mije ни то само, него гдп год се нашао 
поштен паставнпк п научар, књижевннк и управ- 
ник, проповедник и други грађаннн, који je то 
пптање потезао п претресао јавно па збору плп 
у књпгама, п решавао га no гласу науке, правде 
п истине, он je био у скоро лишаван звања, члап- 
ства рада и поште коју заслужује. Таке су људе 
често, u врло често гоиплп, осуђивали, na и са- 
тпралп сва грабљива п властољубива ročnoда па- 
учарп ii наметпутп „просветптељн благоверпог“ n 
„словсспог парода.“

Ha жалост n срамоту њих n њпхове лажне n 
удворничке пауке, onu већином то и данас чипе 
гди год могу.

Таки назадни n себпчнп „научељацп“ и чу- 
варп реда, закопа n морала, вере n фамилије, не- 
развијају науку радп остваривања правде, истине 
благостања n солпдарпог жпвота n папретка радног 
парода; пего су се oiin скоро махом бавнлп n 
јоште баве иауком једпно радп добпваља властп 
п богатства n радп славе n велпчања свог сталежа 
ii себе; заборављајући n то, да љпхов умнп рад 
iiiije љпхова својппа, nero да je on род мпнулпх 
векова n мпслилаца. Onu су na све стране ставплп 
школу n пауку, кљпгу и повину, цркву n морал 
у службу угљетачпма, варалицама n експлоатато- 
рпма радпог парода.



Оии спремају омладину да буде аваигарда и 
брапплац чак п крвавпх преетола u. олтара п свпју 
повчапих поглавара.

Ta господска наука, осећајем и мозгом такпх 
научењака, написала je u уредила таке друштвепе 
законе и уредбе, no којима се одређују, ие само 
највеће иаграде, почаст п угодиост, иего п круп- 
не пензпје п почасти државној просветној и црк- 
веној господн, која најлакше, a често посве штетие 
послове раде. Тим je она урадпла све што joj je 
нужно за свој u своје фамилије благодетан опста- 
иак u ужитак; a за радпи народ, који иајтеже, 
најопасније послове вршп, није учшшла ништа 
што бп одговарало захтевпма пауке, животној по- 
треби радног народа п дужпости моралнпх научара 
u „водитеља."

Таким радом господа су та учшшла грозну 
издају науке, -морала и поверења пароднога, те 
тиме омразила радном народу све скоро носиоце 
иауке, морала, просвете п закона, па и саму про- 
свету, школу и науку; јер парод je очекивао од њих 
као од људи пауке и од чувара вере, фамилије, 
морала п закона, да на основу те своје науке и 
толике ужпвапе паграде, створе овде na земљи 
међу људима царство прпвредног, здравственог и 
просветног благостања, међусобног и међународног 
мира u сталпог, стварног. папретка. Алп ето јада 
ouii су, од кад су, стварали народу царство угње- 
тача и варалпца, глобаџија н убијца, са којима су 
у вечном u јаком савезу, одржавалп своје лпчно 
царство пзобиља п благостања; па и тим су још 
већма умножавали престушшке п злочинце, и на- 
родне бедс и певоље.

Тим су опи показали да неразуму, пли на- 
влаш iiehe да разуму, да се свака наука и сва 
листом иптелегепција оснива и одржава на зноју, 
труду u мукама радног народа; п да без радног 
народа не може опстати пи паука пи култура, a 
камо лп та интелигепција.

Таке u друге пеправде, већ су и сувише пре- 
пупиле чашу народног стрцљења и гњева, „те je 
дошла у подгрлац душа, и јади су прекипели 
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na ce саставио табор угљетенпх и оглобљоппх, 
који громовнто узвикују; која je то разбојппчка 
армија што павија школу и науку, књигу и но- 
вину, паставнике п чиновшпсе, да служе само 
угњетачпма п експлоататорима радног парода? п 
која je то грабљпва чорда што отима л гопп нај- 
светије човеково и народно право: слободу идеја, 
слободу речн, слободу збора и удружпвања, и сло- 
боду јавног исповедаља науке п њених истпна ? 
која je то тпранска компанпја што je арендатор- 
ски притпсла најсветпја права радпог парода, који 
гњевпо на све страпе впче: већ дошло je време 
да ce преврпе, те да друга постапе уредба п да 
свака паука стапе чврсто иа светлпју п бол>у стра- 
ну паучпог гледшпта, те да свака наука другпм 
духом дпше — духом потпуне правде иистине?

Таки покрет данас одушевљава радпи народ 
свпх културпих земаља.

И одиста такп покрети су допели и унелп у 
науку свети дух умпе п моралне револуцпје, који 
подиже ii навија сваку науку протпву свачпјег 
зла, a у корпст добра свега радпог народа.

По тој струји u по законима нужностп п за- 
кону псторпског развитка, појавшпе ce п издво- 
јише ce од таквих себичпих н пеправедпих „на- 
'учењака и других слпчппх духовџпх радника* 
свп бољи ir напредпијп мпслиоци. Ту су новп 
људи — са новим критичким п научним погледима. 
Опп већ жпво раде п папредују у свима култур- 
ним земљама.

Ови нови људп, који дишу духом соцпјалпзма, 
осуђују таке грабљиве носиоце иауке и таке чу- 
варе вере, морала и закопа, који су због своје 
грабљивости u подлости, каљали и бешчастплп 
свето пме пауке, просвете, научпог морала п ве- 
роваља.

Нови људи раде да пауку поставе и одржа- 
вају na месту њенс достојне поште п узвишено- 
стп, проповедајући свету пову научну проиовед о 
бољем u срећнијем друштвепом уређењу, просве- 
ћењу, моралпсаљу п солидарисању.

Нови људи знају, да je наука истинско и 



срећопосно светило л>удско, алп тврде одма и то, 
да je радни народ, као што мало час напоменусмо 
вечпта основа и потка сваке пауке и научног 
светила.

Новп људи признају да наука и ствариа про- 
света даје људпма снагу, енергију и свакп миса- 
oiiii полет п прогрес; тврдећи у псто време и то 
да je радни парод дамар и мотор, који даје моћи 
и жпвота свему поменутом.

Нови људп и делом показују да сматрају, да 
je паука светило п моћ, те за то живо раде да 
се та Moh науке upucajедипи вечној моћи радног 
парода; na тако удружепе постају још јача сила 
која he зпати п хтетп остварити закон правде, 
закоп друштвепе пужностп.

Нови л>уди пзучавају законе васионске, да 
боље познаду природни закон друштвеие п чове- 
кове нужпостп, na да па основу тога уређују 
друштвене закопе, послове и све односе тако, како 
hc сви људи жпветп у благостању, слози и миру.

Нови људи nehe да наука и даље остане из- 
мсћар власницпма новца, државе, цркве п званичне 
просвете, као што беше до сада; пего xohe да ona 
буде револуционар и жпвп дух, који нетрпи за- 
стоја, ограничавања, укалупљавања, либеља, при- 
тиска, пеправде, лажп, празноверица, каста, при- 
вилегпја, овпх или онпх прерогатива и маптпјаш- 
ких тајанствепости. —

Нови људп су уздиглп u утврдили нову науку 
тако, да je постала водпља, јава и чињеница, која 
осветљава, огрева, упућује и скида с очију људ- 
ских —* с очпју свега големог радног народа ону 
густу и кужну завесу мрака, бупила и свију ие- 
разумности, подлости, лажарија и празноверица 
друштвених, које су га држале и јошједнако држе 
у бедп, пезналаштву и свакој несрећи.

Нова паука п нови људп, уложили су сву 
спагу своју, да овде на земљи створе за цео радни 
народ царство привредног и просветног, здрав- 
ственог u политичког благостања, мира и напретка. 
Onu nehe рај на небу, нсго хоће земни рај, a про- 
тивиицима својим желе, да се час upe преселе у 
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paj царства небесног, куда онп вечито упућују 
радни народ и његове пнтелигентне пријатеље.

Нови људп xohe да наука и њени научарп, 
постапу тумачп свију узрока пародних беда, зала 
ii несрећа; да буду будплницп успаваним п не- 
марнпм; да буду браппоцп угњетеппх и бедппх, 
да буду апостоли слободе и међународне солп- 
дарности; да буду верне вође сваком праведном 
папретку. Ha кратко pehu: да буду творци еко- 
номског, полптпчког, просветног ii социјалног рав- 
ноправног благостања свега кррпсног п пужног 
људства.

