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НАПОlY1ЕНЕ У 3 ОВУ КЊИГУ 

Ова IП књига садржи само један рад Светозара Марков!!ћа: 
Реашш правац у науци II животу. У првој белешци ове кљиге говор!! 

се о настанку рада, који Марковнћ започиље припреi\lати још у Bpei\le 
боравка у Русији, да би први део довршио у Швајцарској и послао 

АНТОНJlју Хаџиhу за штампаље. Други део довршио је касније и он је 
објављен у време љеговог боравка у Србији. 

Уз орнгинални Марковиhев текст, објављен на српском језику, 

дајС:110 Јј не:llачки превод овог рада, објављен посмртно у јеДНО:,l 

од најзначајНJIјих глаСJIла 1 Интерн::щионале, Фолксштату (D е г 
V 01 k s s t а а t), које је уреl)ивао Ви.lхеЉ\l Либкнехт, саборац Карла 
Маркса још из револуционарне 1848. године. Подсећамо да је у ОВОМ 
листу II саы Маркс објавио дeCeТJIНe својих радова, као н Енгелс, и 

и на уређиваље листа. Лист Фолксшта.т је запра
прве странице својнх послед

:;:ьих шест О С3:\10:\I пре

воду, сада под :новим HaC;lOBO:ll: Гvl?'тернјаПJIСТНЧКИ правац у наУЦЈ1 
(D ј е m а t е r i а 1 ii s t i s с h е R i с h t u п g i п d е l' \Ч i s s е n-

дато је G!':~'l(LUKa~\la а и всза:"lа 

јј ПјЈIШХ CjHICl'i!X 

ji I\lapKcoBo:" 
са европско;,! со

Ј'Ј нтсрнациоНzt;:rО:\1 1 
БIIћс ВIIIIIС података у КIЫIЗl1 ОПОГ НЗ;::I.:Ј.ЊD.. 

-1()O~ 
L..;V ... J • ... v,..д.'~"'~'-'" 

Прнре1)ива.чн 
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РЕАЛНИ ПРАВАЦ У НАУЦИ И ЖИВОТ~Т1 
ОД С. Мi\РКОВИЋА 

1 ШТА ЈЕ ТО РЕАЛИЗАNl? 

у :l1I!шљењу људи се деле данас на два главна логора. У jeAHO:\le 
су људи кој!! веле да у природи Ј1 У човеку постоји једннство, тј. да 

су елеIllентп што састављају сву юатеРЈЈјалну природу !I у:\1Н!! створ 

човека једни исти: материја Ј! снага. Да су ти еле:\lенти бес:щпни, т.ј. 

да се ниједна честица Н!! од материје ни од снаге не:llOже УНИШТ!1ТИ 

!шкад Ј! ничим. Даље вС.'!е ИСТИ .ъуди, да у ПРИРОДИ владају закони 

који истичу из ње саме - Ј!З елеillената што њу састављају Да над 

природом несl1а никакве више силе која '\lоже њоме да управља, да 

мења природне законе, н. пр. да на расту почну рађати јабуке, ИЛИ 

"да протече вода !!з ка:\Iена"," "да се крену чеТИјЈЈ! плаНIlне", ИЛИ да 

се отвори црвено море па да "изабрани" народ пређе преко њега 
"CYBO:ll ногом"3 а друш људи 1\lOpajy да траже лађе ИЛ!! да се даве. 

Исти људи што 01\бацују двојност у целој природи '111'11 пре одбацују 
је у човеку. Они C:llaTpajy у човеку сю1О један створ ПРИрОДИН: орга
низа'Уl Ј! његов рад. 

На другој страни стојс .ЪУДЈ! веле да ПрИрОДО'.l упрzш.ъа не-

ПI1ДЉНВII - нек]. Бl1ШЈ. "НСПОСТЈ1i-КII:ча" CIl.~Ja, 

разу:vrели да : природа је :,.jZliJ1IIHZl ШТО врши 110-

сао, - ВI1ша СИ:lа то је :\IZ1.ШIПIИСТZ1.; он је Н::1ПРZlI:НIО :.IЈ.ШIIНУ, он јој је 

iIZlO покрет !I УПрZlвља ТИ'll покрето:\]; он је )·юљ:е ЗZlустаВ!!Т!I 

~l!Дfнттт т,гтr'1 K:t}~ УnћР се ;lJ«() веЧН<t узхтс сви ће ;Ь\71IИ 

пасти траву као цар Навуходоносор у СВ. П!IСIУ:! Исти ЉУДИ веле да 

така пста двојност влада н у човековој П!)Ј!ј)QДЈС Наше грешно тело 

CZl'l1O је привре'llена одећа за "божанствену" Ј! "беС'liРТНУ" душу. По 

тој теорији свака човекова радља зав!!с!! од "слободне воље" његове 

душе, кој;:) (преко човековог '1ЈОзга) управља љеГОВ!!;\1 i\l!!сшыа !! же

љама, дакле JI њеГОВЈ!ill радом. Као што је врло удесно рекао Бнхнер, 

ТI1 људи тврде: "човечији је :\lOзак клаВ!lР," а душа је клаВ!!Р-~lајсгор 

што свира на ЮIаВIlРУ l{оју оће арију". 

То су два правца у ЉУДСКО;lI '11I!шљењу кој!! се опажају IIZl први 
поглед. Прв!! је правац JIаучн!! - реални; друг!! ненаУЧНJI - 60ГО

славски. Ја саы определио оба правца најОПШТЈ!јЈ!:\l цртама. И један 

и други правац деле се на мноштво огранака, а често се и нреплићу 

између себе, ал!! ја не:\шм намере д;:) белеЖ!!i\l разне правце филозоф-



4 СВЕТОЗАР ТllАРКОВИЋ: ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА, III 

СКЈЈ Ш1\О!Ia. За ;\IOју намеру довољна је ова најОПШТ!Iја 1\арактеРИСТ!f

ка. Но да би се још боље схваТI!ЛО језгро оба правца Ј! њиова разли

ка, а тако нсто да би се раЗУ;\Iела улога коју оба правца имају у 

раЗВI!ТКУ човечанства: ја 11у краТКИ;\I, лаКI!М цртаi\lа пропраТИТЈ! ЊЈlОВ 

постанак н развитак 

Кад је човек на ПРВОl\l ступњу раЗВЈ!тка он у свакој природној 

поiави ВНД!! неку чудноватост - неку в!!шу силу. Св. Илија води 
облаке Ј! бнје муњом и rp0il10:'lr и данас код нашег народа. Град што 
туче lЬHBe !! винограде воде аждаје и грабаНЦl!јаши. Кад настану 

веЛlIке врућ!ше па почне пропадатн рана од суше диже се ;У1ало Ј! 

веЛI!КО - Лlrтија - са ПОПОВlIма и KPCTOB!!:'IIa да умилостиве Бога, 

што их кара за грехове. Очигледно је да се за све те природне појаве 

претпоставља надприродан узрок пак се с' тога !I тражи наДПј)Иј)одна 

по:'l1ОП. Где не владају таки појмови онда се људи од св. Илије оси

гуравају ГРОМОВО1\Iша а ,,1УЊОМ пишу један другом на хиљаде сата 

(телеграф); од леда се осигуравају УДРУЖI!вањем н узајамном гаран

цијом, а од врућl1на вештачким поливањем своји поља. То су прак

тичНЈ! резултат!! научног правца, но о ТО:'Iе ћемо ГОВОРЈ1Т!! доцније. 

Доста то да и данас :'Iаса људ!! неуме да објасни природне појаве већ 
]јх ПРШ!I!сује ћУдl! неЕе више clI:Ie, Ј!Л!! друпш реЧIIl\Iа верује у нешто 

што не зна шта је. Тако је то бlIЛО од како је људи на свету. Вера 

JI сујсвсријс постали су из истог Ј1звора. Вера је исто што Ј! сујеверије 

сюIO што је она сујеверије звюшчно признато. 

Човек је Вl1део сваког дана Еако се сунце рађа !! залази, видео 
је K;}!ZO сс ;\IеIЫЈ.ју ГОДJlшња вре;\lе!!;}, како у пролеће ОЖИВИ сва пр!!

рода, како се развија !! како УГЈ!не; видео је како људи постају 11 

нестају - јсдно,\1 речи Вl!део је сваког треНУТЕа го;\шлу појава које 

није ОИО у стању да објасни. Од куд;} долаЗЈ! оно величанствено 

иде? Па зашто нде БZlШ св;}ког дэна !I то У !IЗВССНО 

ЧОВСЕ IUTO lЬСТОБ ДСТПIЪСКII )7:'1 НС\10/ке да 

.,ЧУД!!()" то 

Да није то р;}срђен 

је 

што је 

је 

изглсдала загонепшј;} једно;\} речи -
ВС!]". ТО је са,,;!) почетак - те:,Iељ за човековУ" Бер'''. Али човеЕ је 

?,юрао дат!! облика ОНО:l1е у што је веровао, јер он није могао веро

ват!! у ништа. КаЈ<ав је облик l\lOrao даТI! човек својој вери? Сијасет 

преД;\IСТ::l утицало је IЫ њега. Једн!! су ;\1У чинила добра а други зла, 

Природно је да је човек ПР!Ш!1С!IВао ТИМ појавама пста својства која 

је С;}:\l Шlао, т.ј. да су једне појаве постале с намером да "IУ чине доб

ро, а друге зло. Тако је он једне појаве (ил!! предмете) почео волети, 

а друг!! се бојати. JelfHC су постале добра божаства, а друге зла. 

То је најОПШТl!ја црта код св!!ју вера што у свима Ј!ћIа ове поделе бо

ж:анстю на добро и зло. Тако је човек обожавао сунце као добро 
GожZ!!!стзо, јер ,\IУ је оно Ч!lН!1ЛО добро, Z! обожавао је олујину Ј! \ЈУРУ 

ШТО :'IУ је гроз!!ла пропашћу. Ешппани обожаваху реку Нил, јер И;\l 

ч!!њашс зеi\rљу ПЛОДНО:'lr, а обожаваху НШЈСКОГ I\:рокодила, јер !!Х овај 

прож;щраше. Вера човекова беше још Ј!З са;\lOГ почетка ЧЈ1Сто мате-
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ријална. Човек је ilIРТВ!В! стваР!!:'>Iа, као што је н. пр, сунце ИЛИ река 
Нил, придодавао својства које је са,,! Иi\!ао: љуцку ВО;},у И љуцке 
страсти. Од тог доба вера је нешто изгубила од своје прве грубости, 
али је остала опет саСВ!Ј"ј ;'vIатеРЈ!јална Ј! до данас. Са развитком 
човека њему се учинило сасвим грубо да сасви:,! мртви преДil!ети !ша

ју својства ЖИВИХ људи, с тога је ~1eCTO сами ти предмета поставио 
живе неВЈ!дљ!!ве Л!!чности - људе СЮ!О :Ш!ОГО "суБТ!1шшје", да тако 

ПРАВАЦ 

Од С. ИАп;:ОВНћА. 

1. Шта j~ то РGаДИБf..::.L? 

\, ~ 
ЈliIшљењу 01ЈУДlI ОС деле данас на дпа глапна 

.1<1г()ра. У ј ('дJIОЖ' су ЉУДЈ! 1:0јн всле Дй у ПрlIЈ)i)ДlI !I У 
'1I}jH:l;Y 11~)CT()j1! ј е Д]ј Jl ~ Т]ј О, Т. ј. да су е,1С:l10]['1'11 ШТО 
,;tlт;\Вља.1У ('. В У )IClТСl)]!j<lЛJiУ lIlт]ЈОДУ Ј! уюш ИU\ЈIЈ чи

Ј:' '1,;[ једн!! нст]!: :Н<1тсрнја Jf снйга. Да су ти СЛСјIСНТН 
tЈ('()l]ЈТШl, Т. ј. да ое шrједна 'ЈСОТlща Н][ од ~чатеРЈ/је 
11 Ј! ()д снаге llСШЈiI\е УШIШТI!ТIf ЮШ,Щ iI ШIЧШ!. Даљс 

јјСД; Ш:ТJI .ЪУДН, да у ПРНРОД!I владају заКОН1I који ll
([,]ј'!У ИЗ Jbt.J сале - Ј!3 еле:ЧGната ШТО љу састављају. 

/~a јјад 11 јЈНРОД()}[ нс),а ЈШЈ;аl;ЛС ШШЮ СJIЛG Ј:оја .:IIоже 
1i,i)Щ; да УIIраЈ3ља, да .iICJЬa I1]Ј1!роДне <ЈС1ъ:оне, Н. пр_ да 

вода }!з 

Ј I if 

JJ.ili да се даве. Пети .ЪУд'1! ШТО одuацују двоiност у 
Ј:" !llIЩЈ\ЩН ТаЈ! ПlЈ,; одu;щуј У јеу ЧОПСЕУ, Они с::йз'
трају у '[(јве];у oa~lO један створ JIјЈНРОДЈ!![: ()ргаНI!ЗЮI 
Ј! J:,CГlJВ l)ад. 

На дlJyгoj стран]! стоје .ЪУД!! н вел;; 
Д\Јјl УЩЈав.ъа неВЈ!Д.ЫШJI "UcclI:oHa'laH дух" - НСl,Ј, шrша 
.. tlСП\ЈСТJIЖЈша" снла, 1(ОЈ' а Ј' е СТВОI)нла 1I3 Нllчега" C1Jt; 

• Ј1 " 

ШТ'I Ш!ДЮIO Ј! непндшlO". Да 6н се лаl<ше lЈ;Ј.ЗУЈlСЛН да 
}јЈ(ЈТјЈСUЮIO ,иrгуру: природа је }lаШЈша што врши по-

:nиша сила то је ОН Је нап рапио :.11Z,,-

ПочетН!! део чланка Светозара МZlрковп1iZl Реални правац у наУЦI1 Ј1 животу, 
Матица св. 112, за 1867-1869. т. 
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рече:'>1, одарене :'1јЮГО већЈ!М спосоБНОСТII:'lа но што ИХ И:'lа човек 
Па те личностн управљају ОНЈI:'>1 појава:'lа што их ;\Ш ВИДИ:\l~. Постав
љајућн лична божанства на ;\1есто :\1РТВН предмета човек Је ~учинио 
ПРВII корак сувре;чеНО:'I "једнобо/кју" Кад је човек већ "ооог.отво. 
рио" себе тЈ кад је разНЈШ божаНСТВП;\1а пр!!П!!сао љуцка С.ВОЈства, 
ПРЈ!РОДНО је саСВЮ1 да је он за:\lJ!СЛИО да у IЫIХОВО;\1 одношаЈУ i\lOP~ 
постојати онака нста јераркија, кој'" владZl и У ЉУЦК0:I1 ДРУШТ!Ј' Т. Ј· 
да међу БОГОВНIIlа Ј!ма старијl! I! i\1JIађн па дакле да :'lOра ОИТ\! !! 

један најстаРlIји .. Тако постаде код Грка 3епс са својО:'Ј :\IЛогобројНО:'l 
божанствеНО:'I ПОРОДЈЩО:'>l добри If ЗЈЈЈ! богова. Тако постаде код Јев
реј," ,,]ехова" са НJerOВl!!l1 безбројнљ\] АнђеЛЈ!i\Ia и Аранђелима, Хе
DУВЈ1В1ша Ј! СерафrШЈ!ыа С једне стране Ј! са сатано;,! и њеГОВ!!:'>l 
:,;тпаТШ!!l\l" друговт\!а с друге стране. Па Ј! у ОНЮI рејш1)ијаiviZl где 
ВР'ОВНУ власт деле два божанства, добро Јј зло, вазда се приписивала 
надыоћност доБРО:'1 (јер то иде човеку у рачун) !! опредељава се 
вреIllе кад ће добро победити зло (ОР:\1узд-Арюraна код стаРЈ!Х Перси
јанаца) Ј! кад ће настати "вечно" ЦZlрство једнодржавне небесне мо· 
НZlрхије. Дивљачка плеIllена која се налазе на најю!жеi\l ступњу раз
Iштка не:\!ају често Нl!какви појil1ОIШ ни о какво:.! божанству. она 
племена која стоје нешто ВЈ1ше тек ПОСIJ!ЊУ ПРЈ1:\1ећ!!вати неке нео· 
б!!чне појаве у природи Ј! често HajIlpOCT!1jJ!ill ]ј НZlјоб!IЧШјјII~l ствари:.!а 
пршшсују неку 1\1011. То су прв!! зачеТЦI! Bepe.~ Код т!! наро?а не:'>lа 
Iшкакве I<Jlасе људи која бп била у KaKBO:ll ОСООИТо:\l однснпаЈУ спрам 
божанства т. ј. He!l!a ншzаквог свештеНJIЧКОГ реда. Тек кад се божан
СТВУ даде нек," одређена престава, Еад му се пршшшу нека одређена 
CBojCTBZl, ОНд'" Ј\10же постојати "богослуженије" jf свештеНlIчка класа. 
ИЗ,lази;ш бн врло да,lСКО ван граница нашег чланка кад би излагаЛ!i 
ПОСТЈНZlЕ Ј[ РЈЈmпZlК верс до i\ZlПZlшњег њеног СТУЈ!ња. Cai\lO прИ:\IС-
ћ.Z~БZС\IО ,:IZ1 11 ДZI.lIZlС КО;Ј; /КИВП IIЗРО~~ l\10)KC се прегледЈ.ТИ цео ред од 

ПЈ. ГР:lI-l!IЦИ ]ЪУП:~С гасе и остэ.wТТИ }кивотrпьа који НСiЧ.}-
ју СаВРШСНО НЈIКаКВЈ[ рсmфИОЗШf појмова па до ре:шђија високо КТ1-
TypIEIX пародZ1. Ова постспсност; 

је вера 

hРУШТВО 

ЧОВСКОШI !ш:теРССrI. пр. постZlО западни ДОП,lат вере, да је 
папа llСilогреШIIв/i јер је на Iьега Еао llаСјIСДНJlI~а СВ. Il па~\lСС~ 
НШ(:Ј. на ЗСl\lЛ,]! lIOенессно БОЖZlнствено својство непогреши. 
ВОСТЈ!. ОЧСВИДНО ТЈ.ј је доi:\lат постZlО с тога што је PJ1i\ICE!! СШIСКОI1 
теа Д:) 

ја Јна:,! д'" се щяо М:!ОГН нсће саглас!!тrr са оВ!ш сваћањем 
да је т. ј. CBZlKZ'. прест-ава вере материјаЛЕZl. АЛJI зато постоје докази 

се недаду Код :часе н:срода већпна јuш 
груБЉЈ1 феТ!!Ilшзаi\17 као што је н. пр. поштовање икона. Бадава ту 
ДОI(азуiу богослов!! да је то поштовање чисто "идеално" т. ј. да се ту 
поштују дела он!! Л1IЧНОСТII, што су на шzонама нзобраљ:ене. Код 
нас, н. пр. још стружу са ш(оне боју т! друго ко:.!ађе па носе уза се 
да се сачувају од "свшzе беде JI напасти". Али да неУЗ!1ыљеIllО масу 
народа већ да УЗl\lе:l!О cZl:\le ученс БОГОС_lове. ШтZl значе њиозZl без-
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бројна опредељавања божанства Ј(ао: бесконачно, безусловно, вечни 

ДУХ Ј! др .. ? Може ли човек доиста да престаВЈ! Ј! да заi\ШСЛИ нешто 

"бесконачно", "безусловно", "ДУХ" !! подобне ствари. Кад би мета
фЈ!зичари S - богослови били иоле познати са човеКОВJIЈ\1 ооганом за 
миш.ъење - мозгом, они неби потврђивали таку беСШIСШ;ЦУ. То се 
!\ю;,ке са:\1О ре/ш, али се неможе ннкако заl\IИСЛИТЈ!. Цела колена 
ЉУЦК:1 ПРОШ.l:1 су У :l1учењу да се објZlсне ТЈI крајњи бесконачни узроци 
НZlШЈ! КОНZlЧНИ појава, ai\la узалуд .. Ти су људ!! познати под имеНОi\1 

,,~,lеТ:1фЈ!ЗИЧZlра". Али бакhући око тота они НИСУ !Ш ПРИ:'>IећиваЛ!l 
"ако с', они везани за земљу Ј! како он!! у CTBZlPJ! не:.IOГУ нн да преста
ве те преД~1ете а I(ЮIO Л!I да ИХ објасне. Ево шта вел!! о TO:'Ie једZlН 

~ЈјјЗ]јО.!iОГ т. ј. човек потпуно "надлежан" да суди о тој ствари, а тО 

је ЈЕZl:,ICiНПјј енглески научењак : "Он!! (т.ј. :llетаф!!ЗI1чарЈ!) у 

C:1i\1Oj ствари престављал!! су бесконачна JZZlO коначно, безусловно као 
условно, дух као тело, нуменон као феНО!lIенон,9 јер само тим начи· 

НО:,! ум ,\fоже JI:\IaTJI приступа до тих предмета". * 
Ми 010 опредеЛЈ!ЛJI веру као пеРI!ОД детиљства љуцког ЫЈ!шљења. 

~Ia жа.lОСТ :\1аса људи налази се још у тоые пеР!10ДУ, с тога 11 у науци 

ЈОШ Ј! данас има знатан број људи кој!! i\1Исле онако исто Ј{ао Ј! маса 

народа, I1ЛЈ! бар који се налазе под утrщајем тога i\IJIшљења. Ја сам 
почео до душе да пишем о правцу реа:ШО;1l у науци и животу, али 

да бн се потпуније сватио овај правац, ја i\ШСЛЊvI да је добро да се 

знZl правац са св!!:\! протнв::ш. 

Прв!! УТНСЦЈ! природн!! појZlВZl ]]З:1зваше у човеку љуб:1В !! страх 
llре:'l:1 ти,,! појава:Vlа и пород!!ше сујеверпје JI веру. Но то је са:.lО 

једн," страна )':\1Ног човековог раЗБ!IТЕа. Исте појаве изазваше човекову 

радозналост. Како то бива? Зашто то бива? Кюzo је постао човек !I 

зашто је он дошао на оюј CDeT? ТПта јс овај СВСТ н 1<ако је он 

Г!ОСТZlО? друг:! безбројна пнтаI-ЬZl ИСКРСНУIIIС пред ЧОВека, Та прва 

што 

њега !! О поло/кају 111ТО ГЈ. оп заУЗII~\1~ЪС у реду тих појава. 

11 

праDЦ". 