Таким начином новп људп са новом науком 
својом врше најсветије дело на свету — пзвлаче 
садање друштво из политичке, моралне, нацио- 
налне, верозакопске и екоиомске баруштпне, у Ko
joj се ono одавно копрца, глиби п дави.

Такој науци п такпм људима приступа све 
што није потпуно у баруштшш тпрапизма, незпа- 
лаштва, грабљпвостп и варалпштва, узвикујућп: 
доста je бпло мрака и сваке варанције, треба већ 
једиом да сваког обасја светило истипе и благо- 
детне правде и иаукеДоста je наука служила на 
славу u срећу сталежу власнпчком и алапљивпм 
појединцима; време je да она служи свему радном 
народу људства! Дело правде нек царује свугде.

Нова паука, поред осталих безбројпих послова 
предлога и захтева својпх, ставилаје себп у првп 
свети задатак да осигура сваком нужном члапу 
народа његове животне потребе — потребе његова 
велпчапства стомака п мозга. Јер од њих завпсп 
телеснп, умни и културпп развој човечапства и 
благостање друштвено.

У то име пова паука иегштала je п са iieono- 
ричним податцима тврдп: да најбоља храпа и 
угодност треба оппм радницима, којп најтеже по- 
слове раде.

To она вели п тражп за то, што таки, тешкпм 
ручинм послом оптерећени раднпци, највише по- 
троше од своје умне и телесне снаге, од свог те- 
лесног u мозгаиог капитала.

A onaj, који не може или не зна да сваки 



дан падокпадп своју потрошепу спагу, тај одмах 
почиње, прво мало no мало опадатп, a онда npo- 
падати, како телом тако п умом, како вољом тако 
и енергијом.

Нови људп и пова наука ne дају тако oria- 
дање п пропадање радног народа, људства, јер 
без њега пе може да остапе ini друштво нп кул- 
тура његова, за то, што na љеговим рукама и ра- 
менима развило се п одржава се све што видимо 
ii уживамо у друштву људском.

Због тога ето нови људи са свом снагом раде 
да убеде људе п народе о тој вечној истини: да 
je животна и вечна потреба сваког човека и целог 
људства, да се утврди таки праведнп друштвени 
ред ii закон, који he гарантовати за сваког при- 
вредпог u нужног члана друштвеног све оно, што 
тражи за човека наука о здрављу и наука о на- 
родном благостан.у, што се оптирно видп из пра- 
внла, тражбппа, означених на крају овога дела; 
која смо назвали законом социјалистичке правде, 
законом вечне нужности.

Ha основу тога, пова наука je основно п не- 
порпчно утврдила истину да je пеодољпва жпвотна 
потреба за сваког човека у опште да упесе у себе 
свакп дап оваке п no оволико храие, a na име:

Беланчевине . . . . 118 грама
Мастп ....... 56 „ 
Угљеничких хидрата . 500 „

Запамтимо добро, да све то тражи наука за 
сваког човека, без разлике стања и занимаља, јер 
јестп треба говедару исто као n господару, столару 
као n кардиналу и т. д.

A за ручног радника, који израђује тешке 
послове, земљорадничке, индустрпјске, запатлиске 
ii друге домаће радове, треба вели наука, да унесе 
сваки даи у своје тело no оволико и оваких хра- 
љивих састојака:

Беланчевине . . . 130 до 150 грама
Масти........................ 150 „ 200 „
Угљеничпих хидрата 550 „ 600 „
Ma да je тај тачпп п свети суд науке тако 

јасан, да га сваки разумети може, само ако хоће; 
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али 1шак додаћемо na то п суд чувених светскпх 
паучара, овим редом:

Прослављени no чптавом научпом свету др. 
Либиг, u мпогп други научари, тврди, да свакн 
раднпк пропада ако редовпто свакп дан не прима 
у себе no толпдо и таке храпе. On устима науке 
велп: „Ако радиик ne унесе свакп дан у своје 
уморено, истрошено п псцрпљено тело горе озиа- 
чену количину хране, ако ои нема здравог стана 
n здравих радионица, да своју пстрошену снагу 
надокнади, да уморено тело одморп n оснажи, опда 
on губп ii телесну n умпу своју сиагу, п мало no 
мало, прво почне да малаксава, na оида пада у 
веће пли маље болестп, у пијанство, у лењост, у 
квареж, n na послетку у копачну пропаст."

Л да с опадавем телесне снаге опада n умпа, 
сведоче, потврђују n психолозп, који стоје у првом 
реду светских научара.

Тако чувени Бен велп у његовом делу „Дух 
n тело“ : „Да душевни, умни н телеснп процеси 
иду сасвим упоредо n пераздвојпо један од другог, 
na према томе свакн рад телесни n душевшт, мора 
се назвати „душевно-телесни;“ јер кад јако iianpe- 
жемо Miiiniihe телеснпм радом, онда смо мало спо- 
собпи за душевно (умно) напрезање и пословање."

Највећп научар у полптпчкој екопомпјп, Карло 
Маркс^ вели: „да je радна снага скуп телесних п 
душевних способности, које у телу, у жпвој лич- 
пости човековој постоје, n, које се примењују свакад, 
кад je нужпо пропзвести какву иампрницу.“

To iicto тврдп једап од највећпх психолошких 
n природоиспитачких научара, Вунш, велећп: „Сву- 
да опажамо једноликост физичкпх и психолошких 
(умнпх) процеса (радњи).“ II наррдна фплозофија 
велп, да у мпогим приликима, вшпе вредп једпа 
ока снаге, него сто ока памети.

Taj псказ науке, тај спасоноснп глас iieno- 
рочне пстпне, тај гвоздени закоп нужпостп показује 
и утврђује вечни аксиом, којн сведочи свима и 
свакоме, да je природа човекова оличена у соцпја- 
лпзму, a социјалпзам олпчеп у природи љеговој; n, 
да он, унаточ свакој лажарији, махинацпјп и ти- 
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pannjn, мора бптп оствареп, na бпло путе.м мирпим 
плп револуцијом. Исторрјски iiaiion еволуцпје рађа 
појаву револуцпје, која ако je критички и успешно 
пзвршена, доноси благодетни препорођај народа 
нли целог друштва.

Кад се све помепуто зпа, опда je вечпта ие- 
правда свако ono друштвепо уређеље и законо- 
давство, које даје веВу паграду n впше одмора и 
почасти, господи — такозваппм душевппм, умним 
радшгцима, пего лп ручнпм, телесним посленицима 
— тежаку л занатлијп радштку.

Због тога глас пове науке, праведни глас 
соцпјалпзма велп: ко тако друштвепо закоповање 
n уређење одобрава n одржава on je, плп грозна 
иезпалпца плп бездуппш крвопија радпог народа, 
опог парода иривредиика, којп саставља n одржава 
општпну, цркву, школу n пауку.

Глас пове науке, правде, прогреса n научног 
морала тражп, да се та убплачка пеправда одклони, 
na да сс друпггво уреди нрема захтевпма пове 
пауке, — пауке соцпјалистичке, какву у кратко 
сведену пзпосп ово дело. Јер n мп као дугого- 
дшпљп наставник n књижевник n одашт посматрач 
свпју друштвенпх радова, уверили смо се na делу, 
да у свету не може ништа учинитп мозак без 
мпшпћа, iiiitii Minniihii без мозга. To су две моћп, 
које се нпгде na ini iipn најмањем раду, ne могу 
раздвојити, иего свуда иду упоредо, као поглед 
једног ока с другим.

Дакле, како no изказима науке n живпх npn- 
мера, тако n no пепоричном тврђењу повпх људи, 
то je тако n пикако друкчије; али упаточ свему 
томе паучпом тврђењу n захтеву науке n закона 
нужпости, ппак многа n мпога господа државна, 
црквена, просветна n новчапа, непрестано говоре 
како iim je служба тешка, a паграда мала. Тако 
onu веле, макар да цео свет зна, да je љихов „ду- 
шевпи" посао далеко лакши, но у радног парода. 
Тако ona говорп плп пз незналаштва, илп у' пме 
препрсденпх n себичних nasfepa, да пеукп свет 
помете n завара.

Него оставпмо њихово увијање и запомагање, 
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како су оптерећени са тешким дужпостима п велп- 
ким одговорпостпма; na сложпмо се у томе, да и 
овде трсба да чујемо шта волп паука н суд меро- 
давнпх паучара.

Нова иаука и живи прпмери потврдиће: да ли 
je тежп душевпи, мозгани, или ручни, телеснп рад ?

Ma да су горепоменути научари јасно дока-» 
зали да нпје тежи мозгапи рад од ручног посло- 
вања, u опет навешћемо овде п суд п других 
научара.

'Гако на прилику, професор и доктор Делаие 
износи у својој књизн непобитне доказе, да се [ 
памћеље губи и од претерапог телесног рада, 
скоро исто онако као и од неумереног уживања 
полне љубавп и шппритусног iinha, a то he pehu, 
да се оно губи joni више, него ли код умнога, — 
мозганог рада.

Сличио томе тврди и чувени енглески паучар 
Самуило С.чаилс, у његовом делу „Карактер“ ве- 
лећи: „Умни, душевпп рад ако није претеран, не | 
троши и не исцрпи нас више од других радова $ 
— телесног пословања.“

И народна филозофија каже: „Тежа je мотика, v 
него молитва.“

Чувенп научар Др. Мониаегаца велп у његовом i 
делу „Хигијена главе:“ да сваки посао потребује 
мишљења, мозганог рада; јер мисли научар кад 
пише књпге a мислп и мајстор u надничар кад 
спрема неку грађевину, неку справу пли неки 
други посао.“

И науке: Психологија и Фпзиологија тврде да 
при сваком том телесном раду, мора да предходи 
и умни рад. Јер ни један покрет човековог тела 
не може се пре учинити док му то мозак пе реши, 
и док његов телеграфски бпро непошаље брзојаве 
no свему организму човека. Тад тек његови агентн 
ступе на посао по целом телу.

II живи примери најбоље сведоче, да je умни, 
душевни рад лакши од телесног. Јер кад би био 
тежи и опаснији мозгани рад од мишићног рада, 
опда се неби господски и други синови отимали 
да буду господа, било у државној, црквеној или 
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Јанкарској служби. Од њих нико иеће да буде 
Јанатлија, a камо ли сељак, слуга или надничар. 
\ то je за то, што се зна већ одавна да je лакше 
i безопасније: благосиљатп и читати молнтве; пара- 
дпратп и ппскарати no канцеларпјама; полптизи- 
ратп по украшенпм салонима; шпекулисати из 
дућана и берзе; пипатп пулс и писати рецепте, 
новине, одбране и друго; издавати наредбе и лп- 
ферације; беседпти у школи, цркви, скушптини и 
општини: муштрати војнпке по пољу и no касар- 
нама; потписивати pacnnce и указе; него ли уда- 
рати чекићем о наковањ, сикиром п маљем о клалу 
п греду; полугом п длстом о камен: будаком у 
коров; косом у густу траву; motkom у прашињаву 
постељу; мотиком о окорелу њиву; na онда, пре- 
врћући, теглећи и тешући дрвље и камење, метале 
п друге намирнице; копајући бупаре, темеље, ка- 
нале, подруме, шапчеве, јепдеке, водоводе, нроходе, 
руднике п тунеле: сабирајући и слажућп отровна 
X заоштрљена штампарска слова ложећи страхо- 
*w(Ty ватру у пећпма парних лађа, фабрпка и других 
шјдионица; израђујући отровие намирнпце, као 
<ttrro су: жива, олово, фосфор, сумиор, бакар, пали- 
орвца, стакло и разпе боје; окретајући точкове 
разних машина, које често однесу телесном раде- 
нику, не само руку n ногу, него и главу и жнвот: 
разносећи ппсма п брзојаве по селима п варошима, 
унаточ хрђавом времену н оскудној одећп и обућп; 
перући нечисте кошуље, аљине, патосе и друго: 
чистећи прашпн.аве станове, оџаке, канале, про- 
ходе, бунаре, библиотеке, улице итд. нтд.

Ко са увиђавношћу п поштеннм осећањем 
прође иоред радног народа, кад излази пз радио- 
нпца, u поред господе кад пзлазе из канцеларија, 
цркава, контоара. касарни, школа, академскпх дру- 
жина ii салона: оп he видетп како су весела и 
стасита та госиода, a како радип народ тужно п 
кржљаво изгледа.

Таки уочљиви посматрачн могу чути na сва- 
ком кораку, како поменута господа'певају:

„Аој свете мио и премпо: 
дпвно ли те вишњи удеспо!
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Јоште само да мријети mije, 
да пас вечпо ова epoha грије!

II, како таборп радног парода већином запе- 
вају п запомагају:

„Црни данс, a црња судбпно 
ох, кукавпо људство угњетено, 
затуцапо п свуд завађено!
Твој je живот вечита робија,“ 

коју ствара господска и друга експлоататорска 
грабљивост и обест.

To je посве јасно за сваког у кога пије труло 
срце, окорео мозак и поквареп ocehaj.

Али ево нешто, што још јасније говори.
Тачпа паука статистика уверава све п сва- 

кога са непорпчппм подацима, да je тежи телеспп 
рад u од најпаучпијег душевног рада, a камо лп 
од канцеларијског, салонског, олтарског, дућап- 
ског, параграфског, мантијашког и сабљашког на- 
зови „душевпог рада.“

Ta наука велп, да генерали, минпстрп винш 
чиновницџ и трговцп у средљу руку, узев про- 
сечно, живе од 56 до 65 година; попови жпве од 
64 до 68: адвокати, учитељи, лекарп научарп п 
уметпици жпве од 51 до 60; a телеспи ручип 
радници, који раде разне занатске п фабрпчне по- 
слове, живе од 30 до 40 година, a прп изради 
отровних памирпица живе још мање. До душе 
земљорадник жпвп далеко дуже за то, што он ве- 
hiinoM радп п жпви уотвореној, прпроди, у чпстом 
u сунчаном ваздуху, и што се храни са простпм 
јелима.

При том наука та каже, да израђпвачи отров- 
ппх намирница, као што су: огледала, палпдрвца, 
разне боје, стакло и том подобно, падају у разпе 
болестп no 80 до 90 душа од сто. Тако псто гњу- 
рачи ii ложачи на лађама, жељезппцама и другим 
радиопицама.

И сама енглеска влада износн званичну ста- 
тпстику, у којој призиаје да рударски раднпци пет 
пута впше страдају и умиру од јектике, него ли 
оетали становницп државе.

Даље чујмо шта веле још најпрослављепије 
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у свету енглеске медецинске новпне ;.Ланцет“ тпто 
излазе у Лондону. Пред нама су у руском прево- 
ду, свеске за годппу 1883. У њима се износи, да 
je у тој годинп умрло умних — мозгапих раденп- 
ка, и то: 35 научара доктора, који су no оволикб 
година живели: два no 95, два по 92, два по 90, 
три по 89, четири no 86, a сви остали no 80, 81, 
82 n 85 годпна.

Ha то имамо још и ове статистпчке прибе- 
лешке, које сведоче да су многн дипломатски n 
научарскп великани жпвелп a некп још доживљу- 
ју, no 70 до 100 годпна, a то су овп: Чарлс Дар- 
biiii највећи биолог na свету, Карл Маркс, први 
великан у социологији; историчар Милер; песнпк 
n романист Впктор liro: Иван Тургењев; Сергпје 
Уваров: Горчаков, цар Леополд n Вплхелм; Биз- 
марк; Греви; Гледстон, Гпрс, кардинал Невман, 
архијеппскоп париски Гпјберт, Мпх. Танчић, Мик- 
лошпћ, Леополд Ранке, Ђорђе Нпколајевнћ мпт- 
рополит Босне, Катков, Хелмхолц, Др. Хајнрпх 
Хофмап, Др. Хиртл, инжињер Лесепс, фабрпкапт 
Круп, Хербет Спенсер, Лудвиг Шефле, Петар Лав- 
ров, — Мпртов, Фридрих Енгелс, Ренан, Цезар, 
Кант, Вук Караџић, Панчпћ, патрпјарх Стојковип, 
•Јован Плпћ, Жпвко Давидовпћ, Јован Марпнковпћ, 
Нпкола Христић,Филип Хрпстпћ, Матпја.Бан n другп 
књижевници, научари, државницп n полптпчарп.

Не заборавимо још да су крупни умпп рад- 
нпцп људскп: Сократ, Дпогеи, Хипократ, Ешшенпд, 
Демокрит, Ilnp, Терепције, Доктор (1>умент, професор 
iiapiicKii Шеврел, жпвпли no сто n пеколпко, a 
иекп грчкп n римскп научарп прожпвили су до 
сто шесет годппа.

Све ове податке може сваки iiahn у разппм 
статпстпкама n жпвоппспма велпкпх људи, радп 
увереља да ли истпну говоримо.