НаЧС,lО је сваке вере, д'" је она неногреШJIва. Да је све оно што 

ОН," раЧУЕа увереље:'.! - своји:">! ZIOГ?llZlTO)1 дошло људима 

од сююг божанства, па ПРG:\iа TOl\IC да то Ы0ра бити света. вечна 
НСТЈља, за све људе јј све Be1\:ODe. Кад би се дозво;шла и нај)Iања 

cYillЛJa, ;(3 l\iоже бит)! неистшшто оно што се налази v божанствено;\! 
"откровепију" онда би божанство !Iзгубш!О од своје н;погреШIIВОСТИ Ј1 
ПРС.ЧУ,IРОСТЈ1, Ј1 свемогуiJ.НОСПI - онда оно неби било божZlНСТВО. То 
је општа црта свнју вера Jl у TO:l1C су оне све - једнаке. Отуда долази 

онај I1 ~\1pjKI-ьa вере HZl ДРУТУl ЧИ2\I СС ),I~ И HZlJ:·,raILC 
неслZl/КУ; отуда долаЗЈ! непријатељство свију вера ПРОТJIВ науке, јер 

• ,ЪУlJса, "ИСТОРIја филозофије", руски превод Спасовнhа IJ НевјеДО~i
СЕОГЈ, стр" XXII,10 
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ова У;Ј:ара на непогрешивост свију. IЗера каже да је постанак света 

!1 љегова цељ, постанак човека, његова цељ на зеi\1ЉJf и ван Зei\lље 

љегове дужности и права - да је то извесно 11 опредељено. Да је то 
све човеку ОТКРJIЛО божанствено откровеније, с тога да је после от
кровенија сваки покушај човеков да размишља и решава та питаља 

друкчије но што су тамо једном решена, да је то покушај на божију 
свемогућност и непогрешивост - да је злочинство, Наука опет вели 

да човек има право да :V!l1СЛИ о CBei\1Y што занима његов Y:Yi, а ТИМ 

пре о OHO~le што засеца непосредно у његов живот и да неПР!1знаје 
никакав ВИШИ суд до суд његовог разума. Вера захтева: безусловну 
укоченост човека Ј! своје неограничено туторство над њим; наука: 

безгран!!чну слободу JI безграН!fчан напредак; разуме се донде докле 

допиру ':овеЧЈ!је способност!!. Из ове начелне разлике истиче друга 

тако исто важна, ако не још важнија а то је: разлика у погледу 

на љуцко друштво !1 љуцке одношаје, КрајЉ!1 је резултат сваке вере 

неједнакост међу људима, неравноправност и неслобода, Напротив 
крајњи је резултат науке равноправност и слобода. ]а знам да ће 
ова последња поставка изазвати буру међу богословима, али при свем 

том то је необорива истина, Сведок је томе сва љуцка историја Па 
да не идемо даље сведок су томе са;\1а општа начела што их проповеда 

свака вера, 

Свака вера долази човеку божанствеНJIМ открићем т. ј, Бог је 
саопштио човеку своје тајне преко своји изабрани ступајуhи с љима 
у непосредан сношај (узнмљуhи на се љуцки облик или ма каквим 
другим чудом), То проповедају БОГОСЛОВI1 свију вера код свију кул

турни народа, где се је вера толико развила те су надприроднЈ. свој
ства УуlРТШI ствари заi\1енилЈ. лична божанства, Такве су особито вере 
стара грчка, будијска, јеврејска, муамеданска и хришhанска, Сасвим 
је ПРИРОДНО што су те "изабране" личности задобиле код људи веће 
поштовање но остали С:\lРТЮI људи, Тако је постала класа људи којој 
је био Г,lаВШI задатак да врши посреДНЈ1ЧКУ свезу Ј1Зl\lеђу ооични 
грешни људи и оожанствене више силе, Код СВlIју вера културни на-

јс ЈЈ та клаС:1 ~ЪYДH. се ОД:\1а те 

lIOделе ЉУДИ па две К:lасе: једну што има сношаја са 60жаНСПЮl\1 

:1 ~p)'i'y Ш'IО IIC~·.iJ. те С2СЈС Ј ~,10ра:Пf су се РЗ2ВИТИ ОСООI1Т!1 

!i ПОЛЈ1Тi1ЧЮl одношаји "те!)у ТИ:,I клаСЈ.l\Iа. Ма каЮ:З:1 да 

cv Ы0pa;rнa у6еђења што их проповеда једна вера юа КОЛИКО она 

проповедала ЈедшlКОСТ људе "пред БОГО:\l, СВака vt)Ja у caivlUMt соо:" 

садр/ки наЧС:IО: ясјСДН:1КОСТ .тъудн со60':Ч. ј\КО извесни :ьуди 
Иl\1ају сношаја с' божанствоТlI, ако он!! иыају способност да ТУl\lаче 
дрУГJIГ~i ;ьуди?,t'Iа "БО:Я{Zlнствев:о откровснијеlJ 

I Т, ј, да прописују" љу
ДЈI:\'l~Ј ПIТZl ће да ?\Iисrrс о себи 11 свету' 11 да И1\1 прописују извесна 
праВЈ!ла за живот на основу "божанствени заповести": онда ту већ 
фаКТЈIЧНО постоји неједнакост ТlIeђy људима, Свако дакле самостЈ.ЛНО 

:\ПIШ~ЪС}ЬС човеково то је НZlпад нс CZE\10 на непогреlUИВОСТ открове

нија већ и на материјалне интересе оне класе људи што представља 

божанствену власт на земљи, Овде лежи главни УЗРОК за што је ова 

КЛЈ.са људи у СШЕ\1 зеl\l:ьа:Vlа, код СВЈ1ју вера с онаком фанаТJl'1I;:ОJl! 
мржњоlVI водила борбу против науке, против човековог развитка -
против с.;юбоде. Где су природни УСЛОШI зеl\lЉ!Iшта ншли на руку 

да се у н(\роду укорени сујеверије, онде је у овим класама испало за 
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РУКОJl1 да се оргаНl1зују у праВЈ!ЛНУ CJ1CTei\lY I! да одрже народ у 

неПОJlШЧНОJll Уi\1НОi\l детнњству за иљаде година, Као што Је то било 
у старом ЕГIIПТУ, у Перу и у l\1ексици II као што још данас траје 

у Индији, Китају Ј! ]апану. У други народа где није било такви услова 

и где се је управо започела наука (а то су Европски народи) вера је 
била највеhи непријатељ науке све до најновијег ВРе:Уlена. У развитку 

реалног правца у науци i\1I1 ћемо у кратко престаВИТЈ1 ту борбу између 
вере JI науке, 

у старој Грчкој 63611 до р, Х.* први пут је покушао човек да 

CBOjI1i\l УJl10Ы на основу посматрања објасни постројку васијоне неУЗИi\1-
.ъуhи у ПО1Y10h никакве ванприродне силе, Прв!! ГРЧКИ филозофи уча
ху да су вода, ваздух, зе!lIља и ватра четири првобитне просте СТl!хије1~ 
из кој!!х је постала сва васијона, да!Сlе Ј! зеыља I! човек. Ми се неhe:vю 
ни у колико упуштаТЈ! у разматрање раЗНЈ! философски школа, То 
лежи далеко ван граница овог чланка, За нас није нимало важно да 

знаJl10 детиљске покушај е човекове да објасни овај сложен!! Jllexa. 
НЈ!за:Vl ВЈ.сијОНСКЈ! у оно вреые кад човеку не беху познате ни из 

далекЈ. Ч!1њеюще (које су Ј! данас врло непотпуне) на којlша 6и 

могао да подигне своју уыну зграду. За нас је важан тај факт, да 
човек није :VlОгао да се заДОВОЉЈ! наРОДНИl\1 причама о створењу света, 

о богу Зевсу Ј! његовој l\1логобројној родбllНИ, којll се по својој hуди 
играју љуцком судБОl\!. Човек поче да посматра н да бепеЖI1 своја 
ПОСТl!атрања, поче да путује по ДРУГИi\'l зеJllљаыа с цељу, да сакупи 

Ј!скуства од други народа. (Скоро сви прв!! грчки филозофи одлико
паше се TJ1i\le ШТО су путовали по свим крајеВИi\1а ондашњег образо
ваног света.) Човек поче да се УЧJl, 

Врло полако је иапреДОВЈ.ла јеЛЈ!нска наука кад се сравни како 

се данас науке развијају. Ал!! треба да се заi\'1I!СЛ!I да то беху први 

почетци науке ] еЛ!!Н!!ма не беше познат опит, ово моћно оруђе 
CYBpeZ\leHe науке, они беху ограШlчеН!I на Cal\IO ПОСl\Iaтрање појава. 

:\;Ш Ј1 у саЧО:,1 ПОС:\lатрању Еаква је разлика старог 

са његов!В! груб!ш оруђИl\Ia ЗЈ. посматрање и Ј1зыеђу европског науче. 
сувре. 

опште што 

н газјеШlњеност 11 то мало 
паучењака Прв!! научењацн не;\таху ИЈ! сакупљени ЗОЈ!рака, ни би б
ЛIlјотека, ИЈ! штампе, ОНИ :\lОрадоше СЈ.Т\1И са нај веlШi\I трудоы да 

су желели Ю1С1Т!!; а тако Ј!СТО РУI(О!ШС Ј! УО1ено предавање бијаху 

једина сретства да упознаду свет са своји:.! наУЧНЮl раДО:Ii. Од првог 

почеп(а ПРО:\1атраља ПРЈ!роде па 1(0 првог ЗН:1ЫСНЈ!ТОг научног списа: 

.,ИСТОР!Iја ЛiЈIВОТJIља" АРJIстотела1 :; прош.;ю је скоро 300 год. Скоро 

затим настало је сјајно Bpe?lIe јеЛЈ1неке науке у АлександријЈ!. Дрепер 
у својој "ИСТОРЈ!јЈ! уыног развитка Европе"1.1 дивно је описао како 

је високо стајала јелинека наука за BpeZ\1e династије ПТОЛОi\теја.15 

, ЉУНС, "Историја философије", стр. 1. 
"'~ д::1 се пеб:! ПрI1 ОВО:;,1 тср:;,пrну ДОГОДИЛО не~ора3У:\Iс!ЗаIЬС јер се реч: 

ош!Т употребљује у об!!ЧНО?li разговору у ВЈ!ше значења, дужност Z\Ш је да 
ПРИ:llеТИ:\1 да ја "оп!!т" употребљујеы у с:.шслу "експернменат" т.ј. всштачко 
ПРОНЗВОЈ)ење појава што се иначе дешавају у ПРИРОДИ, !IЛИ вештаЧЈ(О ;.Iсњање 
Щ:JIРОДНЈ!Х појава, да би се лакше ИЗУЧИЛ!1 ЊЈIOВ!! закон!!, 
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Сама зграда за неговање науке "АлексаНДРЈ!јск!! музеј" могла би се 
слободно упореДИТII са најбољи",! данаШЊIIМ такнм зградама. БиБЛЈ!
јотека са 700.000 књига, ботаннчка JI золог!!јска башта, обсерваторија 
са НУЖНИ;lI !ШСТРУ:lIеНТЈ!ыа за aCTpoHo;lIcKa посматрања, ahaTO?-IСК!1 Ю1-
бинет, где су се расецаЛ!l ТРУПОВ!I за изучавање човечијег тела 

све је то било сједињено у АлександријСКО;VI ;\lузеју. У Александрнјrr 

јављају се пр в!! пут тачне наукс онако како их :\Ш данас разу;че"lО: 

Гео:\!еТј)нја, АСТРОНОilшја, ФИЗIIка, Географија ]ј друге. Неке !(ао 

што је ГСО?-Iетрија Љ\Јају вредност!! Ј! до данас. Астрономија данас 

далеко је от!!шла од Астроноыије АлексаНДР!Iјскн научењака, ал!! 

;lIЛОГИ од ЊЈЮВ![ изналазака у тој науци Н:\lају вреДНОСТЈ[ ј[ до данас. 

Тако је нсто Ј! у ДРУГ!!:ll паукаыа: Физици, Мехашщи, ГеографJlј!I и 

;::IP,· :t-Io Н3УЧНZ1 псријода стари ЈС"lНПZ1 се bP.:l:O брзо. С појZlВС)~l 
хришhанства Александријска наука пропада, а на :\lесто ње завлађују 
спорови о догыатиыа вере. Дрепер вел!! у ПО:\IеНУПI:ll делу, да је греп,а 

наука пропала с тога што је "грчки уы остарио"1G у то доба. У опште 

по MO:lIe i\1Ј!шље!,ьу, онај закон што га је Дрепер поставио у I1стој 

ЮЫIЗИ: да сваlШ народ пролази исте стспене раЗВ!IТI<а од рођења па 

до С:'lРТЈ! као 11 поједина ЛЈ!ЧНОСТ,17 lIије ИСТШI!1Т. Међу ЖИВОТО:'I 
!ШДИВЈ!дује и Ж!!ВОТО;VI народа Ј1ыа аналогије; ал!! аналогија није НСТО

ьеТIIОСГ. О закошша, по кој!ша се чозечапство развија, ја пу говорит!! 

У OВi1:l1 члаНЦ!l7llа ОПШЈ!рн!!је. За сад Ca:lIO да каЖСill да се Jiпотеза што 
је Дрепер поставља као закон не СЮIО Н!IЧ!В! непотврђује у љеГОВО:\1 

де:!у, већ на против његово дело даје доста доказа за сасВiШ противно 
'\П!Ш.Ћсње Грчка цивилизација умрла је насилном CZllрћу од руку 

Римљана, а РЈшска од руку варвара. Образованост код старих Јелrша 

као i! богатство није била својина целог народа Bell градова 

II~ И ту C27-.iО појСЈ:Ј1не K.7IaCC У'жива;rе су б;rага цивилизације, а OCTJ.:IH 
lIалоп био јс проста гшта, осуђена да рад!!, да приноси жртве разним 

(јОГОВШIa !I ;:р трчи на фОРУ:llе да ПО:\Iаже раЗШ1:1l демаГОЗИillа како 
i:c дочепап; власт у рукс од Еоје "'lаса народа неће опет имати нЈ!
}C::H~Ee користи. Снсте:\,1З ропства БИ.Ј? је C2.ClHl~1 

с тога је она би:!а лабава, 

постоја:lа је саСВИ;\1 по 1\1Ј1ЛОСТ!! царева. Како 

ЈС та наУI\а cToJa,Ii1 прс:ча "јаСЈ! JIi1pO,(a о точе ) i,рспер ЮIг;\е неГОВОРЈ1. 
Они опзьZtчка:Нf цео свет 1I богZiТ-

СТВО целог света ДОВУКЛИ у Ри:\! а све народе обратил!! у своје ро, 

баве. Па и у са:lЮ:\! РЕ:.ЈУ сво богатство GИJIО је у рука:\ја извесног 

од 7\1ЉIOст!!ње ве;шкаLII:I, I;:оји су је ПОТЕуп:ышаШI за своје цељи. Оту

да она страшна раскош Jl онај ужаСН!I разврат, што ,\јУ ЕС:\lа равног 

у Зло дакле ОД КОГЈ. је CTpa;~a~·Ia ГРЧi,з. 11 РИ~\iс:ка 

ц!ШЈ!ЛЈ1Зација лежало је просто у организацији ca:llOr друштва. Је ли 
с тога iI10рала да пропадне Еласичка Ц!!ВЈ!.I!!зацrrја од "своје сопствене 

старости"? Ако ПРЈШСШШО :llетоду тачни наУЕа на науку о друштву, 

па ЗG1кључујеыо од JIзвесног на неизвесно, Ј!з ОЮl појава што се 

дешавају у СУВРС:llе!юј ЦIIJ311лизацнјн; ако !lзведе:.IO заI;:ОНС !I ако Ј1х 
Пр!!;ЧСШ!iVЮ на ЦЈIВ!!.1JIзаЦlIје што су прошле: ilШ ileillO по свој ПРЈ!Л!ЩII 

ГE\:IНJI ПГ:\Б:\Ц У Н:\УЦII И )]<JIВOTY 11 

GИТЈ! б:шзу ИCIШIе. Пре француске реВО.'IУЦЈ!је, француска ЦИВЈ!ЛИ

зација престављаше сличне појаве као 11 стара "клаСl!чна". Онака ис· 
1 а оGразованост. 11 Ј<рајња раскош Ј! крајња поквареност у Вi!ШI1М 

IClaca,l-ia !! онака иста Ј<рајња СИРОПlња 11 необразованост у iVIаси 
парода .. То стање Ј1зазва:rо је Ерваву револуцију Еоја је потресла из 

те'\!еља стару Француску, али не са:-,ЈО да није УПJIштила њену ци ви

;!!!зацију веп је по:rожтrла тврд Ј! неоБОРl!В темељ за нов непреКЈ!ДНИ 

раЗВI!ТЮ{ То је по свој ПРШШЦI! ОЧСЮIва.10 Јl је;шнску ЦИВ!1Шlзацнју 
у Европи Ј1 Африци, а:!и она пре тога паде под ударцима завојевача, 
РЈЈ'\!љана. А;lександрнјСI,а наука припадала је ИСКЉУЧЈ!ВО в!!шој класи 
- ;.ю!В!!ла је у двору ПО :lШЛОСП! царева. Са паДО:-,I царске д)[настије, 
која је била зашТ!!Тюш;а науке (као неког УЈ<раса свог двора) :llOpa.la 
је опа.ДЈ.ТИ Jl ca:\l;] l1a.YKZl, јер :\lЈ.СЈ. наро.=\Ј. још није cBaha::ra 
:Ia Еегујс науку. Таку Ј!СТУ појаву вrr;Щ:l1Q :llJI доцније у историји Фло
ренцијс под владо:\! купе Мед!!чи1 ' С падо,,! породице МеДЈ1ЧI! пада 

lЈ спољашња сјајност флорентинске наУI,е и вештине, Тако је то свуда 

Г:Је је HaYJza послаСТЈща једне класе људи а не свој11на целог народа, 
С:н1О ТШlе :'1Оже да се објасни :\lр;,кња простог народа која се је 

показала у време првог хришћанства на ону господу у царскоы двору, 

што трошаше огроыне суме !!зучавајућ!! науку са сјајЮ!:ll гозБЮIа на 

IIарско,\; столу, док прост народ :llОже бити не:'Iaђашс ни леба. 

Држећи се Дрепера у ређању ЧЈ!њсН!ща како се раЗВ!Iјa:rа наука, 

)ШС;!!!О СЮl да није претерано С"'Iело што СЮI изрекао да се неслаЖС'\l 

са СБИЛ1а њеГОВ!В1 i!ЗВОДЈ!:lIa. 

"Завера Граха", 1U "побуна робова" у СJIцилијИ,:lО "војна савезн!!

Еа" сви Т!! покушај!! да се уништи тиранија Р!ша, показују Дi1 се је 

\' Рјј:'lској ДР;'ј;:авн почела реакција против 

зла ТУС\lе се 1\10;'1'<:; објаснити онако брзи развитак Хришћанства, ШТО 
се ОД:\lа у почетку РИ:'1ске у то ВРС:'.1С бстпс 

ТЈр;;. iC,JUJ.. l\:a~ јеС ОВај Ч':IZlЕZl.К зсll био iЕiIIИСЈ.Н дознао ca:"I 3Ј. 

И:\lпсријн IIОНЈ!КЛЈ. је ЈlивЈ. вера на ),ICCTO УliИlliТСНС старс Z! у 
~тr1~~ТП'Т'?:У ТJrY;:;('l? rr> чГ\п:, 'ТРР;:1~rrр;)пнјf" T-1'7!јК;)Т'I~";{Т('nТiТ~ 

С ,"IE)CI' Бека: власт цркве и сlЈсудална снстсыа основане 
1"3;1 су ВЗРБЗРИ: :1 ЕZlПZl:НZ PJl:,ICI~Y 

вс!! "две цив!!ш!заш!јс"С:Ј једна је ущ!рала а друга у 

ви.рвзри ".ПОt-О1ла;јЈ~IН крв":А у Еструлој рн:\н:кој :iР/ЕЈ.RИ - ТО 
као СРИЭНЈОЛОШКУ ОСС:\1ЕСЛИПУ. Са:йо она раса :\IOJiZC ПОПРЭБИТИ 

по сво:,! Да један 

.iЂZttIZlН HZ1PO;I ПОСТZlНС ,...цивилизацију :IРУ-
гог TPCOZ1. Z3Zlјпрс ;1,3 се IЬСГОiЗ ОГГZlНIIЗ(}~'1 zl ОСООНТО E)C:'OiJ :\1033Е 

rJ.~t3;:jc Е уса~рппт. З;1Тn Il)IБ.ъацТ! :"vl0ty ,!1а С;1;\10 CIJOP:\lC Г-:вропејаП::l, 
зато OIIiI1TC спн НСОИРЭЗ0ваНЈ1 народи liа.јПl~С cPOP:',IC од раЗВIiтнји 
;r2pO,.,"!~ П:1 тек ОII:;З lЬИОI3С ~П:СЛ!! IЬ:I0БУ нэ.Уl\У. ТеК кад су наро;пr УСНО· 
јшш iШ\"ЧПО ~ПШЈЉС!~С 11 усаВРШ!!Л!1 свој оргаЮ!ЗЮl, тек онда он!! ~lOгy 
УII.1прсl)::в~ти се HZl СПО:il ТС~\IС;ЬУ т,ј. из споји потребз. 1\~p),Ia!ICKa ПЛС:,Iсна 
Н!!С\' даЕЛС ПОД~lлад!!ла РJI:lIљане ]ј у опште лаТIIНСКУ расу но на ПРОТИЕ 

сащ! су vсаnРШIIЛ!! свој орган!!за;\i ЕРВНП"I ;\iСUЈаЊБI са оно:\! разв!!јенијО~1 
r аСО;\I .. Нсто онако 1(ао што се црна раса у А;\lерици усавршава крвн!!:\! 
7;IСlli2Е,С:,! са ЕвропсјЦИ:\I3.. ГСР:\'I3.пци су дакле CiJ.:\10 успорн.:rн раЗIЗнтаI{ нове 
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у са'\10М почетку, Она није могла ни МИСЛИТИ да Ј1зради научну друш

твену систему, која би обуватила сав живот љуцки; Ј[ која бн на науч

ном темељу поставила морална начела у држави, у друштву, у поро

ДИЦИ. Такве системе нема наука још ни до данас. РеЛЈ!ГЈ!јозна Сl1сте;>.Iа 

старог Рима није била никаква, Ево како Дрепер карактерпше ту 

систему: "Његов противник (ПРОТИВНЈ!К хришћанства) јаЗИЧНIIштв02 S 
показало је своју унутрашњу слабост, лабавост и није имало наде на 

будупност, то је била система, ако се може назвати систеыом наука, 
који нема ни начела ни организације; оно није обраћало пажњу на 

своје присталице; његови жречеви били су супарници један другом, 

признавајуhи млого богова, они нису имали политичке целине, они 
су вршили обреде - вршили формалности друштвене вере - и про· 
рицали будуhност, ал!! нису имали никаквог утицаја на Домаћн ЖН· 
вот, нису нимало обраhали пажњу на несрећне и прнтиснуте" , .. "9 

Хришhанска вера била је у време свог постанка УМНИ прогрес 
у целом народу кад се сравни са вером коју је она заменила. Са 

својШVI СТРОГИ;VI моралом она је била најстрашнија критика против 
тадашње искварености више класе: проповедајуhи једнакост људи 
пред БОГО1\! Ј! узајамну љубав међу собом; милосрђе спрам грешника, 

1\!I!ЛОСТИЊУ СИРОТИЊИ, одрицање од земни блага зарад награде у дру

ГО1\! свету после смрти - она је ПРЈ!добнла уза се сву нижу класу, све 

Ј<оји су били гоњени и угњетавани од развратне више класе - јеДНО1\! 
реч!!: хришћанство је задобило за се већину. Ал!! ову прогрес!!!зну 
црту носило је хришhанство само дотле док није одржало победу 

над својим непријатељем - јаЗИЧНИШТВО;>.I. Одма још у прво вре;>.1е 

док се је ИДОЛОПОКЛОНСТВО још држало у Александрији и док се још 

у АлександрнјСКОI\! музеју неговала наука: хришпанско свештенство 
поче нападати на науку. ЧИiII се је хришhанство УТВРДИЛО, ч 111\1 је 

постало "државна релиђнја" ,30 одма је показало да у његово;,т те"тељу 

као у темељу сваке вере у опште леже начела укочености, нетрпе

';-ьЈ1ВОСТИ, неслободе. Хришhансю! историци бележили су гоњења !1 уби
стю што су хр!!шпан!! претрпели од други вера, али су врло пепра-

~{еСГIО:\ПП-DУ 

је оно задобила власт. секта 

Д.:: ~С~,lС није 011':10 Нl1НТl а н 1<i1llt.:; остаЛе ДРУГе 

А секте су се :чорзле развити у једно:\! науку, кој!! је био тол!!ко 
распрострањен, подвргнут утицајН:lIЗ разни фИ_'IозофСКЈ! школа Ј! Ш\

родни веровања. Никакви сабор!! ЈШ договори нису IIш;а,ј IIJIUла ПО· 

i\1.ач Ј1 огањ до нстре6љења ПОСilедњег јеретика! то је би:IO 
начело које је руководило прве "свете оце". Они су то радили с ТВРДШУI 

уверењем да врше сушту божију заповест. Кад би се допустила разна 
ТУ;·iZl7.ZСIЂZ1. ОО/ЕD.НСТБСНС I-iZlУizе зар би она била болzанствена? Ко 

ХР!Iшi~аНСКО-Р!!l\!ске ~Ј.!ВЈ!л!!зац!!је; УСПОРИЛЈ! СУ је за неколи~о веЈ<ова. Т!!:\!е 
с JCrlIIC CTPZllIC ООЈctuпьаi3:i онако страшно Кьарt::Ње хришпанске пауz<с 

cpcдњe~! веку. Варвари су ПРШ\!!IЛЈ! саыо фор!е и обрсде Ј1 од моралне 
наукс напраВИЛJI су кија:ViСТ најгрубљег сујевер!!ја, с друг с стране ТП:УЈС се 
ту?\тачи П1ТО су први почели излазити из RЭI1ваРСI<ОГ СТ3IЂа ОПZl геР.\ТЈ1!СЕЈ 

племена, која су се HajBeћ~Ia С:\!ешала с РимљаНЈ!ма т.ј. Франки.~5 

Ако је истина да су срсдњи веКОВJI непрекидан ~аЗВl1так ц!ш!шизzщије, 
која је ПОНi1кла JlЗ старе класичке цивилизације, онда НCZllОже бит!! реч!! о 
"старост!! У;>'lа",!о О пропадању народа од "старостн".!1 
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!Iсторију хришћанства увериhе се, да је ХР!Јшпана !!ЗГ!1НУЛО несрав
њено млого више од хришћанске руке,аl но од руке "погански" ца

рева.З~ ХРЈ!шhанска вера као што су је проповедаЛЈ! први апостол!! 
била је чнсто морални наук Хришhанство НЈ!је стварало своју особиту 
науку о свету Ј! положају човека у свету - оно је то све узело из дру

ги вера а поглавито из старе јеврејске вере. Оно је УЧЈ!ЛО људе I<.ако 

ће да живе овде на зеilIЉII, како ће се удостојнти другог живота у 
царству небеСНО:lI. Апостоли су у свој!!;>.I проповедима говорили често 
о другом ;;ЮIВоту, где ће бити награђени св!! праведН!щ!! и кажњени 

СВЈЈ грешН!IЦ!!, али они су више наговешhавали у чеilIУ се састоји тај 

други живот, нису дали никакав наук који би обухватао укупну фИJIО

софску систему, као што је то било н. пр. У Будизму и Муамеданству. 
Хришћанство је било поглавито наука о моралу - о ЉУЦКОМ животу, 
зато је оно JI нашло онако ылого присталица у прво вреые. Али 

;ЬУЦКЈ! Ј:'! није могао да се откаже од решавања они питања што их је 

Ееп једно:,! поставио: шта је свет? од куда је свет? шта је човек? од 

куда је човек? шта је његова цељ? Хришћанство је ыорало одгово

риТl! на ова питања. Као што је познато свакоме који је узео "црквену 

ИСТОРllју" Ј1 "каТИХIIЗИС", одговор на прва четири питања хришhанство 
је узело сасвим из јеврејске релиђије из "старог завета".33 На исто 

П!пање давало је одговор хришhанство али - непотпун. У чему се сас

тојЈЈ тај веЧНII живот? кад ће он настати? У каквом односу стоји према 

TOille ДО.'!аза" Христа - Бога на земљу? И безбројно ,,!лого други пи
'! аЊЈ подизао је човечији у;>.! Безбројни одговори следоваЛ!1 су на 

oвz\ ПJIтаља безбројне "јерес!!". Напослетку знаыеЮ1ТЈ! "Никејски 
СZlбор" донесе "символ вере"3,! који је данас усвојен са врло малом 

раЗ:ШКО;I! у цеЛО:\i ХРllшћаНСКОilI свету. Ко год се није саглашавZ\о са 

ТШI СИ:\1]30:Ю,,1 ОН је бно ПРОГ.'Iашсп за јерстшzа, lZOille неыа "ШЛОСТ!1 
IIII на lПl Еа ЗС:\I}Ъ1f. Опис са 

:!I ~ОСЛС lЬСГЈ. - ПРС,l:,lСТ је црizвенс г~a СПО~lСНС:\10 

СЈ:\1О то: ,- ОБЈШ борба:\lа ко:шку је улогу играо релиђпозни фанати

l' i Lii'iG ic 
јсн}" 
-\: 

је исту' улогу играло ~}Iзсто~ъу6~ъе поједини црквени веЛl1~ 

llСI';.'ЬУЧНБО IIраво; туrv1аче ХРИll.I~ 

трвеља био је што је се СТВОРЈ!ла "црква" 

ПОiювска јерархија створила правилну, устро

~lРС:;'Е,О:Ч ПОКРИ.Сја сву поданичку "паству" 

је (:;Јц 

че!Z\. што cv састављал!! њено језгро Ј! њену силу Од свију начела, 

што ш: је проповедало ХРllшћанство, "црква" је нашла сЮlО једно 

СЕ' пагZlЛО са љено;>.! кор!!шћу .. То је начело: "подај те Богу што 

ie божиiе Ј! парv што је царено" 3:; СГ!'\!О што су СИЛО:l! своје 

бож:анствене illO!1и да ТУ,lIаче св. ПI!С:\lO превели прву половину става 

оваКО: "подајте ПОПОВI!:\lа шта је поповско", Узајамни интерес сједи

!III0 је црхвсну JI др/I(ZlDНУ в;таст. Оне су се често бориле за првснство~ 

а:ш су се вазда у TO;VIe слагале, да је "паства" млађа од њих обоје. 

Црюза је проповедала покорност цареВIIма Ј! цркви, а цареви су дали 

ЦРКВЈ1 "дуовнн надзор" над паством т.ј. ваСПlпање, !1 Њ!10ВИ су инте

реси БИЛI! осшураНI! узајаZlШО1\I ПО?l1Оhи. Таква СОЛЈ!дарност између 

државе 11 цркве траје и до данас. Први хришhаНСКЈ1 цареви !1 епископи 

почеше ОДillа заТЈзараТЈ1 школе стари Грка Ј! Римљана, спаЉIIваТI1 СI1l!-
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се Њ!IOви велики философа и научењака !1 проглашават![ да је све 

јеретичко и противно Богу што се не налази у св. ПИСil1У. 

Хришћанство је нашло поглавито присталица у наРОД!1i11а Е.ој!! су 

робовали стаРО1\! РИil1У т.ј. у ЉУДИil1а који су били на врло Н!!СКО1\1 сте

пену раЗВ!!ТI<а. Тиме се објашњава зашто је се чиста iI10рална Hay!~a 

хришћаНСI<а онако брзо саСВИil1 искварила. На једној стран!! она ЈС 

породила крајњи "аскеТЈ1заil1" т.ј. iI1учење Ј! убијање свог тела зарад 

спасења душе, одрицање од света ]ј одлажење у пустиње. На ДРУГО] 

стран!! она је ПОРОДl!ла безбројна сујеверија о чудеСl!iI1а разни свет!!· 

теља, ЊИОВ!1 моштију, па чак и њrювн аљнна. ОВИil1 ЧУДССЈ1:\1а свеш

тенство је с једне стране добијало новаца од народа а с друге држало 

народ у постојаном страху од гњева БО;'Кllјег и у постојаној ПОКОРНОСТЈ1 

поед на:\Iесниц!!ма божије власти. 

. На истоку хришћанство је брзо пало под ударцима l\'lуа1\lедан-
ства. Код Араба наУЕа се је за кратко време УЗД!1гла на онаку в!!сш!у 
као што је била у Александрији, али је !! код њ!! наука бl1.1а са1\lO 

украс /\вора. Социјалн!! услови код Араба још су уlање б!!ЈШ ЗГОДН!l 

за развитак науке но код Грка с тога је она брзо заВРШ!!;Е1. своје 

цветање. Оснивајући своју власт на сабљ!! као и Рш.lљан!!, OНl! су 

брзо ПОКОРИЛЈ! земље, које су биле цивилизованије но они сам!!, пр!!-
1\1ал!! су ЊIIОВУ науку JI образованост. Али ограбивши свет Ј1 наКУШ!ВШ!l 

богатство у појеДИН!I:I1 цеНТРИiVIa као што су били особито Багдад, 
Кордова, код ЊЈ! су се морале ПОВТОРI!ТИ исте појаве што !! код РI!1\!

љана т.ј. образованост, раскош ]ј разврат код виших класа а Сllротшьа 

11 незнање код покорени народа. Затим је ишла међусобна борба зi1 

власт (као и код РИl\тљана), с додатком борбе из реЛЈ!ђнјозног фана
ТI1З1\lа Ј! MeQV собом Ј1 с ДPYГlIM народиыа. Та 1\lеђусобна борба раз
рутш!ла је Ј;ажни блесак њиове образованости у Африци i[ Азији, 

народа ДОВРШЈ!;Iа је њиово ГОСПОСТЈ30 у IllпаНl!ји. Њиова науКЈ 

Пl\lала је. не1\lа CY~1њe, великог УПЛЈ!ва на европску науку, а:ш част 

што је наука основана на тврдо:" н:.;оООРИВOZIl теые;ьу прrшада запа,=:(-

Европи. 

Познато је 
1\ако је Бог створио свет, све ШТО ВЈЩШ,Ю 11 НСВЈIДИ1\lО "ИЗ ничега" 

; как() је у i ВРДI10 t-H.::GO" С1 в!..)рно CYi-iЦс. И : .. iCCCI~ ДЈ. Ci3CT:iC ;~;J.li)Y 

!i човеку све остало што је НУ>КНО зZ1 ;-ЮlБљењс човеково на 

послетку как; је створно човека.' Даље: како је човек Ж!!Б!Ю у "рају", 
Ј.::ако је згрешио Ј! БЈ!О протеран JI на послетку како је "I1скупљен" 

цеНО:,ј ј(РВИ сина божијег. Тај наук пропонсдало јс кас 

"божанствено откровеније" као највећу I! најчистију истину. Ал!! дав
но је познато да свако лажно објасњавање ПРИРОДНИ појава већ у ссби 

С3:\10:,,1 носи К:IИЦУ, lzoja ће fZl РZl3РУШИТЕ. 111T3. 11е бити ако ;rOKa~+::c 

да свет није !l!огао постати Jlз ничега? Да сунце, ;\lесец l! звезде нису 

зато са!\lО да светле човеку. Да св!! људи нису ЖИВ!IЛЈ1 У рају - даК:IС 

да НИСУ ;\lОГЛJl ни згреШИТII па тако НИ бнти протерани, па да 1"'1 није 

било потребно ни "искупљење"? Треће п!!тање дошло је најпре на 
дневни ред. Реч се је повела о округлшш наше зе;\1ље. Ако је зе1\lља 

округла као што су доказивали још Алсксандријск!! астро!!О!\ш, OIща 

је природно ако човек пође све на једну страну н. пр. куд сунце 

залази, па иде све непрестано напред, он на послетку :\!Ора доћи на 

исто :Уlесто одакле је I! пошао, само сасвим с противне странс. Таюm 
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проспliVI раЗi\1!1шљањеl\I дошао је КОЛУ1\lб на ту 2\шсао да дође у ис

точну Индију идући постојано на запад. 1492 г. по Р. Х. 12 Октобра 
КОЛУi\1б је открио нов свет - Аыернку. У том новоы свету живели 
су људи, !! као што се мало После открило у ј\'lеКСI1ЦН и Перу,36 
на доста ВИСОКОiV1 степену развитка. Ти људи, природна ствар, нису 
знал!! ништа ШI о "рају" "ПРВОРОДНОilI греху" ни о "искупитељу", а 
још мање о њеГОВО:'-1 наыесннку на зеiV[ЉII. Св. ПИСillО НИје ништа 
СПО1\шњало о тrш ЉУД!lыа. То је БIIла јавна буна ПРОТ!lВ непогреш!!. 
вости "откровенија" Како су СiVlел!! 1!! ЉУД!l да живе да CBOjJ1i\I суш
таством обарају aYKToprlТeT папске власт!!? С њима је учињен кратак 
рачун за казну њ!!овог безобразлука Хришћаш! непризнаше у ЊЈ!ма 
људе на основу СВ. писма. "Милијош! за 1\ШЛl!јониыа, вели Дрепер, 
цела пле~lена !! пароди прошщаЛI су без трага. Епископ сшјаПСКЈ1 
нотврђује да је у његово време убијено ВЈ1ше од 15 милијона људи"!3i 
"Свн су људи браћа - синови БОЖ!lј!l"3S основно начело хришћанске 
реЛllђ!lје као да није никад ни постојало. 

Научн!! аукторитет откровенија поколеба се. Скоро заТИ;\I Шпан. 
ска експедиција под управом Магелана ОПЛОВИ земну куглу. Од Се. 
виље у Шпанији !!Дући све на запад она је обишла с југа А1\lерику, 
кроз "Магеланов 1I10реуз" прошла у "Тихи" океан, открила нову чест 
света АустраЛJlју, нашла пут у !!сточну ИНДЈ:ју IIду!i!! постојано на 
запад, обишла с југа АфР!lКУ 11 1522. 7. септе7l1бра, после З год. Ј] 
~leceц дана враТ!lла се у lUпаш!ју! Да је ЗС1\lља о]zругла било је до

казано ОПЈ1Том. Узалуд је папство заводило инквизицију, спаљ!!вало 
"јеретичке" СПllсе, i\1УЧШJQ по тавН!ща:\1а 11 спаљ!!вало живе ZI-!ученике 
науке. Наука је ишла напред. Брзо је дошло на ред!! друго п!!тање: 
је ли земља центар васијоне је су ли сунце месец!! остале звезде 
што и !Ш! ВЈ1ДЈ1МО ca~lO зато створене да светле човеку? Пољак Копер
!ШК први изрече "1Ј!сао ,::р је сунце НСПОДБИЖНО а да сс зс!\]ља јј осталс 
планете окрећу око сунца. То јс било у ПО_10ВЈ1НН XVI века. Љегово 
учење нашла је пристаЛЈ!це :\1(1)у најученијш! ЉУДШI2. у то време. Так-
вЕ су Први је ПРОlпао 

од освете цркве }1 

наук је ~опао у руку "светс lI ЈНIКВЈ1Јицпје 11 
nOI11TO је година :'1учен у ТClВНJlЦЗ:-'lэ' осуђен на С:\lРТ: "ПО :'>,10гућ
сгву 1\1Ј1ЛОСТИВО !l бсз проливаља крвн",А је БЈ1ла пресуда ОНЈ!!\lа 

су спаљнваю; ;КЈЈ811 СБСТО;\1 ХРИСТОВО,,] ШЖБО1\I) 1600 он је био 

спаље!! у PJ!~lY 3ато, ве;ш Дрепер,40 што је доказивао да у тадашњеiV] 

хришl1анству небешс 1-Ш вере lШ морала Галилеј први је употребио 
телескоп за посматрање неБССНI! тела !! с ЊЈВlе открио 2\1ЛОго непо

кретнш: звезда. Његова откр!!ћа у мех2.ЮЩ!! била су основа на којој 
је слаВНЈ1 Њутон построј!ЈО сунчану систе:\IУ Судба џ. Бруна у ыал 
није постигла!! њега41 Он је ыорао да се јавља два пута пред Ј!НКВИ
Н!1З!ЩЈ!ју JI да се одр!!че свој!! начела: неколико је година страдао 
по тавюща:йа: негледајућн на своју дубоку старост JI на све патњс, 
он је непрестано радно за науку - за човечанство. Кад је ослепио 
11 ОГ.1Увrю још јс проду;ыю свој рад. 1642 г. Y:llPO је као арестант ИН
КВ!!ЗЈщије један од најзаслужюф! ЉУДII за све потоње Н2.раштаје! 

• Дрспср "Историја у~шог раЗВЈ[ТК~", юь. Н, стр. 221."' 
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Нема силе која :lIOже спреЧI!ТИ ЉУЦК!1 развитак! Служећи се I!H· 
КВИЗЈЩЈ!јом, тавНlЩОМ Ј1 спалиште:ll, црква је СЮIO докаЗЈ1вала да она 
не:llа разлога-!2 да бран!! своја начела 1686 г .. Њутон је открио свету 
закон који влада своы i\1атеријОl\1 у целој васијоНlI. Тај је закон да 
се свака тела ПРl!влаче са ТОЛИКО већО:\I снаГО:\1 у КОЛИКО је ~eћa 
њиова маса а да се опет та снага У;"'lањава као квадрат раСТОЈања 
тј на растојању два пут већем снага је чеТ!!РЈ! пута :\Iања, на :р!! 
пута већем растојању снага је мања дсвет пута, на 4 пута BeneiYI 
снага је i\lања 16 пута I! т. д .. На основу овог простог закона Jlзрачу· 
њено је кретаље наше зе:\lље око сунца !! свију друг!! планета, ЊЈ!НСЈ 
веШIЧЈIНZl, растојање Ј! т. д. Посматрања I! рачун над звездамZl до 
који ДОПI!РУ наша оруђа за ПОС:llатрање - доказали су да тај закон 
ВЛZlда у целој ВЈ.сnјони. Да су ти заI,ОНИ тачни ДО крајности ЛI0:iКС се 
уверити сваки читалац, који је читао у календару како се проричу 

ПОIl1рачењZl сунца !I :llесеца на минуту Ј! на сскунду 

Од Bpe~leHCJ Њутона поч!!ње ред открићZl у науцн. Било БЈЈ 
сувише дуго кад би ыа саIl10 ПОI!:llенце ређСЈО открића Ј! откриваче 
Доста то ДСЈ 2 века пошто је КОЛУl\lб открио Аl\lершzy 1! Коперник 
ПРОГЛZlСJIО ДСЈ ЗС:\lља НЈ!је центар ВZlсијоне наука је БJIЛZl тако СЈIЛНZl 
да је већ покушала да јавно устане ПРОТJIВ TJIpaHJljc цркве. Каква 
је та наука, која захтева да се поштује као божије откриће Zl ОВСЈЫО 
ПРОТJIвречи СВИ:'I l!l!њеницаIl1а, које су очигледно доказане? ]а МЈ!СЛИIl1 
овде фl1:IOЗОфску школу сензуаЛIIсте, што се јZlВ!lше у ХVПI веку.43 

ОВСЈ је филозофска ШКОЛZl стекла врло рђСЈВ ГЛZlС У фI1ЛОЗОфЈ~.!1 ПZl 
ГОТОВО JI У НСЈуц!! ПОНZlјВЈ!ше с тога што је она покушала да .OOJaC~1! 
чове1\ОВО l\lJIшљеље 1\СЈО истоветно што!! осећСЈље. МСЈ како ДСЈ Је груоо 
било то ЊЈIOВО обiZlСЉZlв::нье ;\шшљења, преl\Ia ондашњеч СТСЈЊУ НСЈУКС 
ОНО нијс ,1l0ГЛО бi!ТJl 60,ъе. А:ш да оставп,\ю то на страну. Није то 
IJiaBHO у раду те llliZOJlC кај{О су ОВИ ПОКУilIа~lЈI да објасне човеково 
:\I1ПII_-I;СILС' 113 нису успели у Т 0:",1 е ЊI10БZ1 је Г.lэ.внз заслуга lUTO су 

први показал!! пут кој!Вl се :l1O/Ke доп!! до нравшЈНОГ решеља, а по· 
Г;Iавито што су ПРВИ почели ДЗ наЧС:13 Ј што их је изра,Ј)1.,1Э 

000 се 

сестрс 

ООГОСЛОНll наУЧiiИ 

lIO~'lYTaHH 

ЮЈГЈЭЛИ наукс' СТI)ЈШ;Ы!ВlI, НССlIГУРН!1, често пузећ!I. Ко· 
пеЈЛШК је посвећ!Iвао својс БСС\lРТПО ОЉРIIће паПЈ1 павлу lII. ГашшеЈ 
своје проналаске каРДI!НаЛЉ\Iа паПСКЈ1i\i. Видело се да наука НСОlе да 
објави јЈВНУ војну за с.'1Ободу љуцког '\шшљеља. Изгледало је да се 
људи зашшају HaYKOi\I ради СЮIе науке Ј не рад!! људи. Док су науче· 
њаци !!зvчаваЛlI законе аСТРОЕО;\IСКС, СЈ.КУЋ:ьаЈШ lЮДЈ.л"е з;;-, 

НИЦУ, о';;zриваmI крвоток Ј! Т. д. дотле је "црква" у братској љубави 
са владаРИIllа по божијој ,,:'II!!ЛОСПl" ГЊСЧЈ!па подављене народе, а 

Cal\Ia се тошша у раскоши Ј! разврату. РефОР:VlаЦJIја је YCTaJla против 
злоупотребе папске власти, али не против тираније цркве у опште. 
НетрпеЉЈ!ВОСТ Ј! фанаТ!1ЗЮl протестаната Ј! 1"Ы1Ова iYlјнzња на све људе 
"који неће да спасу душу по њеГОВО;"'1 фасону"'!:' као што вел!! проф 
Шер, показала се ОДl\lа у СЮIO:'1 почетку. ЊЈ!ОВ одношај спраI\l науке 
ПОI<азапо је спалиште Сер вета, који се заНИIllао ПРЈ1РОДНИIll HaYKa:llJ 
I! у ~IJj!o ШТО није открио крвоток. Ка:ШШI га је спаmю у Женеш!, 
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што се НЈ1је СЛZlгао са "правовеРЮl:\!а". Међу ТЈ!1\! устаници хуситски 
У Чешкој;ЈG "сељачке војне" у Неl\!ачкој·!i ][ револуције у ЕнглеС1\ој·!8 

]!О!\аз!!ваху јасно ;(а народу није стало СЮ1О дО тога ко ће га гњечити: 

да :m пзпа !! љегове слуге ил!! рефОРl\lаторсюr, протес;тански и пу

ј)I!Т3НСЮ! паСТОРЈ1 !! слуге државне власт!!. Народ је жеш1О да се из· 

БЈ!3Ј! СЈ!РОТ!Iље која га је дaBIf.ТIa, Д3 се избави СIIсте:\Је која је била 

),ЗРО!\ СВС'1У злу_ НаУКЈ I-шјс С:'Iе.lс) ДЈ УДЈРIi на Еорен те систе~lе, ПЈ 

.-1ЈЖНЈ начс!а на KojJ!~Ja се ОНЈ дГЈжалZl; да удар!! на ту јавну лаж 

:la човек .\!О Р <" С\!атрат!! као свету 60:љ:нју нспшу оно што су људи 

састав!!]])! JI остаВI1ЛI1 пре XV. векова XYIII. век бно је век ПОЛИТIIЧКОГ 
11 НZlучног препорођаја У ЕВРОПI1: СваКII који јс иолс познат са I1CTO

Рlrјшr ОПШТО~l познат је !1 са фраНЦУСКО:'>l револуцијом. Свак!! је такав 

Сi\'јIl:Ю () KIЫj/KeBHO~l покрету кој!! је преТХ(),.liro ; слушао 
је о чувеН!!l\1 "Енцшzлопедиспша"'!~ I! још чувеюrјеы Русо-у 11 Волтеру, 

Ј:I!Ј теш!..:о да је чуо што о философrфI "сенсуалиста'" Ј! о IЫ1ОВО:\! 

УПЛ!!БУ на француску револуцију. Мсђу ТШ1 ЊlIOВ УПЛЈ!В на те дога· 
ђаје бно је ОГРО:'l!ап - С\КО HJIje б!IО већи НО УПЛJIВ ПО;\lеНУП1 ПI!саЦЈ 

ЗЈI\СЛО није бно "'1аЊЈ!. Они су први Ј!зреКЛI! најтврђе Ј! најјасније 

.la су начс:rа на којИ:'llа се ДРЖ!Ј црквена зграда лажна. из основа. 

ОШI су ПрВ!! покушали да објасне све појаве као једно цело, као про· 

IIЗ!30~\ CJI.'IC\ Еоје постоје у саыој ПРЈ!РОД!! ]! !<оје се управљају по 

ПРЈ1РОДНlШ заКОIшма. ОНЈ! су такође први JIзреКЛ!Ј да онај који незна 
човеI(ОВО ТС:I0, КС\О ШТО су Н .. пр. БОГОСЛОВlI, ПС:\IZl !шкаква ПРС\ВZl да 

ГОБОГ!l О човековој души l'iIa Еако да [су] Њ!Iова објасњења човека 
ј[ света непотпуна !! погрешна, о!-ш су ПОГОД!!Л!ј прав!! пут којим се 

:\1О;'1(С :\о!ш до правог знања, то је: Ј1зучавање строја човека Ј[ строја 

свеЈ Ј. :\.1Ј! то беху ЉУДЈ!: лекарн (1\30 Л а Мстрп JI Кабан!!с), ХЈ!:\l!Щ!! 

тr у ОП11Iте ЈЪУДII 

ПСIПТIIНZl II занэ.'ТZl
If 

П0_~I 

ОИ:IО је, K:.lO lПТО је l{ззао I(ЗnZlНIIС, ДОI1СТZl "свети С:lвез против су је-

ПРИРОД!I!!Ч; да у :чртвој природи I! у 

З;;l.ј,ОIШ, да јс сваI,а што се ДОГЈ.ђЈ 
(јЈ[.'!О ПРЈ!РОдII, нензбсжна последица отЈ 

130.;J)~; 13С!l ;~a су сва тако 

ЗВЈlIа ,.душсвна својства" производ његовс природне организације !Ј 

ЊСГОВОГ засшпања (кад се ваСШ1Таље УЗ;llе у најширеЈ значењу): 
иСа.ЧО с' тог.], вели XO.'IOax) ;";UI В!I:lII~ЧО Т:ЈЛJIКО ЗЛОЧI1нства на ЗС!Ч.ЪJf, 

што се све З2I<лело да Јъуде наЧJIНИ ПОЈЈОЧНЈIма If ЗЛОЧЈ1НЦJlма. -'''Ьнове 

РСЛ!lЈЈј;јс, lЫIOВС владе, IЫIOВО ваСПI1тањс, ПРЈ1,черп што су нм једнако 

Нек!! ол сеНСУZlЛ!!ста бил!! су познат!! JI као учесн!!ци V "ЕншIКЛО' 
педиј и" али !Ы!ОЈЈ!! најважН!!ји спис!! јавили су се одеш!То. Са~ш редактор!! 
ЕН!!}lЕ.'IОПС,lнјс .Ј.И7~СРО Н ДZlЛZi:\-lбсr. били су ССIIЗУЈЛl'(СТН, 
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пред очима - све JI[хl то гони неодољиво на зло. Бадава се проповеда 
морал I1 врлина у јеДНЩУl друштву где би се то могло ПОСТJltш само 

болним жртвовање;\1 своје среће, у друштву где се порок и ЗЛОЧIIНСТВО 

непрестано крунншу, цене II награђују и где се најгнуснија ЗЛОЧIfнства 
само на ОНИiVlа казне који су сувише слаби па зато нејујају права да 

врше злочннства без казни"..31 

Црквена јерархија тошша се у раскош!!, ЗДl!рала је својој паСТВ!1 

кО/ку с' ,ieba ]ј заогрнута својом "златоткаНО:VI багрјаЮЩО:\I" про по

ведала је јаДlIOil1 народу да се ОДРlIче зе;\lаЉСЮl блага зарад царства 

небесног. Она је бацала анатему на људе од науке као на отпадш!ке 

од Бога!! другове ђавола који 011е да окуже "греом" сву Њ!10ВУ пас

тву - да униште "божанствену веру" која је "једина", "права", 
I1свста<l 11 "спасоноспаU , да униште п:чоралlI, да униште све услопс З3. 