Сад je na реду да видимо.
Да лп je oiiaciinjn рад мозганп плп Mninnhnn?
0 овом питан.у ннје нужно мпого ппсати, 

HiiTii паучарске разлоге навађатп, као што чпнисмо 
за претходпа питања; јер свак жпвп зна n чује: 
како je овај или onaj радпнк пао с крова пли зпда, 
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н остао сакат или мртав: како je пао рудник или 
тунел, па осакатио и умртвио толико и толико 
десетина илп стотина раденика; како се onaj угу- 
шпо чпстећи бунар или канал пли проход, или 
проветравајући подрум; како je толико и толико 
стотпна или хиљада у рату пзгпнуло војппка, a 
пало je само неколпко офпцпра, по који генерал 
и ни један владар, мшшстар, владика и патрпјарх; 
како je фабрична машина одсекла главу или руку 
машинисти; како je тог п тог притисла греда, 
стена, зид и другп терет; како je onaj остао килав 
од тешког потега: како je експлодирала фабрика и 
осакаћено u подављено толико десетпна плн сто- 
тина радника; како се потоппло толпко и толико 
морнара на мору илп рпбара на рекама n т. д.

Кад те безбројне погибије и вечне опасности 
радног народа чујемо п видимо свагда п свуда, 
ретко кад чујемо да je неки господпн пао ii сломио 
врат са столице na којој седп, плп да се преврнуо 
преко астала у канцеларнјн, преко тезге у дућану, 
преко олтара и псвнице у цркви, преко касе у 
новчаницама п преко престола и дивана у салонима 
u дворовпма. Крст и петрахиљ, перо и артпја, ма- 
стило п каса, децпмал и метар нису досад, na 
nehe ни одсад, експлоднратн да својим носпоцима 
ii држачима штету и погибију учпне.

Држимо да je сад сваком јасно, да je у са- 
дања времена телеснп рад тежи n опаснији од 
сваког умног рада, „душевног занпмања". Ii тако 
he битп до год се ne измени пз основа цео садањи 
друштвенн ред n поредак.

Само онда кад се уреди друштво људеко no 
захтевпма п науци социјализма, тад he обадва, 
поменута рада, впше мање, бити нодједнако лака 
нли тешка, алп ручнп рад увек he бити опаснпји 
од мозганог. Само селски радовп могу битп уде- 
шенп, да педоносе велике ппти честе опасностп, и 
да су, као што смо то већ напоменулп, далеко 
повољнији за живот ii здравље од осталпх радова, 
за то, што се сељаци занимају и већнпом живот 
свој проводе у открптој природи, у чистом ваздуху 
n под животодавппм сунчаним зрацима.
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После тога треба да решимо:
Koju je рад 'кориснији— мозганп илиручни?
0 овоме питању пе би смо говорили, да нечу- 

јемо на свс стране од господе државпе, црквене, 
просветне и трговачке, где се изговарају и размећу, 
како je љпхов „душевип рад“ кориснији и узви- 
шепији, од „простог“ телеспог рада: na на основу 
тог свог лажног уображеља они траже за свој рад 
већу паграду и почаст. Због тога онп сматрају се- 
љака, занатлпју, надничара и слугу за нешто да- 
леко ниже од себе п сматрају за попижење с тим 
радпим народом у друштву ходати, седити, радити, 
веселити сс п. т. д. Ретки су они, који нису таки 
u који пе презпру радни народ, јер голема већина 
прпдева му чак и погрдна пмена: геака, рпте, 
голаћа. фукаре и т. д.

Таку пенаучпу и нечовечну навпку, која je 
на срамоту „изображеног и отменог света“ постала 
правпло и закон, ми морамо овде жигосати и љок- 
пути у страну. To je морална дужност сваког чо- 
века, a парочито учевног п „пзображеног“ мислиоца.

У то име обраћамо нажњу тој господи да 
боље проуче и запамте развитак и одржавање кул- 
туре људске, од њепог почетка до данашњег дапа.

Кад то учине увидиће, да се основа културе 
људске заметнула, основала и развпјала, не само 
пре господе, господара и „духовних пастира“, него 
je њу отпочео п развпјао, према својим потребама, 
радпи народ пре свију попова, школа, књига и 
научара. Нико-од поменуте господе није измислио: 
iiii нож, пи сикиру, ни мотику, ini чскић, ни срп, 
пи тестеру, нп накова^, ни мехове ковачке, пи стап 
(разбој), ни плуг, ни кола, нп чамац, ни чекрк, 
ini лађу, нп одело, пп ветрењачу, a тако ни многе 
друге нампрнице људске, него je то све створпо 
гвоздени закон нужности друштвене и човекове, 
— раднп парод.

Ко зпа шта je култура, он he признатп, да су 
реченп проналасцп посве крупне и корпспе људ- 
ске памирнице п јака основа и потка за даљи раз- 
витак паучне културе, које ми данас имамо, ужи- 
вамо и једнако усавршавамо.

2
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Прп том, пека не заборављају господа „дутпев- 
ни радници“ да су сви преставницп науке, цркве, 
просвете, државе, закоиа и новца, засновали и разви- 
ли своје знаље на основу поменутог знања народпог.

Уз то, пека се сете иувек сећају, да ни њих, 
ни јбиховог „душевпог“ рада неби било на свету, 
да пије тог гаравог, утруђепог, презреног и „про- 
стог“ радног парода. Јер кад пеби радни народ 
спремао за те попоспе и напућене „душевне раде- 
нике“ хлеба п друге ђаконпје, што иде с хлебом, 
па онда одеће и обуће, стапишта и други безбројнп 
материјал, за душевна тако зваиа узвишена поду- 
зећа, тад би сви ови „душевнп радшпџГ- поска- 
пали од гладп и оскудице, пли би морали сами 
радити оно што радни парод ради. To je истина 
коју нико порећи не може.

Нека промиеле добро „душевни радници“*) 
о томе, као и о овоме што сљеди,

Ha пример: Шта би вредио пекп најкорпснији 
и најнаученији умни производ, умотвор, ако нема 
штампарије, слагача и машинпста, савијача, књи- 
говезаца, разпосача и другпх раденика? Не бп 
пишта, јер бп остао namican и преписан за јед- 
иога илп за неколицпну људп плп нељудп. Дакле, 
ни ова најкрушшја чпњеница људска, ne бп ва- 
жила ништа за културнп стварни развој човечан- 
ства, кад неби било руку радног народа. Тако je 
ncTO и код свију осталих душевппх, мозганих 
радова.

Још нешто не треба губити пз впда, a то je, 
да том умном раднику, па био он обичан господин 
пли господар, или „светило науке" п врлине, треба 
још уз горепомепуте животне намирнице њихове: 
пера и артије, мастила и држаљице, столице п 
столови и другог матерпјала, кога потребују сви 
умни раденпцп. Сву ову као п горњу потребу љи- 
хову израдио je раднп народ. Првобитни материјал

*) Овде се говори о оним „душевним радницима" који 
одржавају садањи државни. црквени, просветнп п богаташки 
друштвени ред и закон. Овде не спадају они душевнп, мозгани 
радници, који припадају таборима социјалистичкпм и воде 
борбу за праведно дело свега радног народа—Соција.шзма. 
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за артију и намештај, израдио je сел>ак, a запат- 
ли1а или фабрикант само прерадио. Материјал за 
штампарије и друге машине п металне памирнпце, 
ископао je надничар и други радник лз руднпка, 
a мајстор je помоћу њих удешавао и израђивао 
разне нампрнице према потреби умнпх посленпка 
пли другпх потрошача. Кад су намирнице биле 
сасвпм готове, п опет би душевни радник остао 
без 1Бпх, да их момци ппсу препашали, a слуге 
чнстиле п на своје место поставл>але.

Радпи парод чинп услуге душевним радни- 
цима: п кад раде, пкад се одмарају, икад болују, 
п каД се веселе, и кад се рађају, и кад умиру. 
Нема пи једног трепутка у жпвоту тих умних раде- 
нпка, у коме бп onu могли што учшшти без радног 
народа. Ни саме слуге божије не могу се ни богу 
молпти, нп божији дом створити бсз радног народа; 
a то he pehu да не може ппшта бпти п опстати 
без радпог парода, na пи „свемогући нп свезнајући 
творац света“, a камо ли божија и просветна господа.

Узгред напомињемо да знаду душевни рад- 
нпци из разпих капцеларпја, судпица, коптоара, 
дућана, олтара, салопа п дворова, да њихови „ду- 
шевип радовп" пе вреде пред судом науке и морала, 
u пред гласом потреба народних, ни колико рад 
иајпростпјег сељака и занатлпје.