опстанак ПОРОД!lце, државе, човечанства н т. д. онако исто као што 

он!! И данас нападају на науку ЧI1:\1 ова почне да OTKpl1Ba завесу ЊЈlОве 
обмаНЉ!lве свеТЈ1ње. РазвраТНI! преставници државе, које су наil1ес

НlЩЈ1 ХРИСТОВ!! "ПО:\lазали" у "име божије" т. ј. У lIille божије дал!! JIi\1 
право да гуле народ, да га ослободе од зеil1НИХ блага (сигурно како би 
лакше полетео у царство небесно), који у души ннсу Нl1шта веровали 

у светињу поповску, шта више који су скроз н скроз познаваЛJI како 

они варају народ, који су често за CBOj!lill раскошни:ч СТОЛОМ ПР!!illаш! 
као најмилије госте Ј1звесне и I1ЗВJlкане атеисте - били су опет гото

в!! да фИЗЈ!ЧКОi\l СЈ!ЛОill спрече да у саЛIУ паству т. ј. У масу просто 
необразованог народа не продру јереТl1чке 1VШСЛJi, које поткопавају 
аукторптет ЦРI<ве, јер то је поткопавало Ј! ЊИОВУ I3ласт по "божијој 

:ШlЛости". Ал!! мера ПОПОI3ске и д!)жаI3не I3ласт!! Ј1 "чаша трпења" 

народа БЈ!јаху се сасвим преПУНЈ1Јlе. Наука је прстоы указала на са:й 

извор зла. Попови са дебе.iШЛI трБУСJIi\lа Ј1 З;IaТШl;1l КРСТОВЈ!:\lа дераЛ!1 

су се: п:,ошще ilюрал! пропаде реЛЈ!!)Ј!ја! Поштен!! престаШПЩ!l науке 

показивали су на ГОi\lJIЛУ ЊIlОВИХ порока !! неваљалства и Гlllта;ш су: 

каква су то начела :'.\орала што ИХ ви проповедате ЉУДН;llа - ви, 

што су uн:ш II ОН!! удаРii:Ш 

на сачу ОСНОТЈУ сујевернја, на поштовање Н:ЦПрIlРОЈ[Н!iХ сипа у природи 

на че:I!У се држала ПОГ,iаВЈПО црквена јераРХЈ!)а. (Јн!! су прво изрекл!! 

ДZl 1.iОБСI~ =,10ра;rап да ву/кно ЕЈll(Ј.КВО сујсьсрнје 

(као што је н. пр. вера у царство небесно) већ да просто треба 
нзыенуш услове који постоје у самоы друштву !! кој!! УЗРОi.::ују не-

ДЈ. .ЧОР:1.1ПОСТ оу-де 

нужна последица друштвеног строја. Француска реВОЈЈуцнја то је нај

већн напредак што га је УЧ!!НIша Европа за сво ВРбlе од како па"rТЈ! 
за ССОс, а 7\iOh~C се С:йСЛО рсћи да HI1i fJ;C у љуцкој пе:~l;} 

равног примера да је један догађај УЧIIНИО такав преврат у мишљењу 

целог света. С једне стране: незнање, сујеверије, снротшьа; с друге 

стране тиранија од царева, благородства Ј! попова - све је достигло 

свог вршка .. Све је изаЗ!Iвало ћlасу народа да устају против ТЈ1 ЉУД!! 

кој!! на основу неКЈ1 своји "божанствеНJI права" преобратише l\iИЛИ

јоне радн!! ЉУДJl у "ШЛЈIјоне робова. Уз то је долазила наука да 
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покаже да су та "божанствена" права сушта лаж JI ПУК;} I!ЗЧIIШЉО

тина, производ љуцког сујевеР!lја Ј! незнања од векова, cailIO Дотерано 
и завијено у "непроющаје;llе"5а тајне" Наука је показала да су то 

Ј!ЗЧИСШ!ЛИ људн, којИ;lIa је било у интересу да држе људе у мраку 

незнања - у Уl\1Н О "I !! ф!!З!lЧНОТlI ропству. Француска револуција 
срушила је у ИСТО Bpei\Ie !! божанствену власт краљева Jf остале сјајне 

дворске господе - арнсгокрације - 11 божанствену власт цркве. У 

то време кад је народ осуђивао на CilijJT све своје "юадајуће" ТЈ!ране 
што су га гњечили веКОВЈI:\ја, он је проглаСIIО да је ПОПОЈЗска релн1)lIја 

лаж; он је за1ВО!)ЈЈО цркве Ј! НaillаСТЈlре II све благо, покретно I! непо

кретно, што је веКОВЮlа награбљено од народа, народ је поделио 

!IЗ:\Iеђу себе Ј!Л!! је употребrю на опште народне КОРJlСТ!!. У ОЮ!Ч Ј1С
т:\! хра~lOВЮlа где је ЮlТОЛ!IЧКЈ! свештеник гр"шо својој паСТВЈ! да 

се покаје за своје "грехе", да се одриче земни блага у корист "свете 

цркве", да даје ,'цареВЮIа што је царево"';'! т. ј. да ран!! све оне сто

ТJIНe lIљада: пле:ш!ћа, војНЈ!ка, чиновюља, попова, II да се ого,ъена до 
голе душе спрема за царство нсбесно: у ТJli\1 J1CTJ1i\I ХРЮIОВIша седеЛI! 
су реВОЛУЦЈ!онарн!! клубови ]ј Њ!lОв!! славн!! проповеДI!JЩЈ! проповеда

]!Ј! су пробуђено!\! народу друга начела: начела науке Ј! JIСТШIС, начела 
љуцке слободе и равноправност!!. Он!! су УЧЈ1ЛИ да НБIа н!!какве силе 

у васијОН!1 која ilIQже да се титра по својој ћУДЈ! са судбом народа 
I! која траЖЈ! телесно Јј друштвено робовање на зе:\IЉ!! за спасење 
на небу - ОШI су проповедали народу нову релиljију. '1792 год. изишао 
је у Француској прв!! репуБЛЈ!кански календар, где су се године запо
ЧJJlьале бројат!! од 1. год. републике Ј! где су се H:l ~leCTO CBeТlITeёb:l 

хришћанске цркве, који су CBOjJ1i\1 "чудеСИ;liа" раСПРОСТl!раЛ!I :,Iрак, 
сујсвсријс JI ропство У НZlРОДУ/ ДОШ:l~I ВС.1Иi(И P3~HHЦIl наУКе II вешти
не кој!! су своји:ч радю! ДОПРШlе:ш разв!!тку човечанске свест!! и 

слободе. Ово је бно ПРВ!! ОДСУДНИ покушај једног народа да устроји 

друштвену зграду на НОШЕ\! наче;Ш:llа. Он Н!! је 11спао за РУКО:\1, ал!! 

је оставио упечатак у :\Ш~iијОНIl:lIа :;:110 ва. Он је потресао ИЗ основа 

Ј(; Yi-ir~illТИО 

све Што је OIUIO НЈ. ПУТУ; IlII0 ГЈ. је давило 33 векова. i\ЛИ 

народ није ~!OfZlO да уништи : .. !ахо' .. ! оно што се пазазнло у 
њe~.!y Ca:lIO;\1. Он није ;\1Огао да уништи унутарњи стра од наДПРЈ1РОДНИ 
CJi.ilZl, 11 ЕаПЈ~ка да се покорава аукторитету власти, ЧСZ\lУ су ia учили 
Ј! навнкава:ё!1 од саме колевке. Маса народа била је још сасвим 

необразована, сујеверпа !! навш::нута из ропство у Францус!\ој као 
]ј у цеЈюј Она је први м;]. осетила чист!! ваздух С;1Ободе Ј! 
пошла за својим осећањеi\l, али није могла да раскине са својо:\! прош
лошћу - да пође сасВ!ш нови:'>! путем. Убеђења се Hei\lOry позај1VШТИ 
са стране већ се "lОрају прекувати у Cai\IO;\l човеку. То су ОПШТИ 
УЗРОЦИ зашто француска револуција није iviогла да ОД1Vlа осТ!3ари на
T-!e~13, већ је ЗZl неко BPC~,IC ЈZtБ;Iада.1Zl РСZi.i<:ција. Та HZit;:C:IZl I-IC Ca~yiO 
да нису пропала већ су наПРОТJlВ ПОТПУНlIја !! јаснија 11 заваћају све 
веНи круг људ!! у цело:\! свету, остварују се непрестано II пре Љ1Н после 
победа Иill је извесна. 



СВ[ТОЈ:\Р М'\РКОIЗ!lЋ: ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА, IП 

Француска револуција то је преЛОil; У ПОЛЈ1Т1IЧНОilI II р1НОМ рZlЗ· 

[ттку европеКI! народа. Од тога доба настајс влада "КОНСТI!туцијона. 

_-f!iЗ~Iа" - уставност!! II на ЗС;\lЉЈI !i на небу Европски владари 

IIOчеше да попуштају свс Вllше II В!Јше напору народне свести JI да 

ограНJIчавају споју владу по "божијој ;\lШIOСТJI" YCTaBoili !! заКОНИ:Vlа, 

којll се не:\lОГУ прссrУШ1ТI!. БОГОСЛОВЈI почеше тако да попуштају 
напору наукс Ј! Д;} ДОПУШТZlју д;} се ПР!IрОДZl управљZl по закони,,!а, кој!! 

су ВСЧјјЈI JI неllромеНЉНВI1. CZlMO ОН!I всле да је Бог у почетку света 

СТПОР!1О те З:1КО!It'. Шта вреДЈ! ова уставност па небу !I на зеi\1ЉИ, М!I 

ће:\lО JlillZl rrr ПРШ!!Iке да ГОВОРIIМО i\lало ДОНlшје. а сад да пређсыо 

да:ъс II;} раЗВlIтак науке после француске реВОЛУЦl!је. 

С ПОЧСТКО"I века у KOille "Ш ЖJlВllillО ПОЧIIЊС HZlYKa да се развија 
Пlгаi-IТСКIЕ\i 1(ораЕ:ОЛI .. Европски Вјlадари почнњућl1 још ОД I-IаПО:Iсона 

1 пошто УГУШllше све покрсте народне и повратишс цркви њено гос· 

потство над парствоы упоредо са влаДОi\l по божијој i\II!ЛОСТН, УЧlIнише 

"свети савез":;:; ПРОТЈ!В сваког народног покрета за ослобођење. Али 
они НС\lОгоше да стану на пут СВОЛ! најетрашн!!јем непријатељу, при. 

РОДјnIМ наукама, да се не развијају непрестано. Они још неувиђаху 
од Ј<аКВ!l 11е последица бити за њи развитак ТЈ! наука. Шта више 

он!! JI;\IaQaxy у почетку огромног Jlнтереса да помажу те науке. При. 
:\!ClIa ХЈI:>шје и ;llехаЮIке у индустр!!ји, што поче да се С!iТШО развнјZ1 

у почетку овог века, Jlшла је поглавито у рачун оној класи која [је] 
по СВО:,1 богаетву 11 ПО;lожају I1:у!ала !!нтереса д;} по:\!аже владу по 

божијој :\1Ј!::IОСТИ, а тако Ј[СТО престаШI!1ке I1 влаСНJIке божије милости 

на зе:\!:Ыf т, ј .. щжвс!!е власт!!. ИЗI!Z1Ј!<1зак нарнс illаШJIНС, жсљезНlЩС, 

IIаробродн, хшшјске пр!шене у фZ1БРJIкю!а: све је то ишло ПО!:lZlВ!ПО 

у РZlЧУН оној клас!! KOjZl је већ !!:Ilала капитала. Л:>УДСЮI рад постао 

ГZl све више замењ!шалс ыаШiIНС; сретства за 

је 

С!!ГЮi3!!Не. а лакш!! 11 јеВТ!IНнји пренос 

1!Јнао је HZl рук\' те с\' се преРZl!јСБЈ1НС НОСИЛС Ta;lIO где Иi\l је цена 

је .. :НI а 1-1) с СЕЈ.ГZ1., IЕта с'твара 

ПРИРО;ППI НЗУК;} =~НЈ1;'Iз;rо је све Б!llJIС и више ~iЂYДII. Свакогз је на то 

гонш) .'ШЧШ! ш!Терес ;r разу;не се CIJaKII је једно.\! дошао на ту 

:.ll1cau, ;~a 10 на:у'ЧI1, сгарао (С да (О НОСТЈ1ГIIС са крајЊИ?тI )t>::pTBa:~la, 

јер то је био просто У:IOжеШI капитај!, који ће вупн доцније стострую! 

ш!Терес. У uљ:о;rЮIa поче да се онаљ:а TaEZlB !!ст!! напредак. Поче да 

Y~liI.JI;J, pCJ..iiHa 3Iialba. ШТО 

су чо]]еку ну;,кна ЗZl ;,lZшют. Важност ј)нторшzе, појезије, юraсич!ш је

ЗН!(Zl, богословије Ј1 т. Д, поче да пада. 3HZ\JЬe природн!! HaYlca била 
јс: јЈ() закону е.јаса :ьу ДЈ1 поче да се одаје на 

те науке. То је IIзазвало СIIЛНО развиће журналиетике и трговине с 

КЊIIГJ:llа II грдне цене које се плаћају за научне списе JI научна 

ОТКРН]lа. Ово је опет СТВОРИЛО го:шIЛУ научењака, који почеше да се 

ИСКЉУЧИВО заШ!i\iају ОДС.'ШТИi\I грана:.та науке !! да II [х] све више и 

више унапређују II разграњавају. Бадава су БОГОСЛОВJI Ј! ЊЈ!ова рођена 

браћZl ыеТ;АфП3I!ЧZlРИ КУIСZlЛ!! !! јаДЈ!ковал!! како се је свет искварио, 
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I':ако са:но гра:'ВII за :\IатеријаЛll!!ili y;-кшзаЊС:lI, а неће да чује за оне 

веЛJlке истине што И[Х] OНlI свету проповедају ДОВОЉНО је било да 
се проведе Cai\IO једна жељеЗНЈща ИЛ!! да се ПОДJlгне једна фаБРl!ка 

у KaKBO:li забачеН01l1 крају па да се ОДЛја учин!! УЛ1Н!I преврат у i\I!IШ· 
љењу тамошњег народа. ИНДУСТРl!јална преДУЗИl\lЉ!!ВОСТ - лична ко· 

рист покрнвашс непрестано нове пределе i\lреЖШI жељеЗНЈЩа !! 

фаБРЈ!каыа са ГРДНЈ!Ы "IаrШШJi\Iа. НИЧ!lје запевке неПO:llОгоше, Су је. 
верије поче да С'Јаб!! ЕОД ЉУД!l а вера у чове1 шјrr раЗ)':li Ј! човечију 
снагу да добrrја све већу превагу Ова ЈјЗ:lIенZl у еКОЈ!О:liСЮI"i одношZl· 
ј!ша; ова непрестана преДУЗI!i\lЉНВОСТ људи да се обогате што нећ;ШI 
реа.'ШИ:\1 знање"I, што је јеДШIII пут да се СЩ)оilIа избави СЈ!Dоп!ље ]ј 

потчшьеНОСТJI; овај ;'КЈIБЈi саобраћај Ј! ilIeH<1 :'ШС}IJI међу ЉУД1l:'>iа; на· 
ПОС.Јстку ТО, lllTO се l3p.:IO ?\IJIОГО :ЬУ"ДН lIоче да заНИ:\ICl одеЛНТr17\1 

гrана;,Iа науке као неЮЈi\I занаТО;'.I све је то СI1ЛНО по"'!Огло да се 

наука тако раЗD!!је ЈЈ јJZtспростраНI! да се она напослетку iI!Орала опет 
сударит!! са ОНЈЩ предыеПI;\!а, што су лежа:ш у области ре;шђнје 

н l\IетафИЗЈ1ке. Борба која је за тренутак била заборављена \' оној 
општој тежњ!! за обогаћење:\ј ,,!ОрZlла се је понов!lТ!! или управо 
настаВIIТ!! (јер се она сасв!ш није никад прек!!дала) Са:\IO што је сада 
lIaYKa стојаJlа на i\IЛОГО TBpQel\T ТС:l!ељу. Она је iI!Огла сад да ГОВОР]] 
:lIЛОГО Te'\JeЂJIТHje ]Ј енеРГ!!ЧНЈIје но lIper)c. Осю! тога сад се сzш поло· 
жај бораца науке спра:v! "'Јасе народа сасвим I!З:\IСНЈ!О. НаУЈ<а није била 
ВЈ1!!lе својина СЮ!О једне J;:~lace већ својJlна спију JI БОРЦ1l за науку 
стали су у средину народа 11 тако УВУКЛI1 у борбу Л!IЧI!!! пнтерес :llaCe 
народа. Један од најваљаШIјrrх сувре:lIеШIХ пораца за победу науке 

над ИЗi\ШIПЉОТШIОil!, Ее:чац л. Б!!хнср, неЛ!r на једно".! ilICcry:;u да је тО 

раЗЛ!1i\:а :\јС!)У данаШЊIШ реа:I!!ЗiI!О'\! Jf реаЛ!!З:\10:\1 18·01' века, ШТО је 
преi)ашњн реализам оно !10глаш!То ъуо!!чац Дворова, а ;!а!!аШЊЈ! 
напротив 

рода. > Сад су 

дворовZl 1f СВ(:СТИ .'.!Ј.СС НЈ.-

НС РЈДII са:'·10 о ,.-t2. 

задобије право слободног Ј1стражнюњZl. неп д;} од побеilе научнс нс· 
ТIПIС зависи: оће .:ти цела 

II сва она ;IР/:':ZlБНЈ. 

Ј! пељ: да ОЩ);'Юl В"lа.г; по БОЖ!Iiој ~i!1:IOCT!I? Оћс 

ЈПI народ!! да:ье ТрОLШ!Т!I свој Т]ЈУЛ !Ја ]]Јколе, Г:Је се љегова деца уче 

I:IYJJi!·\j јјјЈнча:'.Iа, ШТО ca:l!O раСIIјЈОСТНРУ сујевеР;Iје ј[ за. 

глупљују човека? Оће ст ;\а;ье нарол ТРОШf1ТЈ! свој новац JI своје 
Bpe~J(; на врше,ње којекакви Ј!ДОJIОПО!;:ЛОНСКI! обредZl/ је;ЩО;\1 реч!!: од 

РСШСI-l)Zl нс наУЧН,-1 lIt:, заlНlСИ':Н) је PCIJ1ClbC: 

како ће се развијаТJI сав будућн ;']швот човечанског друштва То су 
добро увиђаЛIi оба борца: всра ][ наука Оба су ОН!! ilЗJIШЛЈI са свљ\! 
свој!ш убојИТrI:lI оружјОI Вера CZl свој!!:.! IIjmча:llа из стар!! јсврејски 
КЊJlга, што Ј![хl је она назвала БОЖЈ1М откровеЮIје~I; са своји,,! све· 
ЦIf:lIa ]Ј чудеClElIа што су напуни!!!! цео свет са CBOjllilI - не де:Ш;\lа 

већ иконама !I сп. 'IIOШТIIlIIа (тако да се налаЗIIЛО на занаду светаца са 

. Са'\l Л БI1Х!IСР !1РСДССДН!!К је Једног одела "lvlсl)ународног сахза 
!1Э}\СН!!Ј(З у д:1Р:\ILLIТZtту,ј7 
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трн ноге) II што је најглавније са награДОil! "правеДН!ЩIIма" и вечном 
казни "безбОЖН!IlI! јеретицима" на оном свету. Наука је изишла на 
супрот са својИil! J1CKYCTBO:l! свију векова; са истраживањ!!ма JI опи· 

TJIil1a најдаровитији људи СВIIју времена; са умном н материјалном 
слободом на овом свету; са слоБОДОlvI једнакошtJу и братством људи 
на земљи. Борба траје још и данас, али победа наГlIње све више Ј1 
више на страну науке. Какав ће бит!! свршетак може се прорећи. Да 
покажемо укратко ЧIIњеннце, што И[Х] је пронашла наука од тог 

времена Ј1 што састављају основу реалног правца, о KO:lle управо оћемо 
да ГОВОРИ;l1О. 

у другој ПОЛОВИНII 18-0Г BeIza био је прв!! пут откривен гас, који 
HilIa СI!ЛНО својство да ПОZVlаже горењу. То је БIIО кисеоник. Мало за
Т!!"'! Лавуазје, бео!ртни основач I<еыије, доказао је опитима да се свако 
тело при горењу увеличава у теЖИШl и то управо онолнко у колико 

се ваздух у KO'l1e се горење свршава умањава у тежини. Горење дакле 

није НIIшта друго већ сјеДIIњавање тела, што гори, са једном чешћу 
ваздуха. Та чест ваздуха, што се при горењу једин!! с другим телима 

II јесте Кllсеоник као што га Лавуазпје први назвао.* Лавуазје први је 
почео да употребљује теразије ПрI! свим ке'lШСКИМ пој а вail1 а, чиме је 
ке:lшја ilIOгла постати тачна наука. Он је први поставио разлику из

:lЈе!)у ПРОСТИ 11 сложен!! тела. Проста тела су она која људи ннсу могш! 

Н!!ЧИill да раздвоје као што су на прилику гвожђе, СУll1ПОр, кисеоник, 
уг;ъен (ЧИСТ) ]ј Т д. Сложена су тела св!! безбројни предыеп! што Н[Х] 
сваки час сусретау1О у наше"'1 животу: земља по којој идемо, вода што 

је ПIlје:l1О, дрво, човечије тело JI т. Д. Број прости тела је ограничен, 

једва преко 60; а ЈI:Ilа нек!! научењаI\а кој!! изјављују наду да ће се тај 
број још већ:lIа СllаЊ!!ТI1, а Јша !! такви који ИДУ толико да потврђују 
да је :llатерпја јС;ЏIЈ. а да НЮI се Ca:lla проста тела појављују као 
проста с' тога што су :,1ОлеЮIЛе т. ј. ;;';1Озе нај:,lањс чсспщс што долазе 

у сзстаI3 С;Ј. )l;РУГИ~"l ТСПII:'IZ1 CJ.CT3B.~ЬCHC из ~,lZlЊИ саСБl12\l прости чес

тица првобитне ;-'Iатерије и то на различите начине. Но то је са;чо 

ИПОТСЗZl Зз нас је дово}ьан што је наУКО7\1, да је сва 

>IHO::--l\I1ИZt тела што 11 lxl ;ЧJi lHIJlII.\IO састаЈ3)ьсна из огра

простих тела. Даље :fj l да у СВИ?"iа ТЈЕй бсзкопаЧПИ:\l 
Il (хЈ ПРЈе.Iају простZl ТСЛЈ. да саставе слол{снZl: 

доказати непро-

с Ј1ЗВССНО;\i количино:,! 