Али поред свега поменутог, имаће дрскпх 
душевних радника, који he повикати: шта, зар ми 
који се бавпмо науком, који изналазимо и свету 
пружамо пстину, правила, законе, уредбе и друго, 
да се равнамо с простим телесним радницпма?

Таке неправпчњаке п покопдпрене тикве забо- 
рављају ono, што je na оспову науке, псторпје и 
жпвпх примера Beh унапред озпачено, да n сваки 
учеван n пначе свестан мислилац зна, да се и 
простп радницл телесни бавс науком n вештнном, 
која се оснива на истинп, закону, правплу и реду. 
Ево докази:

Зар плуг с ралом iiiije справа, која no своме 
склопу одговара законима науке? Зар ткач и кројач 
ne раде свој посао no утврђевим закопима, правп- 
лима? Зар правплац разбоја (стана), ковачких 
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впгњева (мехова), ветрењача, сувача, чекрка, пита, 
жрвњева, воденпца, кола, ужета, ланаца, n других 
слпчних намирпица, искључује зпање, утврђења 
правпла и стварну пауку? Зар така наука, така 
правила, умовања и пословања нису научнија n 
корпснија, душевшгјаи умнија од свију такозванпх 
богословскпх, < лравпичких, војних, државних и 
историјскпх студија и паука?

Ко пма светлог ума и пепокварепог срца да 
увндп како све поменуте господске „пауке“ вечито 
млате празну сламу, п како стоје у служби угње- 
тача п варалпца пароднпх, на штету праве пстине 
u истинске правде; он he прпзнатп свуда п свагда 
истине, које смо довде навели.

Поред свега тога, пма чак и таке господс и 
господара, којп се деру: „Ја сам потрошио толико 
н толпко имања п уложпо толико и толико труда 
за мој садањи душевни рад, na зато имам сад 
права па већу паграду n почаст, пего лп телеспп, 
прости радник."

Таким душевним раднпцима п господичићима 
треба одговоритп овако: Драгп „душевпи радниче," 
зар вп незпате колико радник мајстор потроши и 
новца и труда, и муке и бриге, док пзучи свој 
занат? Нико се iinje иаучен родио, па нп слуге 
божије, a камо ли ми.

Зпајте господпне, душевпи раднпче, да сте 
вп одиста потрошилп веома много новца, труда п 
времена, прво на каване н лумповање, друго иа 
разпе измотације, без којих сте могли бити, да сте 
мпслили и радпли према захтевима пауке и здравог 
разума, u треће иа изучава1ве пекпх такозваних 
вашпх штудпја п наука, које нпсу оправдапе нп 
пред судом тачних наука, пи пред гласом животних 
потреба народпих, у име чега сте се вп, као што 
се хвалите трошилп и просвећивали.

Јер ево већ има на хиљаде година, како разни 
душевии радппци троше и труд улажу па изуча- 
вање „паука“ да са љима, као бојаги, на свој 
начин усреће народ п човечанство; na пико поштен 
n мудар ne може да увиди какво су добро онп 
створпли пароду радном.
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To неувпђа, нптинасебп опажа раднп народ: 
па због тога се свуда чују вечно пстшпттп гњевпп 
приговори, којп гласе овако:

Господо, душевни радници! ви се сувише 
размећете са вашом науком п са вашим пеким 
узвпшешгм вештпнама, вашим душевппм мозганим 
радом.

Али господо, маните се ви већ тог иесмпсле- 
иог u варалпчког посла; јер радни народ, тај успа- 
вани лав, већ увиђа, да je то већином лажно и 
празно хвалнсање, у које још могу веровати само 
посве неуки и прости људп.

Прп том. ne заборавите да крупап део радпог 
народа, у колико je почео критпчки размишљати 
u посматрати све уредбе, свачијп рад, па п посље- 
дице сваког рада. To гаето иагло пзводп пз куж- 
ног мрака у спасоносно видело п на светлп умни 
дап, у коме он увпђа да му пи у чему, па ini у 
једној струци науке, ne радпте иа његову срећу и 
слободу, правду и братску слогу. A да je народно 
посматрање истпнпто, посведочпће сљедећп при- 
мери, којпм радни народ изриче свој гњевни при- 
говор велећп:

Ваше иравничке науке господо с вама заједно 
стојеу службп пароднпх угњетача, варалица и гло- 
баџпја — екснлоататора, a радпп народ остављају 
n стежу у безбројнпм параграфима, неправдама и 
тирапскпм оковима.

Ваше економске науке обогаћавају поједипе 
државне, црквене, новчане и просветне власнике, 
a радни народ бацајуујотп црњу оскудицу и беду, 
експлоатацпју и necpehe.

Ваше иравосуђе гонп нас у апсапе, на робпју, 
вешала и стрељиште и онда кад тражпмо ono, na 
што имамо права no свпма закопома природе чо- 
вечије ii no закону науке и морала.

Ваше богословске назови пморалне науке", нагоне 
нас да верујемо у оно, што нико впдио није, нпти 
|>д тог стварне користп добио, и што тачне науке 
li чист разум из осиова поричу. Не само то, него 
нас нагоне чак н на то да плаћамо „слуге божје“ 
и да градимо и раскошно удешавамо „божје до- 
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мове“ и опда, кад ми с нашом продицом јад јаду- 
јемо у голотињи, сиротињи и пездравим кућицама, 
трпећи често : поплаве, град, олују, сушу, гусепице 
и друге несреће и перодице.

Валаа мсдицина заузпма се да лечи за добру 
плату разне болестп човекове п марвене, a ко 
озбиљно разгледа успех и неуспех њен, on се 
уверава да ona mije умакла далеко, поред тога што 
ne учп парод n неуређује општину, државу n 
наставу тако, како he народ сам знати предупре- 
дити u лечити све човекове, марвене n воћарске 
болестп. II ona напада само na појаву, a ne радп 
да одтклопи узроке од куда долазе те болести, 
појаве.

Ваше ириродне huajkc троше већппом време и 
новац na изучавање гмизавих, четворопожпих п 
пернатих организама, a остављају да чаме, опадају 
и пропадају органпзмн радног парода у незнању, 
оскудпци, тиранији или у претешком раду.

Ваше држчвне камарилне науке служе кастама 
и привилегијама, династијама n' монаркијама, xn- 
јерархијама n формалптетпма, na превелику штету, 
попиженост и песрећу радпог парода.

Ваша псшорија mije пишта друго него вечито и 
некорисно погледањеи повраћање назад, n бескрајно 
лутање и подло понављаље n певање варварских 
ратова и војвода и бестпдпо хвалпсаље тирана — 
владара и њихових убилачких и развратних дп- 
иастија n монархпја, привилегија и прерогатпва.

Ваша педагогија n цела њепа настава, у место 
да учи омладину нашу привредној, здравственој 
и паучпо моралној радњп, ona лута no густој и 
кужној магли разних празноверица, беспослпца и 
неразумних традпција; те тако обдржава царство 
лажп н штете, беде и зла.

Вагиа финанција ne радн ништа друго, пего 
вечпто ствара правила и захтеве за нове данке n 
иамете, трошарппе п зајмове; аникаквих олакшица 
и добра nnje, iiiitii he оваква каква je данас 
донети радпом народу.

Вагиа философија ne води ini прпвредиој, ни 
политичкој ни просветној мудрости, него увек лети 



некуд далеко, далеко изпад сфере пародних потреба, 
ваљда зато, да тако јаче падпе и што вештије 
стегне како зараду, тако п здраву, природну памет 
радпог народа.

Ваша дииломација, развија чптаву поворку 
штетних формалности и пзмотација с разгранатим 
мрежама’ шпионаже, n вечпто ствара убилачке 
нзворе међународппх пнтрпга, омраза. заплета и 
ратова.

Ваше вешшине умпожавају луксуз, разврат, 
болест ii излпшне трошкове и друге терете na 
народ. To he признати сваки ко зна колико троши 
народ иа разне слпке, што их држава и удворице 
намећу: у канцеларије, судпице, општпне, школе, 
кафане и друга јавна места.

Ваша иозоригиша јавна су развратпшптва, која 
користе толпко радном народу колико богаташки бео- 
градскп ручак, златпборској и пиротској сиротињи.

Ваше војне науке уче пародпе синове убилачкој 
вештипи да убпја сваког na кога их команда упу- 
ћује, na макар то био отацибрат; n вуче насилно 
годпшње безбројпе мплпјуне пародпе зараде, na 
подмиривање ратнпх потреба и прохтева.

Ваша бошаника — наука о биљкама, развија 
се n изучава се no школама без нкакве прпвредне 
n здравствене користи за народ, брбљајући само о 
прашницима n тучковнма, и латпнскпм називима 
разних трава и дрва. Ona само одузима време, 
новац n здравље омладини, недајућијој привредне 
n здравствене поуке.

Ваша зоологија делпмице нагонп омладину 
да „изучава“ ono што ona већ види и зна, a де- 
лимице, да се бакће око азијских, афричкпх и аме- 
ричких животиња, које joj нпкад требати nehe, a 
ne учи како he nama домаћа животпња битн круп- 
niija, здравија и родом обилатнија.

Ваша књижевносш препуна je неправде, лажи, 
подлостп n разврата, тако, даје посве тешко одво- 
јпти ono, што je у љој честпто и корисио.

Ваша журналиошика — новинарство — пото- 
нула je у посао преливања пустог у празно и ра- 
спала се у власничке партије и тежње, које јед- 
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нако блебећу: дигни се ти да седнем ja! сјаши ти 
с’ народне грбаче да узјашим ja! Изузетци су 
посве реткп.

Ваше законодавсшво, куда спадају ваше скуп- 
штпнске „народпе“ већпне, нп узми нп остави, 
личи na млатњаву празне сламе — сламе пз које 
излећу све већи и већи државип буџетп што под- 
мирују господске плате и пензије, дпјурне п па- 
радне трошкове; пз које пспадају безбројнп закони 
за угњетавање праведнпх жеља и захтева радног 
народа u сузбијање слободне штампе, речи, збора и 
удружпвања са проширењем владалачких прерога- 
тпва, привилегија п дппастпчкпх апапажа птд. птд.

Baiue академије наука, у погледу подмирпвања 
животпих потреба радног парода и збратимљавања 
завађеног људства, нису умакле од обпчног мла- 
тишуме и Мирза Шафине изреке која вели: „Све 
се чује клепет млипа, али брашна брашна нема.“ —

Ваше иевачке u музичке дружине, већином. 
равие су ономе, који свира и пева, ппрује и ве- 
сели се кад његов ближњп раднп народ плаче п 
уздише од глади, беде и тираније.

Ваши су универзишеши, као и сви вишп мушкп 
и женски заводп, приљежни творци господе и го- 
спођа, угњетача и варалица, експлоататора п гото- 
вапа, развратника и удворица.

Ваши „хуманишарни заводи u фондови* прпхва- 
ћају no где којег сиротапа п сиротицу, кадсувећ 
малаксали н пзнемогли под притиском глобаџија 
и угњетача.

Ваше молишве u богомоље, пред судом науке 
u Хрнстовог јеванђеља, нису пишта друго до при- 
вилегисапа и освећена зборшита разнпх претвара- 
лица, глупака и варалнца, којп и ту, под узвпше- 
ном фцрмом бога ii морала, мисле како he кога 
опљачкати n стамапити, ne само у рату него и na 
сваком месту. Kao што трговци своју робу продају 
тако iicto „слуге божије“ продају молитве, благо- 
слове ii Хрпстово тело.

Вамли су богослови право проклетство, јер oiiii 
нас ударају no кеси и мозгу: кад се рађамо, кад 
се веселимо, кад плачемо, кад се молимо богу, 



кад у брак ступамо, кад из њега излазимо и кад 
умиремо; поред тога што je то све противно науци 
узор мученпка — Христа.

Ваш je иашриошизам маскирапи вапдализам, 
каквог je икад човечапство видпло; јер он je, као 
п све црквенс вере, пајмоћнији творац срамних 
ратова u ратпог оружја. Патриотизам ваш спрема 
сваком другом народу зверску иогпбију и сваку 
песрећу, вичући: покорп je, обори je, опљачкајје, 
u потчипи je плп унпшти’

Ваша иојезија u ролантаика, са безбројним хр- 
пама ваших романа п приповедака, с’ малим изу- 
зетком, mije шппта друго до посве скупа и опака 
куплерајска теревенка п најгрознпје морално опа- 
нпсање.

Па п свако ваше баратаље с нама, у време 
неког партпјског или династичког покрета, или у 
часу пеког ратоваља протпву Турака н других 
крштених u пекрштеппх освајача, није ииштадруго 
до лукаво претварање и позлаћени поклич, да 
отуримо с наших кеса, мозгова и грбача њих, na 
да уседнете вп са још већим дапцима, иаметима, 
теретима и другим незгодама итд.

Оеим ирцговором u одеовором нашим, м неио- 
ричемо еажносш таачних наука u оне еконолске науке 
noja duuie духом праеде, духом радничког u научног 
социјализма; него шим оИемо da кажемо сеечау на 
видику, da еаше чарошење ноеагул a труда око изуча- 
вања наука ваших, некорисчии ништаа радном народу; 
него ви учише гч радшие оршачки da сваку сшруку 
науке u cee на сеегау, na гч само пме бога, закона u 
морала наеијачае, da ysdu3ice вагае обогаГмеање u вашу 
власт, слаеу u благодмину 6ydyfiHOCia.

Дакле, зпајте, да радни народ, пеће дуго тр- 
пити ту вашу вешто органпзовану ортачпну „ду- 
шевних радника“; него хоће da сеак& наука гс ее- 
чишина u cea њенгч носиоуи служе приеребном, sdpae- 
сшвеном, гтросеешнол u иолитаичком благоешању ceeea 
рабног Hapoda — n>ydccaea.

Прп том пезаборавите, организирана ортачино, 
u то још: да „вапте новце“ нпје нико други из 
руднпка ископао пли зарадио, до радии народ.
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He само то; пего п цело тело ваше господо „ду- 
шевни раднпцп,“ постало je и развило сс трудом 
радног народа, којп je давао вама или вашим ро- 
дптељима што сте од њих примпли за време вашег 
развијаља у материци, у детиљству и па паукама!

Кад се то све зпа, да je тако п пикако друкчије, 
онда пма. право радни народ да унита све таке 
душевпе раднпке с узвиком; „Какав je то бездушни 
логор пзобр^жених „душевних радника“, који сма- 
трају себе да су пешто више од радпог народа, те 
поред њега прће носеве и одређују себи за штетне 
u беспосличарске радове пет, десет, педесет, сто, 
хиљаду u сто хиљада пута већу награду и пошту, 
него ли утруђепом радном народу — оном прп- 
вредиом u вечпом трудбенику, који na нажуљеним 
рукама својим држи целу културну зграду чове- 
чанства?“

Какви су то злеуди научарп и пекп морски 
душевни радници, који вековпма векова учише 
радпи парод да се спрема за некакво царство не- 
беско u уживање после своје смрти, a за себе, 
спремалп су и стварали су све што боље царство 
благостања u славе овде на земљи?

И, na послетку, који су то арендатори народнп 
u .вудски, што су уредили економски, црквени, 
државпи и просветпи ред и поредак, такп, да сва- 
чије очи правде и разума впде у њему страховитог 
жандарма, који својски п вештачки чува угњетаче, 
глобаџпје u варалице, a гопи и сатире угњетени, 
утруђени ii оглобљенн радпи парод и проповедиике 
пстииске правдс п праве цстине?

Таке ето големе н грозие пеправде, које падају 
na радни народ, људство, од стране свпју себичних 
„научељака* и другпх „душевпих раденика“, из 
табора црквене, државне, просветне н иовчане го- 
споде, — иатерало je сав бољи и свеспији део 
радног парода, да дубље испитује своје јаде и 
necpehe и да објави рат таквим пеправедпим „ду- 
шевиим радппцима“ п вбдиоцима, учиоцима и 
редиоцима.

Taj бољи u свесппјп део радног народа, све 
више и јаче излазп из кужног мрака успаваности 



п пемарности п улази у спасоносно видсло и живље 
кретање напред, na сложпо n одважпо прикупља 
спагу своју да се ослободп од свију крштених и 
пекрштсиих, душсвних п педушевипх угњетача, 
глобаџија и варалпца својпх, заједно с таком пе- 
праведпом, лажљпвом п грабљивом пауком; na 
поиоспо ступа под заштиту п црвену заставу пове 
науке u повпх душевнпх раднпка — под заставу 
социјалистпчке пауке — социјализма.

Пошто смо напоменули свс што je овде по- 
требпо знатп радном иароду о задатку школе и 
науке u 1БСНИХ освећених п иеосвећепих „душев- 
них радпика", онда сад нам остаје при завршетку 
овог дела, да видимо и добро запамтимо ово што 
даље сљеди, a то je:

Шта вели нова науна на све довде означено?