ю!сеОН!l!\а да направи рђу :lШ ту НIIСМО изгубили Н!! један атом 

гвожi)ZI Ј1 нн jei\aH атом lZ!1сеоника. Оба проста тела саставили су 

једно с:!Ожено. Материја је ca:lIO променила свој облик Ми можеi\1О 

СНЛШl;,! нС\греваЊС:l1 Ј!З 'рђе добпТ!! опет чисто гвожђе Ј! ч!!ст К!lсеоник 

II то У СУ':lШ ОIЮЛЈIКО исто КОЈШКО је пр в!! пут ушло У састав. Овај 
фIIТНЉ од лат,ше с' олајем што гори у овом тренутку преда IIJНOM 

непрствара се "у ништа" као што изгледа. Кад би се ова лампа пре· 

HC.'I::l да ГОР!! у неКО:\1 З::lТБореНО:VI суду, где је ваздух пре тога измерен, 
:lШ би нашли да се тај ваздух увеЛ!1чао У тсжини управо ОНОЛИКО 

КОЛ!!1<() је тетка ()на количина материјала (фИТ!Iља и олаја) што је 

Jlзгоре;!а Ту сс опет образовала разна тела, материја је изменила 

.'\. Барц :С" Историја ХЮlJIјСЮIХ доктрина прев. у "КОС!l10су"39 1869 
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своју фОР:llУ, ал!! њена I<ОЛl!ЧЈIНа остала јс иста. Тако је то са СВ!!lI1 

С:!IIЧНШ\1 појава:llа што Ј! [х] ВIIДJIil1О У ПРЈ!РОДЈ! ваздуха што га ди

шеil1О; рана што је у се ПрI!Мa:l1О образује све ове безконачно сло

жене Ј! још далеко неНСПI!Тане КО:VIбl!нације "1атеРl!је, што налаЗИil10 

у човеЧЈ!јем телу. Ниједна честица :Ilатерије не ј\Јоже се у телу ство

РИТII, НIIТИ У НJellIY нестаТ!!. Кад би :l1J! i\10ГЛ!! још ОД оног тренутка 

кад дете Jlзиђе из :l1ајчине утробе да I!З;'.lеР!Iil1О његову теЖIIНУ, затим 

;\ZI I!З:llеРЈЈ:l1О све што човек ПР!!:llа у се на разне наЧЈ1не до CilIPT!!: С 

;(руге СТРZlне ка,lI би :l1ОГЛИ да !lЗ:llеРII:l1О све што човек истура из 

себс за Bpe:lIe целог живота заједно са његово.\! леШIIНО:ll после С:llРТИ 
]ј !':ад БЈ! одузели другу количину од прве 'I1ОраЛI! бl! доБЈ!Т!! у резул. 

тат\' lIУЛУ. Сав ЖИВОТ није Нl!шта друго до :lICHa :lIaTepJ!je. Човек се 

:: У:',lире - :\IZlтсрија се перађ:1 и IIСУ:'ВlрС - она је БССЧРТJ-IП 
"Ч еСТIIца воде, вел!! Дрепер, !!спарена :llOpe:l1 :l1Оже неПРЈСl1етно прећ!! 
у ваздух, ;'.1Ожс ПЛШШТI! над наllIа у облаЦЈ!:llа. падат!! на земљу у 

виду ю!ше, усануТ!! у земљу, изић!! опет у ИЗВОРУ, ући У корен бl!љке, 

попети се у б!lЉНОј\Ј соку до ЛI!шћа, ту се раздвојl!ТИ на своје саставне 

чест!!: К!lсеОНI1К Ј1 водик ПОј\Јоћу сунчане светлост!!; I!З Т!1 И !lз неко
;1!!КО друг!! елеј\Јената ,,1Огу се саставити ;llасла, К!!сеЛIIне !1 разна 

оргаНJlчна сједињења; у ТО;'.I ВIIДУ шш просто као вода :I!Qже доћи 
у рану Ж!1ВОТ!Iња, СВрUШТ!! коловрат у крв!!, учествоватrr у радљи 

:l1Озга при процесу :l1I!шљења I! на послетку вратит!! се опет у ваздух 

пр!! ЈЈзДисању. ПРОЛI!вена сузом у очајНО:lТ тренут!':у, она опет ;lIOЖС 

породити дугу С!Ј;\ЈВОЛ наде Једном реч!! :lla какав био пут ШТО гЈ 

она lJро:!аЗЈI, ,\ја какве IIз:\н::не она lIреТрII!Iла, ,,1а KaI~Be СIJле владале 

НJO:liC, љене сле~lентарне саставне ЧССТII остају на свагда". Тако вечно 

ПРО:!Ј3Ј! :llaTeprrja свој коловрат Она је тако вечно постојала кроз све 
RСКСIЗС т; вечно ћс постојати. ~НијсдаII :1ТО.Ч .чатерНјс IIJ!jC III[Ј(аДа бно 

у 

А.:Ш ако је :чатернја 6еСМј)тна ОТКУДZI до;;ази ова снага што не· 
НјЈtСI,Ш(Ј што ј<.: \:·31)01< ;\теНl1 

, ~;~;:':::l(-:'СiЈ:;сi·:i:r:;iЈ. j'v пcjJ~:;' :,' :;"l-'::iСј 

~1:03CKOB;! ИIIСТ;)У::'IСНТII д,Ј се ЕЗ.:1З3И ИСТ:} 

;i~l ;ivi~:l( 1 (j~! ~~Oiii~p~\' 

НZ1лаЗIЈ: 11:\ 3С:-'Т;Ы:;: 

је ЧИ1Ьt:1iIlЦZl још из давни 
к-'1:Т се зрак ~RеТЛОСГИ ППОП'}Сl!1 КЛnl ('T{)j";~!('ЦY· ПП~ir~ч\; ~T;:f пгnr"r 

у цео ред обојеIШ зр;:)ков~, ШТО ~сзовс' CYH~j;:)НJj спектZlР, 
ПОД : ;ХУl'ина 60jZi ."1:':С1'О сунчаНОl 

зр;:)к;:) У3:\lС пла~lСН л;:)~IПС у коме се нал;:)зе парс какиог ,,1етала онда се на 

спектру ПОКZlЗУјУ РZIЗЛ!ltj!1ТС обојене цртс. ШТО карактсрншу ~lстал који је 
претворе!!. у п~ру. Довољно је 3.000.000 ;1Р;:)\;;:1 1;, ~!CTZI;Ы п;:) да сс те црте 
.i.HJKa:rKY· l-ia таЈ начин су :Ч;llJПl :\lL:тали, који НИС\: били ПОЗНЗТIЈ 

1\;:)0: РуБЈ!Д!!, Цезн, Тал!!. л!! се сунчаН!1 3РZlк пропуст!! К!ЈОЗ пару KaKBor 
:\1стала ОНД;:) .се на ~ICCTO обоје!lС nГ.yгc па спс;пру, што Iорzштсрише тај 
~lстал, ПОКZlЗ\'Је тавна пруга То је ПОСЛУЖИЛО OCHOBO~1 да се JIспита састав 

сунчаi1~ Z1T),locclJcpc, а заТИ:~l ZlT.\locclJcpc н других звезда. ОЧСВИДНО ако се 
у СУНЧZlној ат:llОсфери налазе нек!! ~ICTa!1!! у парно~! стању, онда сунчаН!I 
зрак ПРО!iZlзећ!! кроз Љ!! показаће на наШС~1 спектру тавне пруге, што ка· 
раКТСРЈ1ШУ те ~!CTa;тc. То јс урадио чувен фЈ!зичар ФИРХОВ !! он је доказао 
;\ZI се у сунчаној аТ;llОсфер!! налазе у паРОВ!!ТО;\l стаљv метали: Магни, 
ВIIClIУТ, ХРО;\1, ю!ксљ, кобалт !! гвожlјС. ОШIТи лг.УГИХ наУLi"ељака над ДРУГИ;'.1 
звездама показују да нигде НС;\lа ДРУГ!! прост!! тела но ОВ!!, што се налазе 
!I 1\ОД Н2С. 
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:'>јатеРlJје - узрOl, )ЕЈ!ВОТУ њеном? II ЈП то је одговорила наука на

шаВШII закон: "о одржаљу снаге". 
Кад једно тело удара о друго ]јЛИ кад се једно тело тре о друго, 

:'>шслшIO се у пређашња вре:нсна да се ту :'>i(:хаШIчна снага губи, јер 
рад који се производ!! ;\!ЛОГО је lIIањи но што је саllIа употребљена 
снага. Таки случај ева где се снага "губи" било је врло "'I:10ГО, но ја 
УЗII:VIљеы саllIО ова два, јер се на IЫ!:'lа први пут доказа:Iа .1ажност 

тог пр;:шила. На свршстку прошлог cToТicћa РУ:\1сјЈОРТ је први доказао 
да се lIIехаЮIЧШIЧ радо:\! н. пр трење,ч :.юже произвести топлота 

т. ј. снага која је обратно Еадра да произведе lIIехаЮIчан рад као 

што видимо на Пр!IЛИКУ у паРШ1:\! illаШlIнаllIа. 1842 г. Мајер из Хајл
брона ПР в!! јасно JIзrсчс :la се ыО/ке JIзнаћJI права ;\Iера: КО.'1'11\:!1 :\Iеха
ЮIЧНJf рад ПРОИЗВО;1И извесну количину 10П.,.IOте н обратно.';:; ОШIТИ:\Ја 

разн!! научењака а особllТО Енглеза Џауља доказано је: да кад јt:ДНо 
тело од теж!!не једног rpail!a падне са В!lсине 424 :\Јетра ОНО ће 
произвеСТll ТОЛI1КО топлоте да се кнлограСУI воде ;\IOже њо:\!е нагрејаТ!1 
од 00 (по целзијусу) до 11 с Та се l\IIIOжшrа топлоте зове јеДИНJlца 

топлоте ]јЛ]ј "калорJIjа". II обратно 424 јединице топлоте ј,адре су 

да подигну теЖ.шrу од 1 к на ВlIСIШУ један il1eTap, а 1. једшшца ТОН
;10те са"IO 1/424 чест "lетра.' То се зове да су ыехаНJlчан рад Ј! топлота 
еквивалентнн (равне вреДНОСТJI) - да се могу замеЊIIваТII. Јlзгуб;ьеНJI 
мехаНl1чан рад дакле непропада, већ ПРОJIЗВОД!! топлоту сразмерно 

потрошеНО!'l раду, а тако НСТО нова снага, топлота, производ!! рад 

(шш другу снагу као што ћe~lO OД~ja видети) сразмерно потрошеној 
топлоти. Али Еад ыехаН!lчан рад т. ј. покретање ,,1асе TC'ra ЩЈО!!ЗВОДИ 

топлоту а топлота обратно ПРОИЗВОД!! :'.lеханичан рад онда је прет

поставкZt неизБС)I(НZl Д;Ј. са:ча ТОП.lота није HI1IUT2t друго ,.1.0 ~-\peTalЬC 

JI то кретање "најфшшји" чест!!ца :\I;псријс. Јер само кретање може 

произвести кретање Кад даК,lе :\1Јl BIIДJI;\lO да кретање неке :,сасе тела 

наиђе на неку препону јЈ престане: кретаље није УIшштено већ је 

преШJlО у KPCTZlllJ(' чест} {ца. :\lасе lIPC.'IJ.3I: крс

тање ыолеКЈ1Ш\РНО" Ј-:ао ШТО ВС:Је ФЈ1ЗЈ1чарн !1 ;\lехан!!ча;:ЈИ. CZ\~!O то 

КРС'ГЭЈ-ЬС }~СЛJI се H~. ,:;'ВС чест:! : ТРСПТZlIъе 1IССТIПIZl TC.-~::J. II1ТО ГЈ 

~\El occlla~10 као ТОП.i[оту 11 лруго: .ЧСЕ)а}ьс ЧССТIIi 

ТРСIЬУ; прелззZlК ИЈ тврдог CTZtIIJZl У /КЈ1ТКО ИЈ )l'(I1TKOr У ПZlРЈnИТQ T . .:I 

Ова ОТI\lшћа у :>iеХ2ШЈIЧЕој теорији топлоте повела су к ВР;!О 

lјdЛ\.liН.\!. јЛ:3УЈi'lСi.IJl.\iGt, Сl-\ОРИ }' llLIU .bPL~~lt; l\.а,Ц 11 ~\'iCijI;P, l.:.t-11:1L'J lpUiH.:: 

Н(1писао је чувена ДС'.71 О : снага/( у ко:че је 

показао да све фIIЗJIЧКС снаге као: ыехаШIчна снага, топлота, е]]ек· 

ТРИЦТIтет, :'.lагнеТИ3Zl}.I и др_ пре*lZl3С јеДЕ:} у другу, дакле да све 
преЛЈ1С' v кретањс !1 пре,!Ј Tn~!e 'та "НС СВС НИСУ НШ!ПЈ _-тругn 'Ю 

кретаље најфшmјн ЧССТ1щаН;' А 184/. г. ХеЛll1ХОЛЦ, један од највећЈ1 
СУВРС:'lе!ш научењака, Ј1з;\ао је своје ЗНЮIС!ШТО дело: "Одржање сна

ге" где је .:'\,Јате~чаТЈ!'!!'!О ДОКZlЗЈ.НО :~a је l<ОJIЈ1ЧI1на СНЈ.ге у ПРИРОДJl 

постојана - једна нстаН" Да се дакле та I<ОЛIIЧlша не:lIOже ни У!\1а· 

JЫIТlI ШI увећаТJI, Да је дакле снага тако нсто бесмртна као Ј[ матс-
С7 Облик се lнагt :.,l()/l\.t 7\ltl-ЬЈ.ТI1, аЈllI ЕН нај;\iања честица CHctl't 

не 1I10же се Н!1Ч)Ј:lј УНI!ШТИТ!! II НЈ!ЧII:'1 CTBOPIIТIIHB ХеЛil1ХОЛЦ је ПРВЈ1 

• Цајнер: МСХЈlIl1чна ТСОРl1ја топлоте.G' 
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казао да се све снаге у ПРJIРОДII налазе !IЈШ у раду у покрету као 

"живе" снаге Ј!ЛИ у напрегнутом стању у равноте;,кн као снаге могу

пе потенцнјалне. Да жива снага - кретање - прелази у снагу 

потенцијалну - покој равноте/ку - напрегнутост, што је једно 

ЈIСТО - I! обратно ал!! да је СР1а Њјјова у целој природи истоветна."' 
То је закон, што га сваКII сувре:l1еШI Пр!Iродњак c:VIaTpa као основну, 
неоБОРIIВУ IICТl1НY. Врло леп ПРИ:l!ер о прелазу снаге потенцијалне у 

/iШВУ снагу iI обратно Еазује ОДјјnНГ у СВО:\1 jaBHo:lI предавању: "Права 
Ј! обратна I\.е:lшјска аКI(!Iја" < Кад се саставне чест!! воде ЈОlсеоНЈЉ 

и ВОД!!!( налазе у раздвојеНО~1 стању они Јшају тежљу да се сједине 

да направе воду. (То је тако исто као што терет на тавану Јша тежњу 
l\а падне нс\ патос, а !Je:Vla тежње да се ca~1 пење с патоса на таван.) 
С!1Ј.К!! вут ј,ад се 16 чеСЛI ј,iIСI"ОЮfка rI 2 чест!! Бодика да 

направе 18 чеСПI воде они ПРОЈ!зводе 68 јед!!шща топлоте. Она тежња 
JlЗ?lIеђу кисеоника Ј! БОДIIка т ј. потенцијална снага превратила се 

у .живу снагу: топлоту. НеillаЧКЈI ке:.шк Фридрих Мор издао је у нај

ПОВ!1је доба КЉЈ!ГУ: ,,:\1еханичка Teopllja хе:lшјског афl!НЈпета" где се 

"хе;\1IIјско сродство" т. ј. узрок I<оји ЧJIJШ те се тела хе:\шјск!! ејеДЈ!

њавају и разјеДJIњавају сасвт!:\! научно счатра као род кретања71 

Пре'\lа томе Мор у другом сво:.! делу "Покретање Ј! сила" још јасније 

но ОдЛIШГ казује да при хеЩIјсКЈШ процеС!!:l1а кретање једног рода 

прелази у кретаље другог poдa,'~ онако нсто као што кретање масе 

прелази у кретаље нај:'1аЊЈI честица !! ПРОI!ЗВОДII ТОПЈIOТУ. Сваки пут 

кад :'>ш 011е:\10 да УНЈIШТJIillO ту свезу да раЗДRојJI:\1O воду ilШ ;\lOpaillO 
ПОТРОШ!IТII неку снагу, :\1ајlO већу но што је би;!а произведена. (Исто 

тако као Jzaj! би теЛII нек!! терет с патоса да ДIIгнеillO на таван) 
Познато је flZl 65 честица ЦIlНК:l сјС;:ЏПЬСНI1 са -16 честица кисеоника 

образују 86 једшшца топлоте. Ако дакле ту te;'KJ-ЬУ - ту снагу што 

га Н:\Ја Ц11НК спра:\1 ЮIсеОНЈIка употреБJI:I!Q да раздвој!В!Q воду, СУ!!! ће:110 

дооит!! :\1есто 86 једшшца топлоте caillO 18 јеДJIшща. 68 јед. потро

ШСIШ су. То је O!!Z1 снага што је онет повраћена ВОД!lКУ JI коју ће 

произвести у ПI1ДУ ТОП.lоте ка;( се ,:lPyrII пут сједини с khceOI-IИКО:'Уl. 68 
се 

СРПСКа ПОС;IОБIIlIЈ. је ДОКаЈано да је 11 

снага беCViртна тако НСТО као јј "Јатерија. Да све ово ШТО ми у свету 

ЫЦЈl.'[О Еао ТјЈUШl:ње )! l!]ЈUЈјјlJОДl:Љс рада, Д;} је ТО lC\'\lO веЧiпа iIlt:Ha, 
вечити ПРС.1:lЗ ИЈ l<РСТЈ.П;Ј, у РаЕНОТС)КС 11 IIJ РЈ.IЗнотејКС у вечни 

коловрат, кој!! н!!је н!!кад постао JI не ће никад престаТII. Сунчана 

светлост Р23ДIЗZlј;:;,јући YГ~ЪCHY KIICe:II1HY y~ ваздуху на УГ.:ъенпк и кнссо
lПIЕ саОПIПТ?tБЈ. ОБИ:Ч Or~zC:~ETH:'! е.'!е)1е!!ТI1~1Ј. ону C~!D..ry, 13рЈПI! 

?l1ехаШIЧЮI ра:( у ЖЈ1ВОТИЊСКО:\1 11 БJI;ы~0".1 оргаНIIЗМУ КЈ1сеоник 113 

ваздуха јеДИНЈ1 се у l!аше~I телу са УГ.ЪС1ШКО~,I, који ПРЮlа:\10 у ран!! ]ј 

производи опет уг:ьсну IСIСС.;l:IlIУ, :".II1 И3,Ј,ИШС:'vl0 СБZlКОГ 

тренутка. АЛJI пр!! ТО:'I ПРОl!звођењу угљене ю!сешrне у наше:ll телу 

про!!звод!! се JIзпесна :шюжшrа ТОЈЫОТС Т. ј снага која је paBHO:l1epHa 
са OHO:ll што је ПОТРОШJIЛО сунца док је разјеДШ!!lЈ!Q ту :l1атерију. 

Топлоту Еоју illJI на тај нач!!н доБJIјаilЮ у нашем телу од сунца, ilШ 

. Прев с енглеског у .. Кос.чосv". "186970 
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i\lOжеl\1O преобрат!!т!! у i\lеханичан рад; мехаНИЧН!lМ раДО;',1 ;,ш може

:110 окретање1\! елеКТРlIчне :\lашине преобрат!!т!! у електрицитет; елек

ТРИЦЈ!теТО;>.I можемо опет ПРОЈ!звести хемијску реакцију, светлост Ј! 

топлоту. Све су те снаге paBHOi\lepHe (еКВlшалентне). То је јzоловрат 

снаге. ПОЧЈ!њућЈ! од светлости она БЈ!ва ХIIМI!јско сродство, топлота, 

:lшшићНЈ! рад, електриц!!тет; опет ХЈ!;',шјско сродство, топлота !I свет· 

лост. Количина рада што!! ПРОИЗВОД!! свака од ови снага -- количина 

Ј10крета -- било в!!дљшзе масе као што је то при мишићном раду, 

б!lЛО најl\iањТI нев!!дљиви честица тела као што је то ПР!! оетаШli\1 

CHaral\la, остаје ЈЈстоветна. 
Наука је дакле доказала да су снаса !! l\laтep!!ja вечне. Да ни су 

ШШ.ада l\lOгле бити створене то следује ОДZllа !IЗ појZllа веч!!тосТ!!. Пр!!

рода He:VIa НУ/К;Ј:е ИЈ! у JC:lKBO:lI "створитељу" Ш! "одржате_ъу" ван ње 
саме. Ма шта наВОДЈ!ЛИ противници науке: против ош!Та нема апе

лате. Снага сунчане топлоте под!!же водену пару у висину, одакле она 

пада у виду кише ИЈ!!! снега на зеZ\!љу !! у peKai\Ia јј потоцима покреће 

све наше 1\!аШI!не, што се покрећу водеНО:V1 снаго:,! Сунчана снага 

покреће чеСТ!lце ваздуха и ПРОИЗВОД!! ветрове, кој!! терају лађе ИЛЈ! 
покрећу ветрењаче Сунчана снага раздваја угљену к!!сеЛ!!Ну у ваз

духу Ј! ч!!н!! те биље ус!!сава угљеНЈ!К, што саставља погпавити састав

НИ део биљног ткања. Тај СТВРДНУТ!1 угљеНЈ1К наго:vшлан вековима у 

зеi\!Ној кори у В!!ДУ каменог угља, у наШИ:VI парним машинама враћа 

ону снагу, што га је ПР!II\lJ1O од сунца пре тоЛ!!ко !!љада !I l\шлијона 

векова !! даје снагу пар!! да, на пршшку, тера локомотиве с онако м 

БРЗI!НОi\! с једног краја света на друг!!. Та IIста сунчана снага даје 

снагу оној материј!! што је :lIJI у се пр!!ма:l1O у ВЈ!ДУ свако врсне ране, 
те ПРОI1ЗВОДИ топлоту У наше! те"lУ без које :ШI неби :110Г;Ш произ

вест!! никакав рад наШЮI ~IJjШЈ!ћИ:\lа. Професор Цајнер у једној лек· 

ц!!ји !!з "мехаш!чне теорије топлоте"!'I говорећи о "каЛОРЈ!ЧНИМ" 
ыаш!шzша (:\!аш!ше што се покрећу топлото~!) рече да у свету нема 
друп! :,IаШ!I!Ја до каЛОРНЧНЈЈХ, јер св;ша снага прво долази од сунчане 

топлоте. Човек Ј! Ж!IВотш·ьа то су тако нсто калоричне маш!!не само 

Ј! 

l\lи CIIIU говорили одеЛJlТО о ВtЧ110СГ!l снаге !! :\Јатеријс да би 

пите снаге ШI ОЈ\е,lI!Те ОН!! су СКОiIчаШi Нека 

iIокvша :\!а ко да предстаВI! Zllатерију без снаге, Ј!Л!! снагу без мате-

jJl1jt:, YBtPJ1!H; се oA'V!a да се то неда за:-II!СI!lТJI то Је бесмислица. 
;"с НОСН.1Ји снп ГС, CI1Z2l:l је 7·1 I-ЬновZl су 

основна својства веЧЈ!ТОСТ Ј! нераздвојност. ВеЧЈпа :VleHa облика ZlJaTe
рије 11 снаге вечЈПИ покрет у природи то је живот природе. )1(ивот 

бruь? и .rки:sот!!!:ьа ТО је са:чо јсдзн облик TOrZl )кивоТct, то је чест ол 
целога На темељу ови открића I!З фИЗ!Iке Ј! ХII:lшје наука је показала 

EaI(O је .lажно све оно учење о постанку света, а особито наше земље 

што се НZt':IZlЗJI у "СТЗРО:\1 завету/( .7:) Гео:rогија (наука о зе:\1;ЬП) пока~ 

зала је да је ZllОрало проћи JIJЪaAa?lIa милијона година док је наша 

земља ИЗ пароВ!пог стања (у KOilJe се она налазила као !I сва тела 
наше сунчане СИСТОIе) прешлZl у ово стање у KOl\le се данас налаз!!. 
ПреilЈа ОВЮI ГРДШIIII бројеВИZ\lа ишчезава оно неколико иљада година 
што н број!! хрншћанска црква Геолоп!ја је доказала да се наша 

зеl\!ља образовала не одједаред већ постепено, да се образовала 
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ПО ОНИ:\I НСТНЫ фИЗИЧКИ;VI и кемиј СКЈ!"I заКОНИ;Vlа које МЈ! данас поз

HajeillO; да ти JlСПI закони аГЈ!п!рају и данас мењају облик земљине 

коре. Увећавање теZlшературе (степена топлоте) кад идемо к' центру 
зе:llље, зеillљотреСII, вулканска Ј!збац!!вања, изненадно ПОВ!1шавање 

зеil1не коре на неким местима а пропадање други места довели су 

људе на ту МЈ!сао да је средина наше земље још у паровитом стању 

и да оне огњене силе што су утицале на облик наше зе;VIље агитирају 
још и данас. Рачун је показао да је стврднути део наше земље -
тако звана "земљина Kopa"·G -- само '\Iaл!! део целе зе:VЈљ!ше кугле. 

ТО IIСТО ваЖЈ! и за уплив воде. С висова вода ОДНОС!! непрестано ситне 

тврде честице 11 оставља и [х] по допинама. Реке н Cai\Ia мора мењају 
своја lZОРЈпа, остављају свој талог на јеДШВЈ меСТЈ!ма а односе га с 

~РУГI1. I-Ia тај начин постали су !I}ЪZlДZl:\lZ1 11 :\'lилијони;.1;Ј. ГОДIП-I3:\lZl ј 
illало по :\Јало, он!! l\lЛогобројш! слојеви наше земље са млогобројним 
ЖЈIВОТI1ЊСК!!ZlI Ј! бrrЉНЈIi\I oka:-lењеНЈIZII остаТЦЈ!ма, што служе CYBpe;VleHoj 
науци необорив!ш докаЗОil'I како су се постепею!м нагомилавањем 

6езконачно мал!! !!змена, за rш!Лијоне ГОДЈ!на, развијали један из дру

гога свн оргаНСЮI CTBOPOВl!. Прича о "шестодневном" стварању света· 7 

!! о потопуi8 дошла је у ред остаШI народн!! прича. 

Створевина земље ни је ћуд неке ВЈ!ше силе већ је производ 

;\)TOBpe:lieHOr рада прнродю! сила по одреi)еЮЕ\I заКОНШvlа. Али оче

ВIIДHe чшьеюще ПОI<азују да у целој васијонн нема ни друге силе, ни 

,(руге ~,laTep;!je, Ш! друг!! закона до ов!! што И [х] ZlШ ПОС;\Јатраl\lО 

у НZiшој сунчаној C!ICTe:llJ! и у наШ!!Z\1 научн!!:\! радиоющаilIa. Посмат

рање:-! путање тако названнх "двојю!"'З звезда, које се окрепу једна 

око друге, наш:ю се да је путања :10 којој се оне крећу OHZlIza иста 

крива _lшшја -- еmшса по којој се креће и наша зе:-lља и све 

планеТt наше сунчане C!!CTe'Vle. То знаЧЈ! да ПРJlвлачна снага (атрак-
В:IZtдZl у по ИСТ}!:\} заКОНI1),lа као 11 у нашој сунча~ 

ној СJIсте\ш. ZlНZl.lIIЗZl" над најудаљениј!!:'оl звездама, тако 

ЗВ::1ШIс.! "illаГЛОВJIПВI пегама"30 JI КО:\Јетама које пролазе бесконачне 
лросторt ВСОССНС, ПОЕ:азZt.:13 је ;Ј;Ј. је =/ рZlСПј)ОСТрТZi иста 

ШТО 1I код iIZlC 1< Zl),ICIIJC, што падЈ. Н;Ј, нашу ЗС:Й .. ъу 

313 бесконачног пространства показа}]о је то исто !i још уз то, да се 

~:ao 11 КОД нас; да дакле 11 ту 

зе;VIЉ!!. закона 

се распрост!!ре светлост са пајудаљеПЈ!јн звезда докле само 

:\lОгу да допру наша оруђЈ, ДОЈ,азало је то нсто. Исти закон!! брзине 

раснрост!!раља, прела:llања, одоијања, састава, поларизацијс, интер

ференције Ј! др, што и[х] ПОС'\Јатрa:vю овде на зем Љ!!, важе JI за сву 

всю!јону. И СП! ЗZlКОН!! по којЈша сс влада топлота што је доБЈ1јамо 

на зе:,].ЪИ важе 11 за топпоту што је дооијa:v1О од сунца. То пак значи 

да су JI саме те силе, што се владају по истиы законима истоветне. 

Ал!! ZlШ зна:-lО већ да све силе као: епектрицитет. магнетизаы, ХИI'vшско 

сродство јЈ др. постају из светлост!! JI топлоте и прелазе опет у њи; 

дакле кад су две прве истоветне у целој васијони морају бити и све 

ОСТЈ:јС ИСТОВСТНС. У целој ПРИРОДИ влада дакле: ИСта матернја, иста 

снага, ИСТJI закони. И као год што Hei\Ia никакве надприродне силе 
која би :VlОгла да УНИШТИ и најмању чеспщу материје или снаге, тако 

исто Heilla Н!шакве силе која би 1IIOГЛэ. ма за један тренут ока да 
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заустави радњу ПрllрОДНИ закона JIЛII да 11 [х] 1\lа за једну длаку !IЗ

мени. Цела васнјона управља се веЧI1ТЈ1М ПрI1РОДНИМ заКОНI1.на, којн 

истичу ИЗ својства материје I1 снаге што састављају васнјону 

Научне ч!!њенице необориво су доказале како је лажнZ\ основа 

љуцке вере у неку тајанствену, све1\lOгућу силу, која може по својој 
ћуд!! да се Т!1тра човеком !! васијоном. Да ствара "ИЗ ничега" ][ да 
претвара у ништа. Ал!! је човечанство огрезло у предрасуда~lа !! су је

верију. То чшш да 1\1.'10ГЈI, озбиљно научен!! ЉУДJl често н" С;!.'Ју затвz\

рају очи пред !!CT!!HO~l, која не:\1ЈI.'10 растсрује :чаште њиовс :\lладост!!, 

а још чешће, потпуно уверен!! у Н<lУЧНУ !!СТ!1НУ, одричу је ИЛ!1 што 

из слабосп! неС;\lеду да УЈ\аре н" предрасуде "општег !vшшљења" ]Ј 

"народне вере"; ЈIЛЈ! што оће да YIOi\C влаСНЈЩ!!!viа зе:llаЉСК!!l\1 и да 

СZlЧУIЗај~i "ПО.lI0;i(ајfl. Ca:\I на ПРI1.Ј1IIКУ. СЕОРО на стра

НЈ! своје "Историје умног раЗВlIтка ]европе", где вели да су снага 

н матеРЈ!ја беС:llртне дакле веЧI'[(;S1 !! да цеЛО:lI васијОНОil1 владају 
веЧIlТ'1I неПРОМСНЉI1В1I'" закон!!; ту у IICTO време вели да су снага 

и "јатеРl!ја "постале" од Бога!! да Бог "управља"Б3 природо:'>! по веч!!
ТИi\I заКОНIша. ОД1\lа на прв!! поглеi\ ВИД!! се противреЧllје. Оно што 

је "веЧIIТО" Ј! "беСZ\IРТНО" неi\IQже бllТ!! никад и ничим створено -
JII!Z\че је времено !1 смртно Ако су заКОНII ПРИРОДНИ "вечити" Ј1 
"нспрощо;нљиви" онда у ЧбlУ се састоји та СВе;\IQгућност БО:iКiiја. TZ\KBO 
полутанство у науци незаДовољава ни једну страну. Људи од науке 

Ј3е.'1е дz\ је то проето беОШС.1!IЦZ\. БОГОСЛОВЈ! опет веле да јс по!!!!

жавање !! ху.ъење на Бога одрицање божије cBe:lIOryllHoCTII. TJ.KB!I:ll 
"I<онсТ!пуцијонаЛИЗ!\IO;ll" у ПРИРОДИ особито се одлшzују енглески пис

Щ!. Пошто најтачније докажу ДZ\ у пр!!роди не:ча н!!чега где б!! KZ\l(BJ. 
Вllша сила :\IQгла покZ\заТII - нс своју CBei\IQryliHocT - већ и Haj:'>lZ\IbY 
чсстицу своје БО;ЬС; они опет НС;lС да та I1CBC~'ll0гyћaи СI1ЛZi 

Онако исто !,ао што јЈ њнова .'ЈеД!! кра;ыщZ\ сеД!! на престолу а 

ТС се ,,(;Тl1КСТ"; Tai<O 

постављају Бога на престо природе, а недају ",јУ НЈн::акве Б:ЈаСЛЈ, опет 

;\:\ се нсповреДII "етикет". Ова 

ПОПУПIТЗВ>С ОПП1ТЈ1:\I ПРС;1РZlСУ~~Ј.\lzt ЧОI3СЧZlНСТВct, ЧИНИЛИ су 

]Јоне ДZ\ научна ЈЈстнна одржи савршену победу над ЉУI(Ю!Ч сујеве

НZ\учењаЦЈ1 су дуго Bpeille lЫСШ!QВZ\ЛЈ! ЧЈЈњеН!ще, са:чо да по-

с, 1<.20 1 O~ ilITO су lIрВИ aCTpOlI():\lIl 

стреГШЛ!I да I1зреку, да зе!vlља није це!!ТZ\р васијоне тако су доцшrjJ! 

наУСЈ\:;ЊаЈ\1I стрепеJlII да изреку да спет Нl!је стсорен, већ да је вZ\зда 

Tai\:O су ((; НZ1УЧi..:lьанн дуго Bpt;\IC ЈIУЧИЛИ да ДОКд.iЕУ ,ца 
зеi\iљш!а кора показује шест пернјодZ\, што би одговара;ю шс СТО

днсвној створеВII!Ш света Ј!З БIIБЛIIје;8'; даље да су постоја:ш HCKII 
преврати, што би одговара.'ю потопу !I Т. д. А.'1Ј1 се чшьешще недадоше 

наСЈшоваТ!I ЗZ\ дуго. 11 Ч!Ш Ј! [х] се JIZ\КУШ! пове!ш број ОД;'.Ја изиђе 

јасно 1(ао ДZlН Ј да приче из БI1б~~ијс спадају у ЦZlрство баСЈ.liZ1 I1 ДZi 

не1\lају ништа заједничког са Пр!lрОДIШ;Vl заКОН!lма. У св!!;'.! појавама 

што спадају у царство неорганске пр!!роде, надприродне с!!пс IIЗГУ' 

бише места. у органској природи оне се држаше још за неко ВРБIе. 
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А.ТЈ! узалуд беше сво напрезање! Наука ј! [х] нстера IIЗ тог јединог 

угочшuта. 

Прошло је дост" Bpe:lleHa како је ке:lшјZ\ почела да I!зучава сае· 

тав тела. Сва неорганска тела раздвајана су на своје саставне чести 

јј из оде.ТИТЈ! прости тела састављена су сложена по JIзвеСНЈl\l зако· 

нrша али у органским тешша није било тако. У СВИМ кеi\шјСЮli\l лабо· 
раТОРЈ1јЮIa (радијОЮПЩI\lа) раздвајана су млога органска тела на 

просте саставне чести, али ни један покушај Н!! је !!спадао за руком 

да се из тн познати прост!! тела састав!! органско тело. То је навело 

научењаке да :I!JIсле да у органс](!!;'.! теЛ!ВIa УТ!Iче нек" особита сила, 

коју су наЗJIюлrI "ж!!вотна снага". Тој љ:ивотној сназ!! ПРЈ1Ш!СЈ1вали 

су нZ\учењаЦlI све оне радње у оргаЮIЧШI:l! те;IIша, које онн ни су 

:ЧQГ.-Вl Д2 oGjaCHt? За I-ЬУ се дрлzало да је CZlCSJE\'l ван власти науке} с 

тога су нек!! ОД нZ\јзнатшф! ке~1!!чара овог столећа (као што је 11 

чувсН!! Л!1биг) JIзјав:ъ!шали јавно да наука неће бит!! никада у стању 

;Ia СТВОР!! органско тс:ro.85 "У Ж!IВој lIР!!РОД!!, вели БерцеЛIIјус, хи· 

;.JJIЧIШ елемент!! ПОIzоравају се cacblI;VI друпш заКОНЉ\lа но што су 

ЗZ\КОНЈ! неорганске (мртве) НРИРОДС: ПРОJlЗВОДИ што постају узајаi\IНЈ!М 
упщаје~I ТЈI еле:\!ената (органска тела) са CB!!i\! су различни ОД они 
што на,," Ј! даје неорганска прироДа. Кад се буде нашао узрок тој 
раЗ;ШЦi1, тZ\да 11е:\10 И:\IаТII I\ЉУЧ ЗZ\ теорију органске кеыије; но та је 

TeOpJIjZ\ још тако далеко да ми не,\lа:\lQ никакве наде да ће;VI0 је ОТ· 

!'!ЫПl, GZ\p ЗZ\ данэ.шњс вре,те".· За ову тајанствену ЖНВОТЕУ снагу 

уваТ!!ЛI! су се противници наукс као за "КОТВУ спасеН!1ја" да спасу 

ОДЛО:\lке вере. KZ\JI се већ ПРНЗIIZ\вZ\ла IIеЮl особита C!IZ\rZ\ KOjZ\ ПР!!ПZ\ДZ\ 

особитој "органској :\Iатерrфr", онда се са ТО.'1!1КО нсто раЗЈIOга JI још 

са ЈШШС :\IOрало ДОПУШТZ\ТЈ! да jj:lIa још тZ\јZ\l!ственије снаге у човеку, 

К30 што је ;Ј;УШ3. _L\. ПОС:1С? Зар се ПОС.,lС HC;,IOЋ'~C II да,тье з:3.кључиваТII 

l<:Ј)1 је ~ЈО13Сl\:: саст.ЈВ:!)СН 113 

природи?'-'; I(ao il.:TO PCKOCXiO IIРl~РО;.џьацн i-lG са?,10 

lIЈ.ПРZlве Ј1ЕЈ.КВО оргаНСЕО те:IО, су се 

tH'" СР тn јј;ј Тi~HI1HTH1'ТТ -1 Q?d т' :-;те,71ј {'-
да НС'!Zl'IЮI i\С.\l!!чар Бс:!ср доби opraHcI,o тело мокраћу саСВИ:'>I JIЗ 

iiСОРl'ZШLЋl: "<Ј То беше ПРВИ доказ да се органско ТСЈ'О 'IlOже 

IIрочзнести !I BZ\H ОРГZl~шз:'>!а. ПОСIе.Ј:rще озог ОТКРЈЈћа :.1О[:IС су се 

ПРС:~ВrIДСТJI. I\I~>,10 ЗЈ.ТИ)1 беху ИЈ неорганске :\Iатсрије: ДCle~ 

~~IJIHa (иl'ГО се налази у деТС:ППIН) 1 СIIрћеТНi1 }\.IIсе:iИIIZi, -
"IаСЛОВiIПI гас јј цео ред органС!шх те]!а. Француски ке"шк БертеЈlO 

добио је 11З неоргаНСКЈЈ те,та мраш!ју ЮIсслrнytl1 (налаз!! се у !\lрашша) 

из је он rlOOJijao цео ред ОРГZlIIСКJI TC~~la јl на ПОС~lСl'КУ оБЈ1ЧНЈ1 

сгmрт 1862. год. н" лондонској 1I3ло;,кби ПОI'Z\:;ана је це;Ја шпрZ\ TZ\K· 
ног СПНРТ(192 Он је И:ЧZlО сла. спојства као т1 СПI1РТ који се добија И3 

ОРГ;:ШСl\И ПРОЈ!звода (као кад се пече ракија). Исти научењак показао 
ie законе ПО којЈша се :\1Огу правит!! простија органска тела из сасшш 

• KOC~lOC, 1869 SG 
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прости елеi\Јената: угљеника, кисеоншzа, ВОДlIка н азота, До сада још 

научењаци ннсу успеЛII да направе органска тела JIЗ одела шећера 

If беланцета, што су најсложенпја тела у човечијсм организму; али 
Бертело је направио нз стеаринове к!!селине и глицерина тело исто

ветно што стеарин, који се добија из Ж!fВОТIIЊСКОГ сала. Тнме је 

доказано да се и у нашем телу стеарин прав!! онако исто као и у 

ке1\шјској чобаЊЈ!, по ИСТIш заКОН!1ма. На тај начин цеШl1\1 редом 

ОПlпа би доказано да оргаН!IЧН!I:II теЛНi\Ја није нужна HI1KaKBa осо
б!1та !1 неизвесна "ЖЈIВотна сила", јер се Ј! та тела 1\!ОГУ лепо ПрО!IЗ

вест!! CaCB!1i\I обично по општим законима што важе Ј! за неорганску 

матернју. А из тога ОД:lЈа JIстиче да се :\Јатерија у СВШ\1 оргаЮ!Зi\Ј!!ма 

почевши од најнижег и најнесавршен!!јег па до човека, влада по 

ИСТЈEIi законшча као н у нсорганској ПРИР одн. Разуые се да су тИ 

закони у тол!!ко слож[е]нији, у колико је сложенији организам у 

коме аГl!тирају, али кључ је за решење нађен, а остало је питање 

вре:\Iена. Узалуд покушава[ј]у научењаци првог реда као што је зна

:lЈеШП!1 Либ!!г у својим "ке:ш!јсюш ПllС:1lJша" да !1З:lшре опет Библију 

са открићима Ј!З природни наука. Узалуд он!! покушава[ј]у да докажу 
како је све удешено "пре:llУДРО" према опрсдељеној цељи.93 Да нижи 

СТВОРОВЈ1 служе вишим, да неорганска матеРЈ1ја служи за рану БJlЉУ, 

да биље СЛУЖJl ЖЈIВОТIIЊJl 11 човеку а да ЖIIВОТЈIЊСЮI оргаН!1заi\I сас
тавља круну створев!!Не, да је све остало ради њега створено. Нај

ОЧI!глеДШlје чшьешщс дО!zаЗ!1ва [х]у да у животу 1I1атеРЈ1је влада пот

пун коловрат; да честица неорганске "Јатернје прелази из БЈ1ЉНОГ тела 
у тело ЖJIВОТIIЊСКО, одатле опет у стање неорганско Ј1 опет наставља 

свој пређаШЊII пут, Угљена киселина раздваја се сунчаНОill светлошћу 
на ЛJ1Iuћу О!!ЉНО1\I !1 ослобађа ю!сеОЮIК, без кога човеI< неби могао 

ж!!веТЈ1 ни тренуткас Угљеник улаз!! у састав тврд!! честица раСТЈ1ња; 

те честице У~lазс у рзну човека (!1~1I1 }КIIЕОТlпье у ту 

извесн!! круг!! ЈЈ3Ј!лазе опет Ј!З тела у виду угљене кисел!!не а ОЈ\атле 

се опет започ!!ње ист!! пут. Тако је то са сваКО:'>Ј ДРУГО:\Ј lIIатеријом 

lПТО ДО:IZ1ЗН У СЈ.став организа~\lа" Бп.тье је НУ/zZПО }кIIвотнIыl Жi!ВО-

1-:0 је ЕО:·lе цe~ъ? ОТIСВИ:П-IО: 
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преграда, што је дс:шла органски свет од света неорганског Изуча

вање1\! процеса што се свршавају у телу биља !! Ж!1вотиња показивало 

се све више !! ВШllе да се у ТЈ!1Il теШI:\!а материја влада по ОНЈIМ 

НСПЕ,] с,lсхаЮIЧШI;\Ј, ФИЗЈ1ЧН!!i\! !1 ке1\IИ СЉ!I:\1 заКОНЈВlа, као Ј1 неорган

ска природа .. ИЗ тога IIеПlче, ТИ;\1 пре, да пепостоји онако огро:\ша 

разлика Jlзмеђу биља !! Ж!IВОТЈlње !! ИЗ1\1еђу ЖЈ1вотиње и човека, као 

што се поеђе i\ШСШ!ЛОс Човек је већ увидсо да He:VIa суштаствене 

раЗЛili,е НЗilIеi)у органске !! неорганске i1Iатерије. )КИВОТЈ1ња !! човек 

нису круна iI цељ СТБореIшне, већ су саilIО један колут у затвореном 

;IZiIlUY L'~Р~iiКПОГ ПРИРО;ЏllIОГ KPCTZtI-DZl. је био врло ДZi 

су ови оргаН!1З:\Ш сро;:џш, да су ови оргаНСКЈ! створови ПОСТ2ЛЈl 11З 

~-':OjJCHa - ДZl су ДС:НZ:IС у пКРВПО:\i1l сродству, ако :ZVIQry тако 

да рече:'.'I. 
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Још на свршетку прошлог Bc!za нек!! од најзнапшј!! научењака 
европск!! долаз!IЛИ су на ту :llJlсао Ј\а су свн оргаЮlЗ1\1И постајали је

цан !!з другога путем бесконачни iIlаЛЈ1 Ј1З1\lена, Неки од њи не са1\1О 

да су смсло !!зр!щали ту i\шсао већ су покушали Ј1 да објасне како 
се свршавао тај процес ПрИрОДН!!, ослањајући се на чињеннце у ко

ЛИКО су оне биле познате у то Bpe:Vlc. Такви су били знаменити 
Француз!! Ла:llарк и Жофруа Сент-Илер, Немац Гете и дpyГlI, Прос
f!!:VI ПОС:\1атрање;lI сувре:llею!х органсю!х створова :V1Orao је сваки на

\,чењак да увиди да у облику СВЈ!ју оргаНСКЈ! створова He1\Ia скоро 

нигде ОШТРJl прелаза већ влада непрекидни ред, Изучавање унутраш

љег строја (упоредна анатО:lшја) показивала је то Ј1СТО. Изучавање 
раЗВЈ1тка оргаШ!З:\lа од постанка до рођсња (е1\Iбријологија) покази

БЈ.':Ю јс псто .. I1зучавање оргzшски остатака до најдубљи с"ојева зе:й
.ЪЈ1не коре показало је такође непрекидно усавршавање од најнесавр

шенијЈ! организа1\Iа до најсавршеНЈ1ј!I. Ово је дуго време служ!!ло 
ООГОСЛОВИ1\lа за доказ да је ПРЈ1рода стварана по "извесном плану", 
дакле 11 у извесној на"lерн. Разуме се то није било никакво научно 

објасњењес Наука је питала: I<aKo је то постало? по којИ:'.1 закоН!ша? 
Тек 1859 годН.! знамеНЈ1ТИ енглески научењак ДаРВЈ1Н, после два

јеСТОГОДЈ1шњег Ј!зучавања органске природе, постави основне ЗaI<оне 
по кој!ша се :\1Оже објасн!!ти постанак свију органски СТВОРО13а ПОСтС
пеНИ:VI раЗВИТКОi\I Ј1З неКОЛЈ1КО најПРОСТl1ји организама или шта више 

из једног најпростијег оргаНИЗi\Ја, Ти закони познати су под J!'VleHOM 
"селеКЦJIјонске (изборне) теорије" ил!! по имену свог основача Дарвн-
IIlIзам, 

Дарвнн је започео своје I!зучавање од ДО:llаПI1 Ж!1вотиња и расти
ња, :Изучавање:\I ти организаi\Iа Дарвин је увидео да су појсдине феле 
;'i,iIВотнња !I растиња у толико више разгранате Ј! да поједине ИНДiiВН

дујеЛ5 исте феле у ТОЛИКО мање .'шче једно на друго у колико су биле 
више потчиљене утицају човека - ваСПЈ!тању. Ова разгранатост и раз

ноликост иде тако далеко да је код неки фела разлика између поје

већа но 

уса-

врши Н:::! при.'шку човек OllC да 
:la добије псе са IIЗВССШ!:\! својст!ШZ\1О. (било за лов било за 
]јЈ!!! цвеће извесне боје НШ! воће извеснс ВСЈшч!ше, слаДОСТi1 Ј! т. д. 
човек ваздZl 

понајВЈ1ше она својства, која он тражи, уверен да ће иста својства 
!i]JeJJ1J у HaC!leilCTBO ЊЈЮ!Ј!!:\! 1!ОТОi\Щ!l.\Ја. Из ти HOTO~laKa опет се бирају 
CJ..~\lO OEiII су ПРIl:\lIi~-IZI lvtiODH ПРСДЈ.iZЈ. Т. д. 