Наука нова на оспову свега помепутог довпку- 
је громкпм гласом целом радном народу, да се тргпс 
пз свог мртвог сиа п срамне неслоге и иехатостп 
па да се удружује у разпе дружине, и да ствара 
братскп савез сељака п занатлије радпика, — са- 
вез који he својски радпти свуда п свагда да се 
утврди закон . социјалистичке правде за радни 
народ, — закон нравде којп укратко сведеи гласи 
овако:

1., да општина или држава морају наћи рада 
сваком члану општипе и државе, којп га иема, 
или му давати потребпо издржавање, док му се 
посла нађе. To су природне и вечне прерогатпве 
његовог величанства радног народа, коме свака 
влада и власт п свагда служити мора тако, да on 
ради и да живи у благостању и миру.

2., да државпу плп општинску помоћ и пеп- 
зију добије свакп члан народа, само онда a никад 
ппаче, кад je пзнемогао за свакп посао, na бпо 
on радппк, плп господин пли господар.

3., бесплатна лекарска’ помоћ и све лекарије 
мора се давати свему рндном народу, у месту љс- 
гове општине, која мора имати здраву болницу; 
тако исто и бесплатан погреб, укоп.
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4., кад се зпа да у садањем свету, све дру- 
штвене уредбе a тако и свп његовп пословп ц 
одпоси, завпсе од народне свести илн несвести, и 
од љегових научених (иптелигентнпх) спнова, то 
жпвотна je потреба, дасе сва деца радног народа, 
на рачун ошптпне илн државе изучавају само 
стварпој науцп, наставп n разнпм кориснпм радо- 
впма до 16. илп 18. годпне узраста свога. Сва деца 
добпвају цело издржавање од општине пли од 
округа, пли државе ако je општина сиротпа.

да се мапастпрска имања претворе у прп- 
вредна газдипства, задругарска, чијп he приходи 
давати хптпе помоћиирада онпм спротанпма, који 
су унесрећепи: градом, поплавом, олујом, сушом, 
болешћу (епидомпјом), земљотресом, револуцијом 
и ратом.

6., да се уведе прогресиван данак према 
имању и приходу; и велики памет, ујам, на свако 
паследство и лутријски добитак.

7., да се узакопи опште u равиоправно не- 
ограппчено изборно право гласања и избора без 
цепза, за сваког пунољетпог члана парода: са им- 
ператпвппм правом бирача, no коме опи могу у 
свако доба једног послапика опозватп, a другог 
озпачпти u na његово место поставитп.

8., Док се парламентарпзам не замепп непо- 
средпим законодавством, дотле да се бирање по- 
сланпка скупштинских врши no пропорционалном 
изборном систему, т. ј. да гласачи гласају за пме 
своје партије, a ие за ову илн ону личност: па 
кад пзборп буду готовп онда одбор скупштинскп, 
према броју гласача одређује пропорцијалнп број 
послаппка за сваку партију пли фракцију. Ha 
основу тога централни, главпи одбори партпски 
одређују најбоље своје људе да заузму своја no- 
слапичка места.

9., да се узаконп пепосредпо народно за- 
конодавство (референдум), с правом „пнпцијативе“, 
да и народ доноси законске предлоге. Ово je право, 
као u пзборно право народа, тако нужно, да je уме- 
спо овде напоменути, да onaj који то неће, тај je 
опакн злотвор и гробар свега радног народа и 
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сваке правде п слободе. Јер радшг народ само са 
овакпм правом може осигурати своју садашњост 
ii будућпост.

10., да се узакопи неограиичепа слобода 
Јптампе п потпуна слобода збора и удруживања, 
са нагласком да се осуди на вечну робију у руд- 
ппке, сваки онај мрскп грабљивац и угњетач п 
тпрапски измећар, који се усуди ту светшву људ- 
ску окрњити или ограпичити, укинути 1глп пад 
њом цепзуру поставитп.

11., да парод ужива потпупу слободу веро- 
вања ii неверовања, али без свпју садањих цр- 
квених, верозаконских трошкова, дангуба, цере- 
монпја, каста п без мантијашких обреда, јер у 
Христовој пауци ппше: да je црква божија васп- 
она — цео пространп свет и свако место и дру- 
штво где се човек нађе; a прва молитва сваком 
богомољцу je најбоља, кад у себи помисли на добро 
дело, — иа бога истипе и правде, који пе тражн 
од људп нп дапка, пи памета, пи поповштиие, 
ппти њпховпх зиданп дућана п церемопија.

12., да судови буди изборпи, a судије бе- 
сплатне. Укпдају се духовнп као п сви изванреднп 
судови, који данас ужасно много доносе трошка и 
дапгубе, a радном народу ппкакве правде п користи.

13.. да време радпог дана буде равноправно 
свима држављанима, т. ј. радном народу као пго- 
споди и њиховим власницима. Јер суд науке тврди 
да већег и подеснијег одмора треба зпдару и сто- 
лару, ковачу и копачу, него ли господару п ђе- 
нералу, владици и академичару.

14., почем je науком утврђеиа вечна пстина 
да свакп човек има истоветне фпзполошке, хиги- 
јенске, ii психолошке потребе, то вечнп закон прп- 
роде и паучне правде тражи да се све касте п 
привилегије, где one још постоје, за увек укину, 
јер оне су творац безбројнпх тирана, беспосличара. 
рђавштпна, неправдц, побупа, погибија, коцкара 
д другпх несрећа и смицалица народних и људских.

15., да свака управа и пастава мора битп 
удешена, тако, да народ ужива свуда и свагда 
ррганизацију и управу реда и поредка, таку, која 



ржавати и утврђивати међусобни и међу- 
ир, солпдарпост и користан папредак у 
укама друштвепог рада, односа и живота. 
1д се зпа да je иауком и опитом дока- 
свако ратовање, дело неморала, вар- 

међународног економског и здравственог 
i културпог упесрећпваља, упропашћи- 
ражавања: то укида се рат и свако ратпо 
у место тог кужиог и џелатског чпниоца, 
[зборпи међународнп суд да све међу- 
ђевице u спорове договором решава; a 
јепп буџети и трошкови да се употребе 
mo и здравствепо благостање свега на- 
ког корисцог поједппца.
a распоред земљишта, заппмања п про- 
,е такав да у љему ne буде потребе за 
збројпе међе, ограде, капије, браве и 
[шне употребе.
a све друштвепе уредбе буду таке, да 
!iijy оппх узрока садаљих, који рађају: 
)еступ, крађу, превару. убпјство, беспо- 
, угњетаче, експлоататоре, омразу, буну, 
титуцпју; које све скупа вуче за собом 
фупие п ситпе чиновнике, aiicane, судове ‘ 
де п друге мамипаре, рђавштппе и из- 
То he се iiocTiihn кад се оствари se

lima, која гласп:
a сваки капптал служи na срећу п на- 
рцу своме, — радном пароду, a не го- 
варалицама п угњетачима, као што дапас 

то буде треба да свако прпватно пмање 
»аве и машине за производљу постану 
, задругарска, пли државпа својпна, где 
потребни члан друштва имати једнаке 
na сваки одређенп рад и једнака права 
) подмпривање телеснпх п умппх потреба 

које потребе, поред свега горспоменутог, 
да равпоправно сваки члап парода ужива 
агда и ове жпвотне намирнице човекове: 
драв стан и околипу у којој жпви.
драву u посве подесну за рад фабрику, 
у другу велику радиопицу и одморницу;
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I којих морају битп подигнуте подесне баште 
'ледпим засадима, периоиицама за прање и 
ве и полуотвореном бараком за дпевно одма- 
раденичко.

23., добре и потпуно подеспе за рад све алате, 
зе, машине п друге памирипце за произвбдњу 
>уго пословање земљорадничко, занатлијско, 
стријско, научно и забавпо; које мора изра- 
ги држава по најиапредппјпм захтевима пауке 
учшвепој проби учевних п практичних људп. 
24., потпуно здраву јестиопицу п учпоппцу. 
25., пространа и здрава зборишта за јавне 
)ве, забаве п поучна бесплатна предавања у 
)ј општнпи.
26., здрав порођајни дом п болнпцу мора по- 
држава или општипа у свакој сеоској општпни 

рошком кварту.
27., подесне 'путове, мостове, засаде и живе 

де, које одговарају здравствеппм, привредним 
галим захтевима пауке и потреби људској итд. 
To je занон социјалистичке правде, који je апсо- 

п u вечни пзраз нраве науке, научног морала, 
peca, закона нужиости и народпих животних 
зба, дакле, дело и захтев социјализма.
To je пајсавршенпја п најпотпунија човекова 
уштвепа правда п уредба.
To je иаучно пачело, које одговара вечним 
ебама целог друштва људског, које начсло 
i да буде вечпп стожср, око кога се морају 
гати, не само политичка економија, фпзиоло- 
хигијепа, социјологија, кемија и психологпја, 
и све друге науке и њени покретачи, носиоци 

еставницп.
To je моћ, која he раније пли мало доцппје 

рптп, било легалним пли револуционарнпм 
м све политичке, религиозне п нацијопалне 
ламске и угњетачке силе, па п саму ону стра- 
ту моћну и на све стране обожавапу велесилу, 
прождрљивог цара царева, који се зове капи- 

зам; коме се дапас свуда na п у пауци, и у 
, u у олтару усрдно служи и иајвећа пошта 



Taj закон социјалистпчке правде јесте пропо- 
аова вера п наука, која извире, како из извора 
тачних, природпих и друштвепих наука, тако 

извора људских беда, патњи, иесрећа п. пре- 
ене и прекаљене здраве свести u чпсте ра- 
)сти критичкн мпелеппх л>уди.
Све, па и саме закоие небесне п земаљскс 
)де, треба навитл тако, да свуда п свагда 
е том закону социјалпстичке правде — благо- 
/ свпју људи.
Ко ту нстипу не прпзнаје у садашљости, прп- 
i je вољпо плп невољпо у будућиостп, кад му 
> главе пли пспод ногу na улпци н у стану, 
тљи и забави искрсну све one и још грозпије 
твеие страхоте. које смо видели и једнако 
dio: у Руспји, Белгији, Француској, Италији 
рпш земљама; које су свуда и свагда напереие 
tane на оне бездушне п развратпе властнике 
не следују гласу иауке и правде, гласу по- 
и захтева радног парода. Због таких разлога 

> je учевнп професор и бившн миппстар Шефле, 
оме делу „Есенција социјализма", пзмеђу 
:ога u ову истину: „Онај који води борбу 
зцијалпзмом помоћу апсапа п бајонета, тај 
ia погибпју свпма сталежима и целој садањој 
лизацији.“
Људи од пауке и морала, и људи правпчпп 
гипитп, прпзнаће и сада п увек да сви разлози 
стеви овог дела пашег, пису ишпта другб, до 
з жпвотодавне научпе п моралпе истине п 
inu пдеали друштвепе правдс — такс научие 
де, која he ускоро поплавпти све политичке 
ене, просветне н екопомске утњетаче и вара- 

народа; a њихове брапиоце, — апсане и 
to Оружије — претворпти у корпспе п друштвене 
оппце ii привредне и просветне алатке и 
ше.
И сами закони и папони псторијског и кул- 

ог развитка, подупиру п потпскују напред овај 
a соцпјалистичке правде, која no свима зако- 
i нма права на победуи оствариваље, на уза- 
вање u пошту.
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Овај закон правде треба да буде свагдашње 
веровање и јеванђеље свег парода и ученог света 
и његовог млађег нараштаја.

To нека буде љегов пајсветији завет и аманет 
идућим коленима, јср у том се састоји његово 
благостаље п међусобно и међународно солидари- 
сање и стварпо напредовање.

Koja наука, школа, држава, црква, скупштина 
ii ннтелигенција не радп затако праведно уређење 
и благостаље народа, та mije достојна имена и зани- 
мања свога. Она je експлоататор, угњетач, варалица; 
крвоппја народа и издајица науке и морала.

A који члан радног народа, нерадина осшварењу 
шог великог u сттасеносног дсла, шог дела своје срепе 
u слободе iaaj није досшојан имена човечијег, ни евешог 
илена чесшишог u привре&ног раденика, — опог при- 
вредника, који оваки закои правде упија и носи у 
месу, костима, мождинама и мпслима својим; тај 
није дорастао до оногузор прпвредника, који свуда 
и свагда гласно узвикује: да живи и да напредује 
само она наука, која je основапа и поткана духом 
и делом овог закона правде, — науком соцпјализма : 
тај се ппје умпо и морално узвисио до оног уви- 
ђавног привредника, који не заборавља нигде и 
никад да се овано велино и спасоносно дело правде 
и ослобођења, постиже само вештим удруживањем, 
братсним договором, јаном организацијом, разгранатим 
међусобним и међународним савезом, и енергичном и 
истрајном борбом, за остваривање таког занона правде 
и слободе, z

Алп људи здраве свети и чистог поштења, и 
људп праве науке, образовапости п врлппе, поноспо 
ступају под црвену заставу социјализма, и носе 
ову иајспасоноспију заставу закона правде, н воде 
јуначки сваку борбу за победу њену.

Само така наука, проповед п правда; такп 
морал u верозакоп, и таки само привредницн и 
борци заслужују живота и опстанка и свачију 
пажњу, потпору и пошту; јер ускрс и благодетни 
живот за цео радни народ освануће само онда, 
кад се ова научна проповед оствари и гвозденим



Шта треба да Читамо?
ма и прмјатељима поучног и корисног чптаља ндјголлпје 
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е ове — као п многа друга 
— треба за мање наручбе прпложитп 10—30 фпл., a за веће 
ил. за поштарину. Код наруџбе од впше прпмерака једног 
,ела добпва се ирпмеран попуст. Наруцбе се шал>у само уз 
i уз готов новац, који се унапред пошаље. Све наручбе прима

Uprava »Pravo Naroda" Šid (Srijem.)



Изашло je исиод штампе дело вели- ; 
ког америчког ппсца Ептна Синклера: |

MOMBflPfl ј
Дело je изашло у свесцима no 20 фил. х 

У свему има 12 свезака. — Има уједно : 
везаних, a стоје К 2’60; тврдо везане К 3*50 :

Ово дело описује живот европских I 
исељеника у Америци. У њему су живо • 
приказане све невоље и јади, који и на- | 
ше људе чекају преко оцеана. — lipu- : 
казано je верно и истпнито страдање и ~ 
патње једне литавске ратарске породице, | 
која je побегла из Русије, нспод јарма | 
деспотске владавине руског крволока, да | 
потпадну у републиканској Америци под | 
владавпну модерног деспота капитала.

Све наручбе треба управпти на адресу: | 
Uprava ,,Pravo Naroda" id (Srijem).

пзашло je испод штампе:
Наука u радни народ

илп :

: Шта вели наука у корист радног народа :
Написао Baca ПелагиЋ. Цена 20 филира. : 

i Ово je дело особито згодно за про- : 
: паганду међу неосвештеним и непробу- : 
: ђеним деловима радиог парода. Зато га : 
: препоручујемо сваком за набаву. Код : 
: већих наручба добива се знатан попуст. : 
: Све наручбе треба управити на адресу: :

Uprava ,,Pravo Naroda" Šid (Srijem).
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Препоручујемо за претплату

„Право Народа"
новине социјално демократске странке.

Излазе сваког петка na 8 страна у Шиду, и то na 
такав начип, да свакп претплатнпк у години даиа 
од једног листа има no неколико књижица.

Претплата износи за Аустро-Угарску: годпшње 
4 кр. 80 фил., полугодишње 2 кр. 40 фил., a na 
3 месеца 1 кр. 20 фил. За Америку. годишње 1 
долар 50 центи, полугодишње 90 центи, a на 3 
месеца 50 центи. —• За све остало иностранство: 
годишље 7 круна, полугодишње 3 кр. 50 фил., на 
3 месеца 1 кр. 80 фил. — Појединп бројеви стоје 
8 фил. — Претплата, рукописи и све остало шаље 

се на ову адресу:
Uprava „Pravo Naroda" Šid, Srijem.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i

Svim onima, koji razumiju čitati latinicom pre
poručujemo na pretplatu i čitanje:

„Slobodnu Riječ" 
glavno glasilo socijalno demokratske stranke 

Hrvatske i Slavonije.

Izlazi svaki dan osim nedelje i blagdana. Pret
plata iznosi za Austro-Ugarsku K 1.50, za Njemačku 
2 kr., a za sve ostale zemlje 2 kr. 50 fil. mjesečno. 
Sve pošiljke, kao pretplatu, rukopise, oglase itd. valja 

slati na ovu adresu:

Uprava „Slobodne Riječi", Ilica 55, Zagreb.

■ 
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