После неколико l\олена ilШ l\lОже:\lО доБЈ1ТЈ! ПОТО1\1ке онакве какве смо 
те,1!!. На прилику овце СВi1лоруне из об!1ЧНИХ оваца; цвсћс које је било 

бело ТЈ иыало по неке цветове црвенкасте или П:lаВЈ!часте, можеNlО 
добит!! сасв!ш црвено или плаво. Тако је Дарвин доказао да све мно
гобројне, разнолике фаыилије наш!! голубова произлазе од једног 
једитог праоца: сигавог дивљег голуба. 9G Све наше домаће животиње 
као псн, КОЊЈ1 !1 Т. д. својом бесконаЧНО1\! разноликошћу показују како 
је велика моћ човекова утицаја. ОчеВ!1ДНО ова моћ човекова нема 
никаквог другог основа до тог што су орган!!зми у околшш човеIZовој 
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ПОДВРГНУТ!! I\IЛОГО раЗЛ!lчитијИi\1 упщајЈ!illа као различитој рани, тем· 

пераТУРЈ!, употребљавању и неупотребљавању извесних органа и т. д. 
НО што су у дшзљеi\I стању. Но то разнолико мењање организама под 

раЗН!!:'II ПРJIРОДНИМ УТЈ!цајИillа очеВЈ1ДНО неби било могуће кад орга

IШЗ:'lШ неб!! имаЛЈ! два основна својства: да се прилагођавају према 

УСЛОВJIма живота и да наслеђују својства своји предака. Прво својство 
даје оргаНИЗi\IУ "lОгућност да се "Iења према околноспша - да се 
ПРИ:1агођује. Друго да чува једна добпвена својства. Ова два по из
гледу противна својства ч!!не те човек il1Оже "lењајућн услове у којима 

се налаз!! организам да промени у неколико сам оргаНЈ!зам, а овај по 

својству "насљеђивања" предаје усвојену промену свом потомству; на 
TO:'lIe се дакле оснива човекова моћ "васпитавања". Очевидно та моћ 

:rеЖ!I у ПРНРОДН!ЕvI cBojcTEТIilIa самог оргаНЈ!З:'Iа. Човек је само дуго

ВРОН:НIШ JICKYCTBOilI ИЗУЧЈ!О та својства. Изуч!!о је и услове у који

:ча се та својства мењају па уме да и[х] употреби. "Кад испитамо 
праву природу она два важна животна својства (ПРJIлагођавања и на· 
слеђЈ!вања)" вели Хекел, "налаЗ!l:\lО да се и она као и све физијо
лошке радње могу свести на кеМ!1чне Ј! фИЗJIчне узроке, на својства 

JI покрете :'Iaтерије из који је састављено тело растиња и животиње"! 

Узроци дакле који су створили ОВОЛЈ!КУ разноликост међу индивиду

ја:'Iа једне исте феле наши домаћи животиња, леже једино у разно

ШПШ:lr утицајпма којима су оне изложене Ј1 у својству организма да 

се пре:\Iа ЊИl\Iа мењају !! да ту ТI1eHY даље предају свом потомству. 

И "'ја КОЛJ!lZО да су сложен!! тп узроци Ј! С тога још неизвесни, ми 

JElla:\1O потпуно доказа да држимо, да се ти Сви узроци могу на 

послетку објаСНI1ТИ ОНЈ!1I1 пст!!"r својствима снаге и материје што важе 
н за неорганску ~IaTep!!jy, ca:'lro што та својства овде аГ!1тпрају по 

:,>шого сложеюrј!ВI За!ZОНИillа. 

Кад ј е Дарвин нашао да су ова два својства организма: прила

гоћаваље i1 насљ(1)нвање узрок раЗНОЛШ'::ОIlIе облику ДOТl1aћe живо
тшье, онда је потра:ЖJlО да ,'Ш He~ja у природи агитатора 

Ј<ој!! бн НО псти:'>r заКОНlI:'lIа утицао на разнолш<ост организама? Он 

је нашао узрок у свеопште:ч закону органске природе, који је он 

~I.Ј3БЈ.О: за опстанаI\.f( rZt је 

НС1,iпао Хркс.тт: 

за ОПСТ2нак (1,,95 

Простим ПОСi\'iатрањем :\IОЖс;\Ю се уверити да се на зеilIЉИ млого 

В!!ШС pai)Z\ (юшца, ЈаЈа ИЛ!! ЖI1I3!! створова - то Је све Једно) но што 
је TO~\lC што су СРСДСТБZl за )КТП30Т оргаПИЗ(1:Vlа врло 

ограничена, а ТI1eђy ТИМ расплођавање кад се неби ничим спречавало 

;'lОГ.'lО ОН ићн до бесконаЧНОСПI. Усљед тога морају да се боре целог 

ЗС;~:~ ПРОТ!IВ це~lе природе за постаН2К. У природи 

постоји утаЮ\1!ща свега са сваким, посредно или непосредно. Али 
пајжешћа је утак:.пща међу ониы оргаННЗЫИ:'lIа који су по свом строју 

Они се ране неТО:.ј рано:'.!, трпе исте оскудице, страдају од 

пст!! непријатеља Ј1 ту ма I<aKBa нај:'lIања превага, ма какво особито 

• Natiirliche Schopj1i1lgsgeschichte (Природна историја стварања), Dr. Е. 
НаеКеl. Бегliп 1868 g. Стр. 124. Ово је исти Хексл проф. зоолошјс у Јени, 
на кога је чувсюr филолог Шлајхср управио оно шrС:,10, што га је превео 
Г. НОВ<lковић у МаПЩII.97 
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својство једне Ј1НДI1ВI1дује Ч!!НЈ! те се она одржи и остави ПОТО;\1СТВО, 

а она друга УГЈ!не без ПОТО!l1ства. Две биљке које се налазе на јеДНО:ll 
парчету земље морају да се боре за влагу, за светлост, за ваздух -
једном речи за све што ЈВ1 је нужно за опстанак. Она од ЊI1 чији 

је организа:l! боље прилагођен да добl1ја рану I1З своје околине остаје 

дуже у животу она друга угине. Тако НСТО код животиња које живе 

грабежом она на прилику, која је случајно бржа, јача, оштрија вида, 

:.шриса ЈШИ која и:ча какво друго преЈшућство пред ДРУГО;'!, ]ыа више 

Ј!згледа да ће однети победу у узајZН1Ној утаКМIIЦI1. Разу:\!е се са:.1О 

та ИНДJfв!!дуја оставља за соБО;\1 ПОТОј\1СТВО. Од тог ПОТО:'1ства опет 

тако исто СЮI0 они остају у ЖI1ВОТУ, I<ОјlI су потпуније настьеДИЛЈ! она 

особlIта својства од својlI родитеља Ј! којlI на тај нач!!н '\lОгу бо;ье да 

се ПРl!лагоде са својо:,т ОКО;ШНО;\I. која и"т даје средства за живот. На 

тај начин после неколико колена постају ЖИВОТ!Јње са осоБЈ1ТО:'I 6р
З!!НО:lI, снаГО:'1, ВИДО:\!, 1\ШРIIСО,,1 Јј Т. д. као што ВIJДИ,,1О код граБЉЈ!ВI! 

;'КЈ1Вотиња и ПТl1ца. Као год што су безконачно 1\ЈЛОГll 11 различити 
УСЛОВ!! природе за разне орган!!зые, тако су исто безконачна разли

чита пре!!1\Јућства, што и[х] 1\IОГУ ЈшаТII разни оргашIЗ"Ш у општој 
утак:шщн за свој опстанак ИнсеКТJI, што ;.юrве на ЛlIшћу дрвећа пећlI

НО:'>Ј су тавне, зелене боје. Узрок је томе очигледно, што ЊЈ! JIстребљују 

птице што се ране ЈlНсеКПI:lЈа, па оне, које су својО:'>Ј бојо:\! биле већ:l1а 

наЛIIК на своју ОКОЛJIНУ, могле су лакше да се сакрију од своји не

пријатеља, Ту дакле ако је једна Ј!НДЈ1ВЈ!дуја ма каквиы природним 

утицајем доБJIла случајно боју већ:\Ја налик на боју лншћа или дрвета, 

она је већ јшала више изгледа да ће одржаТЈЈ 2\Јегдан у узаја:\1Ној 
утакмици ]Ј да ће остаВЈ!Т]Ј ПОТО1\lСТВО. А ОД тог ПОТQ;\lства тако нсто 

он!! ](ојн су највећн !!;чају !!згледа на опстанак На тај ист!! нач!!н 

објасњава се зашто ЖI!Воп!ње у лаДНI!:'>Ј кшв!аП1ЛЈа ЈВlају густу длаку, 

а зашто растиње у жаРIШ1\ј ;lIеСТШI1а Јша рута во ЛЈ!шће. У лад!шм 

IIредеЛЈша она ЖИВОТЈЈња :I!оже најбоље да се сачува од З!i:\lе која 

Д.ааку, а У /каРКИ:\Ј: :\IССТИ:~lа ДЛZlкаво ОlI:ЬС l\10:iKC 

боље да заборав!! Благу Ј! да се сачува од врућш!е. 

дакле поступа СС1 CBH~\l С~lСПI1:,/r :\lеха:rПIЧНИ;,l путе;,l: И:ЧЗIЛ 

ус.:това да /lПfВIIIJl ;'1(ИБIПП; HC:vlC1IIIJIII - УГННСIП. То је назвао 

,ПРИРn;l:lН T{(iO TO;~ ПТТО ~"IOnCI{: ОД 

исте феле за пр!!плод оне, које су "ЈУ по спојИ:'1 спојетпи:ча најпотреб
пије ОП1:lШЧНО; тако бира ПРЈ1рода од разни Ј!нднвндуја псте феле . , 

се ;\lа :r,c11,i5Ji7~I CciUJC'ir:HJ:H, ћVЈИ(Vl ;V1V1Y {-\а uдЏ)Кt l1UUtAY 

УТС1.!ОI!ЩЈ! !! борби за свој опстанаI( - СЂIО што је избор неоти

чан, механичан. Да у ПР]ЈРОДЈ1 не:'>Ја никакве цељ!! а особито да нема 
П,-Јана" тежње Е "усавршавању" показују најочиглсдније чињенице. 

Тако, на ПРИЛИКУ на неким западно-африканским островима сви су 

;'КУКОВЈ! (нека сорта ин секта) без крила, а међутим на тврдој зе;\ЈЉИ 
ЈЕУЈа врло млого родова С крилима. УЗРО1\ је TO:Vle, вел!! Дарв!!н, чисто 

:'lеханичан. На Т!!lЧ ОСТРОВЈ!ё\!а дувају вазда СИЛНИ ветрови. Он!! жу
КОВ!!, који су Јшали најача крила 1\югла су најдаље летети преко 

?у!Ора И њн је заватао ветар и заносио је тако далеко да су морали 

lHll) lH 1\:rеђУТИ~\I они који су случајно ЈЕ\lали КРЋ\:љава крЈ1ла (као 

год што Иј\la јаки н кржљаВ!1 људи) били су најСШУРНII[ји] од про
пасти !! раЗУ:'lе се да су он!! први све већуЈа ГЈ!ну:ш без ПОТО;\lства, 

а ов!! последњи имали све JIIлогобројннје потоМ(,'ТВо, у КОЛИКО су 
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Ј!:\IZ1ЛJI С1Z10Ј!)а КРI!ЛZI. На тај наЧЈ!Н морала је постат!! после неколико 

колсна по закону "прилагоl)авања" осоБЈ!та сорта жукова без КРИЛZl 
која је одржала победу у узајамној утакмици за одржање. Сасвим 
неОТlIЧНО механично - природа је Jlзабрала несавршенији створ 
да ЖИВИ а затрла је савршенији. Ал!! најс!!лннји доказ да природа не 
ствара "целисходно" показују тако звани "рудиментарни" органи т. ј. 
орган!! којЈ! се налазе на ЖЈIБОТИЊ!l а не врше никакву функцију. 
Тако HТ\Ia код нек!! риба плућа, која су ЈШ саСШ!"l непотребна, јер 
рибе ДJlШУ на шкрге. Тю,о имају ЖИВОТIlње што живе под земљом 

ИЛИ у таВНИiVl пештера"lа очи, што ЈЕ\! нетребају па су покривене ко
ЖО,,!; тако има инсекта са крилима, с којИiV!а немогу да лете и т. д. 

Очевидно све су ове животиње постале од предака, који су живели 
v такви:\! ОКОЛНОСТlIма да су им ОВИ органи требали, па тек доцније 
i<ад су се ПРИРОДНИ услови' ИЗ:\lеншш ([\lа којЮl путем) од ови пре
дака одржал!! су се само неки потомци, који су ПО [\та каквом свом 

особито:\! својству могли да се прилагоде са новим условима и за тим 

по закону прилагођавања и наслеђивања произвели нов род, код кога 

су неки непотребни органи задржани, опет по закону наслеђивања. 
Казали смо напред да је међу индивидујаiVlа тим СlIлнија утак

мица што су сродније међу собом. Ту најмања особитост организма, 
која нде у прилог њеног одржања чини те та Ј!НДЈ!видуја има превагу 
над себи равним т. ј. JliVIa више изгледа да ће се одржаТJl и оставити 
ПОС:Iе себе потомство. Као што животиња (као 11 биље) непро!!зводи 
никада равна - равну, (јер нема нигде две савршено једнаке ни 
биљке нн животиње) већ вазда под06но производи подобно, то се од 
Ј!СТИ родитеља рађају вазда ПОТОiVЩЈ! који у неКОЛ!lКО - ма то било 
врло :-М1ЛО - одступају и од свој н родитеља Ј! међу собом. Ако су 
та одступања I<.орисна за оргаНЈ!зам онда та ИНД!lвидуја има више 
изгледа да ће одржати победу у узајамној утакмици и онда та ЈШДИ

видујZl предаје то своје својство CBO:ll ПОТО;\IСТВУ. Што се те индивидује 
!шше у разне стране, што су соба'.! ти"т 
је ута!\iVпща "'lеђу њиыа мања и разуме се Т!Ш је вероватност за њиов 

опстанак већа. ТИ1\! оне !\оје више заједнички 
својстава са СВИ:\Т ОНЈЕ\l ШТО су отишли у разне странс, које су дакле 
Kr\O HfКJ! посре:ЩИЦI! њима, оне :\ЮРZlјv да Ј!здрже најжешћу 
борбу са ОВIВта, с тога опе најЛZlIzше !1 пропадају. Ово лако пропадање 
посреДlIЈ1 родова I1 Ч/ШИ те нам с оргаНJfЗАШ показују овако разно-

___ ~, '" /".-0 --..-,c~~'" Го. 

LU..l V \,/1 ..... .uai..J..,!.\,.> 

попуњавају оне празнине, што су пређе изгледале као неке провале 

што деле разне родове орган!!зама !! све више ИЗJlлази на ВИДИК 

постепеш!, непреIШДН!! развитак у органско;>! царству. 

ОГРОi\1НИ научн!! ра,,\ био је управо на то управљен да 

ПОРУUIJ! преграде које су природњацн поставили између поједини 
феЛ:1. "ИЗiVlеђу ових јед!!нака (индивидуја) су многе, које савршено 
себи с.:шчне производе, овакав скуп јед!!на!\а зове се фсла".* Ето дакле 
шта се зове фела у јестаственицн. То су јединке што производе савр

шено себи сличне. Коњ никад не l\юже произвести магарца, нити ма

гарац у:оња, с тога су то раЗШIчите фелс, ;,Iа да спадају у један род 
"equ1Ls". Али ево муке што се скоро ни једZlН од зоолога неслаже 

• Зоологија Др. Панчића СТГ". 156.°9 
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с другим - колико Ј1'\lа фела Неки броје у феле оно, што други зову 

фа:шшпје (нижеод феле), а трећЈ! опет трпају неке феле чак у 
родове. Ево на прилику у ЗОЛОГЈ!јJl Дра ПаНЧJIћа, која је pabeHZl по 
тројици1ОО од најчувенијЈ! зоолога веЛJI се да род "equus" !В1а само З 
феле: коњ, магарац и зебра, а Дарвин вел!! да род equus !ВЈа 6-7 
фела, а Бихнер у својим лекцијама о "дарвиновој теорији" вели 
опеТ,101 да тај род ЮIZl 4 феле.* ТО бркаље ПРОЈ1ЗЛZlЗ!1ЛО јс отуда, 

ШТО се заиста није могло да опредеЛJI тачно шта је фела. Дарвин 

је решио све спорове доказаВlIШ неоБОРЈШII:Il чињеНЈЩЮlа да све те 

раЗЛJlчне феле произлазе од једног порекла, да дакле те преграде 

што деле раЗЛJlЧJlте феле непостоје. ДZlРвrш није IIшао даље са својИi\! 

докаЗJ1il1а са:\1О што је изрекао да ће се на тај начин по свој ПРН:ШШ! 

доћl1 до тога да су свн организыи Iюсталн Ј!З неколико најпростији 

организама по HCTOiVl закону, што га је он поставио т. ј. прилагођа

вањеы Ј! наслеђивањеiVl. Донста кад се :.юже доказати једно порекло 

за онако разне ЖЈШОТlIње, за које :\ш данас ВJIДИ:\lО да HeiV10ry да 

постају једна из друге (као коњ од "lагарца) онда нека каже ко: где 
је граница, што се може поставити iVJeby раЗНЈ!;\1 О!)гаНЈIЗ;\Ш;\Ia? Осо

бито Izад се ПОlVшсли да се зеМЉИН!!iVI слојевима, за које се вел!! ДZl су 

постали из воде, рачуна у најмању руку преко 600 iVпшијона година Ј! 

да се у најдуБЉИi\Ј од ти слојева још налазе оргаНСКЈј остаТЦЈ! НJIшта, 

дакле, није не:\1Огућно да су св!! сувре:\теЮI оргаш!зiV!!! поста:ш не

прею!Дним, постепеНЈI:ll раЗВJIТКО:\!, СЉ10:\Ј "ПРJIРОДНОГ избора" Јј "утак

i\шце ради добијања нужнш; среДСТZlва за опстанак"1tJс у грдно:\! прос

тору BpCiVleHa од 600 l\ШЛJlјона година. 

Даршшову теорнју ПРЮШ;Ш су од:й;} од сувре',IСЮIХ 

научењака. Па :\lеђу Њ!!:"Ја Ј! такви као ЗI!ютеШIТ!I енглеСЕН гео:!Ог 

Ч. Лајел и немаЧК!I ботаНЈ!К Шлајден, који пређе нису прнзнавZlЛП 

сродство орган!!за:l!а по пореl\ЈIУ. Тако је било и са ,,!:ЮГ!!:\I 

11 пређе НZtУЧСIЬЈ.ЦИ који 
фологијо:ч 
IIСЕ()паВ:11ЬУ 

~r'l 'ГГ'> H",,,~T<' 
r.~""'" Ј. v г;Џ"J.'-~ ...... ~J. 

CZl~\iO 111ТО нису Y;,1C~-III ,21а I\:JKO је то :\IОГЛО бити. 

"'r"' n"ј,,"гп, 
;, ~J r""i-'..J "- >-.Ј "- f 

то објасњvје ПОТПУНО JI сасвим Н;l,'ЧНСЈ Ji то је његова поглав!!та за

lJ1Y!'Cl. 

је уч!ПП!ло преврат у науци о оргаНИЗ:\1Јша, појZlВ!! се неколико "при

РОДН!! историја стварањZl" од раЗН!l научењака на раЗНJIМ јСЗIЩ!IМZI 

што је и lIO:\ICliYTCl Г;.IС су се сви СУВРОlеш! 

Ј!редставља:ш J(ZlO гране једног стабла I:ао сроДшщн по КРВ!!. "Шта 

ће да кажу пле:\шlш о благородној rzРШЈ, што тече ЕРОЗ њиове ;.ю!ле, 

I\ZlД ДОЗЕZlД) дZl спе е;чбрнјоне (деге у :I!атерици), благородне KZlO !! 

rpZlQaHCKe, за вреые прва два ;\lесец;} раЗI3l1Т!\а, тако ЛЈ!че !Ја регшту 

е:чВрнјону ПСZl JI други снсара да се једва ~чогу раЗ:1IIкопаТII lf 
'"''' Скоро 

• Das Vа1'il'СП с1е1' Т11iе1'е l1пd Рflапzеl1 iш Zlist,шdе с1е1' DОl11еstiаtiоп, 
\'011 Cl1al'les Dап\'iI1 НCIllаЧЮI ОД S. Victol' Сагus, ЮЫlга прВZl, СТр. 62 . 

" Е. XCKC:I, Природна ИСТОРЈ!ја Ствараља, СТр. 2-Ю. 
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Јосиф ПаНЧl1!l (18Н-1888) 
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у ]јСТО ВРС;\Iе нашл][ су природњац][ најПРОСТЈ!ји органски створ који 

се ~IOже са!\lО за~II1С;ЈЈ!Т][: монеру. То је ОРЈ'аН!lзаы без !lкаКВЈЈ органа, 

с,шс што јс СZlстав:ьсн ИЗ органске ~IaTepJlje (беланкоВ!ше) ЗZlслужује 
!tZl се став!! у органско царство. То је управо крајња граница међу 
0PrZlH(l<iI~1 !! неОРГ;:ШСКИ;\I СВСТО!\I !! KZlO што је ке:l-шја већ доказала 

;:\Zl се из неорганске ~Iaтеријс :l-IOГУ састављюи разна органска тела, 

ca~1O ка;( су зато ЗГОДЮl УСЛОВЈЈ, TZl1\O се :нора претпоставити да је 

ЈЈСК;:Џ \ врло yдaЉCHO~I времену постао OHZlj најПРОСТ!lји орган!!заl\'l, 

из ј,()га се ~iењањеZlI природни услова по закоюша, које 010 већ ка-

3Ј::И, РЈЗВ!I.iЈ![ св!! остали оргаН!1З'lШ ПреПl!рка о тако звано'l! "сло· 

00;(110\1 заЧЈ1љању" т ј, постајаљу ОРГZlI-l!Јза~lа, која се ВОДЈЈЛО врло 

жеСТОI,О пре некол!!ко година у париС!(ој акадС\шјЈЈ, рсшена је саСВ!Вl 

''- КЩ:l!СТ сю60ДНОГ заЧЈ!њања СюIO што су НZlјтачшIjr! ОШlТ!1 над 
ЗРНЦИ:,;Ј од '12000 - 1/3000 Л!IНије 1n .! гроф. Шафхаузена II др.Ж до

ЕЈЗZl:;;I. ;:\а )13 lIеорганске :l-Iaтерије постаје проста органска 'Ilатерија 

Ј ИЗ ове ее тек рађају ЖИВОТИЊСЮЈ и биљн!! оргаНИЗМЈЈ, а не непо

cpe;lНo, 1\ЈО што су 'IIJJСЛЈЈ.ЈПr у прв!! :\lа З<lСТј'ПIIJJЦ!Ј теорије "слободног 
ЗZlЧИi-ьzньа" 

ОПllрућrr се на :.!логобројне ч!!њеН!ще, наука је оБОР!Сlа преграду 
Н3:1lеђ\' неорганског 11 органског света показавш!! како оргаШЈз;\lИ по 

оОИЧШ;.-"I заКОIIЮlа постају из неорганске 'IIZlTepl1je. С друге СТРZlие 

наука је све оргаНJIЗ:'lе постаВ!lла као крвне сроднике у једно "поро· 

:ЩСјНс! c-габ:lO" које се почиње најПРОСТ1ЈјJi.ч оргаН!IЗ:llO:'I (КОД Хе1\Л<l, 

ВЈ ПРII:!!ЈКУ, ,,!Онеро:.т), а завршује човеI,О:l1 

KZlO најб.'ЈЈ!же СРОДНЈ!ке човекове H<lYKa јс РZlЗ)"llС се :\lOP<l;I<l пос

'ј ZlBJIТjI :lIЈј:VlјЂа, кој!! је по ЦСЛО:I! сво:.! СТРОју и по евојИllI У'\1Н!1'11 

својСТШ;:IIZl Н<lјб:шж!! човеку Једшш одговор на ПI!Тање како јс постао 

човеl;:' ,ја;;;,Ј је :\lOPZl:IZl ;:\Ј ;:\<l: он се је :\lOј)ЈО Р<lЗВИТJi ИЗ једног нето г 

l1ЈI-;" .::юшао је ДО овог савршеНСТВ<l Еаквог га В!!Д!lЧО у сувре:\!еНо:,ј 

pZlce. Ово НZlУЧСlьакZl lIОД!1ГЛС је 

ОНll научtl-Ьd.ка, 

Ј13 l~'lаGL1СПI Н.ЈиЈ из нсраЗУ!\Itвања C:\lc(l'pa;iII да је такво Г:IСДНШТС IIО-

11;1:11';:(';:)(' за :iOi3Cl\ct, :-\.у:ьсrьс :t-iZi Бога 11 т 'цо Ј\';IIl празна I3iIi,a није 

против наУЧНI1 доказ;], ВrIIле НZlУЧСI-ьака/ а особито зна-

РОВЈ' HZl основу упореДI-!С <lнаТG:lшје ДОКЈЗZlО је очигледно да He:l-la 
С\'штаствене РЈЗЈ!Ј!ке JIЗIliеQУ човеI,а Ј! :llaj:VlYHa у строју тела; да су 

наЗIi1Ј]i зоолога "ДВОРУКЈ1" JI "чеТВОРОРУЕJI"100 саСВШ,ј без икаква науч

ВЈ ()ОIOВЈ, да је сва раЗЛЈ1ка Ј!З:llеђу ЉИ, што су 1<0;:\ човека Ј1СТН оргаНI1 
"Ј:lOГО развијенији јЈ СЈвршенији, Ово се ч!!ш! ВРЛО невероватно с тога 

што 010 :l-Ш наВИКЛI! да заl\lJ!шља:l-1O у човеку увек представН!!ка кав

каске расе, "ЛЈI ова раЗ.1JIка всћ не!!ЗГ:Iеда тако веЛЈ!ка, кад се сравне 

JIЈјнюкс :ьу;;ске расе са најраЗВЈ!Т!IјШI :l-Iај:\I)-ЋИ:llа. Још лине творан 

I!Zlучне зоо.lОГIIје l'.:азао је: "МЛОГЈЈ:\IZl се Ч)1НЈ! ;:\а је рZlЗШIка Ј!Зiчеђу 
ЧОFе,{Ј !1 :чај:V1УПZl вепа нг) што је Ј!зчеђу Ј\ана 11 ноп)[, али каЈ\ се 

сравни образован!! Европејац са XOTeHTOTO:V! на предгорју добре наде, 
тешко је вероваТI! да су ОНЈЈ постали оба од I1CTOГ порекла; lШ!! Kai\ 

Кгаft L!псl SlOll vоп Dl·. L. Вi.iсiшег, сгр. 72, 73. Ј! 64. 
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се сравни пле;\!еЮIТа дворска госпођlща са човеко;\! који је одрастао 
у шуми остављен саIl1 себи, тешко ћете је моћи да YBepIIТe, да ОН!! 
спадају у исту фелу'" Сва JIстраЖ!1вања научењака, који нису били 
заражеН!I никакви:'>! предрасудаl\!а сведоче да се најнижа човекова 
раса још мање разликује у свему од највише мај!нунске но што се ова 
разликује од своје најниже расе, 

Човек, створење "по образу jf подобl!ју"106 БОЖl!јеil!, о[б]д;)рен 

"разу1vШОЫ !I бесмртно;\!" душом изиђе д;) је се развијао из најблшке 
ниже феле ЖI!Вотињске по оБНЧНll!1I ПРИРОДН!1!II законн;\!а. Ово се ЧI!НII 

ТИil1 вероватније кад се УЗ:'l1е у рачун да прво старост човечпјег рода 
по свим JfстраЖ!1ваЊIIМZl износи у нај!нању руку преко 100.000 годи
на,107 друго да сувре;\!ене човекове расе представљају један непреКЈI

дан ред у савршенству свог оргаШ13:',Ја, почевши од Ж!1теља AYCTPZl
Лl!је, унутрашње Африке, кој!! по сво"! изгледу млого већма .1НЧ!! HZt 
мајIl1унске расе: ГОРШIУ, Ши;vшанса Jf Орангутана, но на обр;)зовZtног 
Кавкасца, па све до овог последњег; треће да сва тако звана ,,Цушевна 

својства" човекова заВ!1се сасвим од његовог строја а ПОИ:l1енце ОД 
строја његове нервне систе,,1е; четврто да упоредна философ!!ја по
казује да су се сви сувремеНI! језици образовали I1з неколико прво

б!!тни језика, кој!! су били CaCB!!l\1 несавршени, JI то сасв!!;'.! по ДаРВЈј
liовом закону о ПрliрОДIШО:'.I JIзбору.Н 

ИЗ овога што С:\1О дО сад извеЛJI о јединству !IЛ!! упр;)во о 

сродству свију ОРГ;)Iшза"Iа у опште JIЗ!1лаЗII са",1О по себи да душеIЗна 

СIЗојства човекова нису ништа особrпо, што припада ЕСК:ЪУЧИIЗО човс

чије"'I роду, већ да се !!ста својства налазе )f код ДРУГЈ[ ЖИВОТЈlња 

и то саСIЗИIlI по ОВО.\! закону: сразмерно саIЗ1Јшенству њнове нервне 

снстеме у опште II централног или глаВJfНОГ !нозга понаособ. 1\111 сви 
зна:'l1О за најпознатије llOl\IaIle ЖI!I30тиње да оне I1:'1Iају па:,псње, да 

!'.!Огу да се науче, :Р т,јају ЧОIЗсчијс страсп; :'1јМПЬУ, стр;)' 11 Т ;.(. 

раса је да су оне рас(; 

најн!!же по С!30јЈШ душсвНЈШ својствима, чији је illОзак најнес;)врше-

!! да те Р:1се Ш! су Ш! способне ll?t доспv 
ВЈ1СОI(ОГ РZlЗIНIтка је СIlОСООН3 КЈ.вкаска paCJ.cl0~ То је ПОГ:IZt-

шпи У"РОК, што nне rпупэ у r\'ларv- с што 

се то види у !! "БеСlртна" :њиова душа Н!! је 

у стању да се РZt3БI1је ]ј добије он;) својства што дају :.юћ развије!IO:\I 
, јер ј.,::, C.-,iР';'iiii ;;i.v3,,1.1( ~i;~i\)il(,: T;IZii;\:: СУБ;~l.llС 

чавање ПУлИ Ј! i1О1,азаПQ је такоЬе да је ПРIюме узрок БОilесно 

стање мозга, а дрУГОilIе неразв!!јеност (било у веЛlIЧИIШ, строју !I т. д.). 
К;)д СП::Ш;)iI!О р;)дња 1I10зга је оБУСТ:lкьена jf ;\Ш неl\!Ожеil!О да :\шслю!о 

Б!!ва спучајева, доиста где :\!ОЗЮ( Ј! у спав;)њу ради т. ј. ка:! с;) њ;) ,,!о , 

апи се то објасњава покрепша у I\!ОЗГУ који су бивали у iI!ОЗГУ пре 

спавања почшъућ!l од СЭ,l\ЮГ рођења. Све дакле појаве што и [х] пр!!

мећаВЭi\10 Ј!1учавајућн дутлевна човекова својства своде се на то, ла 
су та својства нераздвојн;) од човечијег мозга. А радња човеч!!јег 
мозга сасвим је условљена од радње материје из које је мозZlК саст;)в

:ЪСН. [у'lн оссћа:\IО Y~\10p ;'.IОЗГZ'l, кад се дуго 3Zi.I-iJi:\lZЕ\lQ Y;.IH1I1YI paДO~.1 

• Sechs Vоr1еS1.шgеп (Љеl' Dап,·iпisсhе Theol'ie .. Dl'. L. Вliсl1пе,·. Leipzig 
1868 стр. 175 I! 176. 

.. ВНДИ СПЮIСЕ}"ГО Ш!ОIO Il.I.'lajxepa проф, Хскслу, псчатано у :\Iалщ!!. 
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онако исто као што осећюlО Y:'l1OP pYlze ил!! целог тела кад се бавимо 
физичним радом, На тај начин сво н;)ше l\шшљење, онај :најсложенији 
процес наше нервне СIIсте;\Iе, свод!! се тако !!сто на покрет :'.lатеРIIје 

к;)о !I све остале радње у човечије;\1 телу. 

Радња нсрвнс С!1сте!\!е, а особито радњ;:) глаВI1НОГ ;V1Озга спадају 

у нај1\IЛZlђе по времену !!зучаюња JI најтеже преД:'llете физијолођије. 

Опипы псr:холоп:јZt, наука о душевној PZljIJЪJI, основана на те"lељу 

ф!1з!!олођије Ј! посматрању С;)l\1И душеВНЈ! процеса, - такође је наука 

СZlСВИ:'.1 нова. С тога је у св!!:'.! душеВНШv1 процесима: ПОЧI!њући од нај

простијег осећања па до човеч!!је воље још 1vIЛОГО необјасњеног. Али 

11 ово мало КОЛЈ[КО је до сада познато довољно је да јасно покаже 

једини пvт, којЮI се ыогу објаснити св!! душевни процеси, Тај пут 

то је тако звана "теорија рефлекса" за коју познати проф. Херман, 
(професор физ!!олођије !! физијолошке Х!!:IП!је на ЦI1РИШКОl\1 универ· 
з!!тету) рече, у једно:'.! од свој!! јаВНII предав;)ња: "О душевним проце

СЈВја" да су је усвој!!л!! Iыјзнапшји сувре:'>!еШI аУКТОРlIтетн Ј13 ПРЈ!РОД

Н!I наука1О9 Ево у кратко те теорије: Кад :'I1И ОТИ;'lшчно ПОД!1гне:'l!О 

руку, вел!! ПОillенути професор, говор!! се обично да је то урађено 
усљед наше слободне воље, Ал!! то нн је Н!Ш.акво научно објасњење 
Кад II1!I ПОДlIгне;'l!О руку, М!! С:'.1О I!3ВРШ!!ЛlI нек!! ыеханнчни рад, који 

се може JIЗZ'IеРI1ТJf. Тај рад н!!је ыогао постати I1З "ничега" већ ,,!ОР;) 

да је продукт неке снаге. Кад :'.1!! веЛlIМО да је наша воља узрок томе 

покрету, п;) преТПОСТ:lВИ;\1О да је та воља нешто не:'.!атеР!Iјално, онда 

то ЗН;)ЧЈI да је наш рад постао Ј!З НЈ!чега, што је противно опште;\I, 

неоБОРJIВО;ll закону о одржању снаге. Дajcтre JIзилази да сама воља 

:\IOp~ бити нешто неки покрет, јер СП,;НО покрет ~\10/XC 

ПРОЈ!ЗI3естn покрет, ОчеВЈ!ДНО ов!! покрет!! нису l\!ОГШ! опет постаТ!l 

ЈIЗ Н!Iчега већ су ;\lОР;)Л!! ПОСТZtТЈ! усљед друг!! нек!! ПOIzрета. Ми 

зна;-.!О да је наша во.ъа ваз;(а ПРОЈ!ЗВОД неког реда ;\ШСЛlI. С:.штрајући 

наше :\lиш!ьење као род нокрета (кога СУ наы закон!! још саСШВ1 

н3.зад СЕССТИ те покрете на спо:ьнс 

w~lZiБd:l;l Zi СЛ~lJil1;}:IlI ЗZl дуго ВРС:\lС О,.]; C::l:.l0r llаптег 

110 свака ~"j1Jlcao ТО је 

вани) покрет наII1С.'\] ј\1031')' ус.ъсд прошли 11 садаШТЬЈ1 упечатака. 
ir> rпn-,,'tНТ 'ЈПРП:")'Т';.)"t,," 

.1 -, - - ~ ." 

средствоы наш!! ч\"лш! oprZlHa. I1з тога је јасно да човек нема НЈ!как

ВИХ "урођени" ;\ШС:Ш. Т;)КО jIZt кад би :\ш ;\IOГЛИ предстаВЈ!Т!! човек;) 

сасв!!:,] без СВ;)К!1 ЧУЛН!! ОРјаЈЫ, т;)ј бн човек био cacВl!:,! без ilШLUљењ;) 

С тога jecv љvлЈ!. којI!:'.!Э ол рођења нелост;)ју нека чула оБЈ1ЧНО нс· 

Р;)ЗВJIјеЮIјн од друГЈ! људи, 

l\ЛЈ!шљење дакле Ci\laTp;)jy сувре:'lеНЈ! научењаци као рефлект!!I3!Ш 
покрет наШiI ЧУЛНI1 органа. Што се тиче јыдње ови lIоследњи наука 

је већ покушала с доста успех;) да !I [х] сведе на обичне природне 

законе. Анато:ш! су ОТКРИЛJI ап;)р;)те нервне CJICTe;\Ie, који у живо

Т!Iњама без глаВ!IНОГ мозга дакле без ыоћи д;) мисле, "'1Огу да проносе 

упеч;)тке Ji ПРОJIзводе кретање саСIЗЈВI ilIехаш!чно, саГ>ю кад се спољ;) 

раздраже. ФЈ!з!!јОЛОЗ!l су већ у ст;)њу да мере 11 БРЗЈ!НУ с којом ЈН 

весни неРВЈЈ ЈЈроносе раздражење .. У КЊliЗII проф. Вунта: "Душа човека 
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!! ж!!вотиња"Х показан је врло досетљ!!в начин I\ако се ;ll0же ыеРИТI1 

брзина човечијег 1\шшљења, Из његов!! опита види се очигледно да 

је саСВlEl1 лаж.НО оно опште ;lШШ.ъење да је ,,;lшсао најбржа"; на
против изилази да је 1\шсао најСПОРIIја од свију готово познат!! с!!ла, 

Знамениrн физијолог ХеЮIХОЛЦ проф. у Хајделбергу објаснио је наше 
осећање звука ][ светлости, СI\ОРО саСВЈЈ1\l на основу фИЗЈIЧЮI закона 
за Rч6рачијоно (трептајуће) кретање А беРЛИНСКЈЈ професор Ди-боа
-Рајмон открио је да се ПРИ CBaI<O;l1 предавању осећања I\РОЗ нерве 
рађају у нерву елеКТРИЧН!I токови,!'" што СЛУЖИ најОЧIIГiiедннјиы до
каЗО:ll да предавање осећања кроз нерве НЈЈје НЈЈшта до покрет јер 
само покрет ,ilaTcplIje може изазвати други покрет као што је елек
ТРНЧНЈI ток. Пут којю! иде објашњавање душевних процеса ТllI!СЛll:l1O 

~\a је јасно обе:lежен, Крајља цељ до I<оје :vюже:\lО доћЈ! у објашња
ваљу нашег ilшшљења очигледно је та: да кретање мозгове матеРl1је, 
које условљава мишљење, сведемо на познате фнзичке JI ке.чијске 
законе, што важе н за сву осталу прнроду, Кад ће се та цељ ПОСТЈ!!Ш -
то је шпање вре"lена, 

Овако, :\Iеханично објасњавање човековог ыишљења ОЧЈЈгледно 

је одрицање човекове душе, а с т!!ые у једно и човекове слободне 
воље, Јер кад је човекова воља неизбежна последица упечатака -
Чl1њеница, што су претходиле њеној !!зјаВI!, тада је јавна бесмислица 
говорити о њеној слободи. "Човек је, веЛЈЈ l\10лешот, производ од 

родитеља Ј! дојКЈ!ље, од места II вре,\1ена, од ваздуха и непогоде, од 

звука 11 светлост!!, од ране i! одела. l-Ьегова је воља нужна послеДЈ!ца 

свију он!! узрока, скопчани у JIзвестан закон, кога "Ш дознајеil1Q ][3 

њеГО!3!1 појава као планету на љеној стаз!!, као БJlље на земљшлтv". 
Радња човекова, ПРОI!ЗВОД његове воље није дакле слободна веl1 је 
нужна послеДЈ!ца преrХОДШl узрО!,а .. '\ кад радња поједине IШДЈ1ВЈщујс 
НЈЈје СIOбодна, онда ОЧЈ1гледно !1 радња целог скупа Ш!Д!!ВIiдуја, целог 

ДРУШТБZl - це;IOГ народа - IШ је (јIOОодна. И l':ао гo~( што законс 

човеЧЈЈје воље ilI0ЖСilIO дознат!! Ј!З љеШl појава; тако НСТО "IOжечо 

.'ЮЗН::1Пl законе радње !!:Ш Ц(;јIOГ народа lЮ Њi!ОВИ:\i 

целог Народа бива по l1ЗВСС

!!!!\т закош!:,та то СТЈ.ПIстrrЧЮI ПОЛ::Ш!1 сакупљс

IШ осоБЈ!ТО У пос.lедње Bpeil!e од ](ет.;ТС, Гери, Вагнера 11 )\\,11:; По Tl1;l! 

стаТЈЈСТ!!ЧШЈ;\I подаЦil:lia НЗ!lлаз!! да све !юјавс ј' друштву, за које н:на 
-с ,_, r, 'С • т ~ r''''''' • _ ... -? _ ,,~ •• ~ 

rЦVиV~Ul1v \..I(..H\.) J.l,,1.H ..... .i.~,H 
~-,"", -·.....,·"_-,,-.~~r'-- .-,.-.,,·,,~~~~~r"'" ....,-тr..~,.rf,r 

.l.iV k ....... l.)'-' ............ ~ .... 'j, ....;'-~~"vi~ ..... '~ .. ~. -.J~~v .. **~~ 

ства, са~!Оуб!!ства, бракоrш, рађање заКОНIIте I! незаКОНJIте деце II Т. д, 

Где заЕОН влада, ту не :\iOже б!!т!! речи о слободној вољн. 

у ко:шко су :,Ш С!Ј:ЈС допушта,lС ја еа;\[ се старао да ч!!њеН!ща:\lа 

::пто 11 је наУК:Ј. rIO}«(1j-ЕС:\l Iпта је то реаЛНЕ правClП То 

је да реЧбl YKpaТI,o правац који налаз!! јеДЈШСТlЮ у целој ПрIIРОДII: 

јеДJlНСТВО силе Ј! материје, јеДШIСТВО закона природни. То је правац, 
БС.~lЕ ;~a се све појаве, П1ТО се догађају било у ОРГЈ.Н!1З:\1!Е\'lа, било 

у душевној раДЊЈЈ човека, БЈ!ЛО у раДЊЈ! целог друштва - да се све 

• Die VorlesHngen иЬег die 1V1enscl!cn-Hnd Тlliег-Siееlс,ШЈ ПО Бунту 
за I!ајбржу :Шlсао нужна је 18 сеКУЈЦС да се произведе, КЉ 1, стр 39, 
Интересантни су такође ОШ1ТЈ1 ДО!цсрса од 1869 г, (1 раСПРОСПI[.ању оссћањС) 
кроз нерве гледања, слушања, ПЈ!ПZ1Јьа Ј1 кроз централне нерве човека. ~~ 
послсдље брзина јс 1.24 - 1/28 с за 1 ~!CTap дужине, - Коо!ос 18(;9 1.,1, 
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оне Zl10ry објаСН!ЈТ!I заКОНЈ!ыа којЈ! се налазе у сю!ој природи, да зато 

НЈЈје потребна Iшкаква Сl!ла ван ПРJlроде. То је резултат науке, АЛЈ! 

IС,lа ЉУД!!, I\оји налазе да наука не:нО/ке да објаСНЈ! све појаве ПР!!

РОДН!Е\I путе:l!, па с' тога налазе ца над ПрИрОДО;ll ,,!Ора бити неке 

ВЈЈше, нспој;llЉI1Ве силе. Тако на прилику питају ТЈ! ЉУДИ: "ви веЛ!lте 

да је :\lJ1шљењс про!!звод покрета 'IlOзгове материје, али наука вел!! 

ла IЈОкрет рађа СЮ!О покрет: на I\оји начин дакле из покрета постаје 

illJlсао" 7114 И из тога ОДјУlа изводе ти ЉУДII да је "душа", божанствена, 

не~lатеРI1јална ]ј беCVl[нна јеДlIна кадра да објаСНII ту тајну. Овако 

ПJIтање већ показује да онај којlI га задаје гледа "кроз П:10Т" - на 
науку. Овде је :y:Ilесно да кажемо !рающе науке JI њену раЗЛI!Ку од 

БОГОСП()ВЈЈје !1 iI:етафJlз!!ке, 

1-1 а) ка ОТКРЈ!ТО признаје да она није кадра да објасни на који 
начин !!з покрета постаје 1\lисао или ыа какво друго осећање чове
ково :\:ш наука тако нсто вел!!: ,\1ЈЈ незнаil10 зашто 2 чест!! водика и 

16 ]шсеОН!Iка праве воду а не на ПРИЛЈ!КУ гвожђе? Зашто се снага 
атракције (свеопштег ПРlIвлачења) влада по TaKOi\l закону, да се зе;l!ља 
окреће око сунца, а не сунце око зе"lље? Зашто трептање чатеРlIје 
ЈЈзвесног рода по Ј!звеСНОil1 закону ПРОИЗВОДЈ! у наше"I уву осећање 
звука а не, на ПРИЛИКУ, светлости ИЛ!! топлоте? и т, Д., II Т. Д јеДНО1\1 

речи: ваУI(а вел!! да IIШ незнюlO Н!! у једној појави у ПРИРОДИ "језгро 

јестаства" ~ Шта "III знаil10? JI где су граНlIце нашег познавања, Наука 

одговара прецизно: ИН знаЛ-IО само појаве II законе ПО којШvIа се оне 

За свако друго знање мн немамо НlIкаКВII органа никакве 

способности. 

~\l;; јЈ"Ја:,lO органа да дозна;IIQ да се вода дели на цва саставна 

:де:!;} об;} \" паРОВЈПО:\1 стању - гаса. ОШ!ТОilI ;VШ се уверавю!о да та 

:та lIсла Јј"Iају ра"3:пrЧЈ[та својства на ПРIIЛИКУ: у јеДНО1\! Ж!fвотш-ьа 

:ЧО/КС .Ја ;'ЮШIr, у ЩЈУГОi\I се ГУШ!!; У јеДНО:Vlе запаљен преДi\lет ГОРЈ! 

\. :Сј)УГО!\1 се гас!! Ј1 т. Д ilШ то ВјlДИ:,iQ ОЧЈ1:,!а, i\lJ! ВJЦJ!ilIQ на ПРИЛJIКУ 

она ес 

\':rаЗ!1 " cacт::tB ВО;Је 2 чест!! а од другог 16. Колико гол пута "Ш повто-

стр:": ВО;:.lУ на цпа тела СЈ. раЗ)lIiЧЈ1ТН:vl ; од 
се на:rаЗJf у ВОД!! 2 чест!! ОД лругог 16. То Ј! јесте закон за те појаве 

јЕаЛI за!\он појава нсзнаЧIl НJIшта друго ДО: знати поредак у коме 

Сс.; IiРIi[ЈО;Џi 3аIUТО б.Ј.LU СwТСКТРIlЧЕЈ. l1:на CBoj~ 

ство да раздваја воду JI зашто су саставне чеСТJI воде управо са она· 

IШ;l! својствима а не с каКВ!Е\! ДРУГ!!;I! - ilШ то незна'vlO, То превази-

ЧОВ(;l'.ОШI (;lЮСОUИОС'Гli. ШТО :,Ш !юјаву у ПјЈI!РUДЈ1 

IIаЗЈ!ВЉбiO узрокоы а другу послеДIЩО:lI; што :\Ш Bepyje;l1Q да ће ИСТИ 
УЗРОЦ)ј произвеСТJI вазда исте послеДице (но пр. електрнчна струја 

ВОДУ); што 'у1l1 дакле верујеiO у неПРО!\IеНЉIШОСТ ПРЈЈРОДНИ 

закона то је просто наша навика, l(оја He;lla ннкаквог другог ос-
НnI1?1 nСТ!:'\l ТОГ !!lТО се НЈ!!.:.аД2 нн човеf.: није }'веРI!О о ПРОТ!!ВНОlЧ, 

, Овако је, Z1KO се нсвараы, наЗlJао Г. Кујунџић у својој "хаР~Iо!шји 
у С!Јсту"'13 оно што су об!!чно филозоф!! наз!!ваЛI! "нуыенон" ствар!! - Dinge 
ал sicl1,jl'~ 
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"Свака је ствар дана свој!!;\ј својСТВЈВ1а, вели Молешот, а свој
ства стваРЈ! ни су ништа друго дО ЊЈ1ОВ одношај према наше;\1 орга

!-IJIЗi\iУ".Ш Кад бп наш организам био нешто другчн[јн], кад би ;\Ш 
на прилику имали једно чуло Вl!ше I!т! ;\Iање цео свет бп нам друг
ЧJl [ји] Ј!Згледао, На прилику боја то је одношај светлост!! пре;\Iа 
наше;\I оку. Само здраво око кадро је да распознаје боје, И;\I~ људи 
КОД који су очи несавршено раЗВl1јене Ј1 он!! ;\IОГУ да распознаЈУ са:у1О 

светло JI тавно, а Н"'lа Ј! СlеПII од рођења. ОНИ дабогме не;\10ГУ !!:УЈаТJI 
преетаве о "шареНО:УI свету". Ми дакле не;\lО;,ке;\1О ништа више знаТII 

но што на;\! дозвољавају својства нашег оргаНI1З:11а. А наш ?рган~за;\I 
као што c~!o видеЛJl није кадар ништа више да позна но ПОЈаве (?ило 
у спољној природи И.;ш у човеку са;\IО;';I) Ј1 ред т. ј. законе ПО КОЈII:I!а 
се оне догађају. Али кад знање човекOl.IO није НI1шта друго до оДно

шај појава према нашем оргаНЈ!ЗМУ: каквог је:\1ства 1I1II И"lа:\10 да 
те појаве заиста постоје у свету - да оне НИ су са;\1О машта нашег 

уображења? Или да рече",! фЈ!ЛОСОфСЮElI јеЗШZО:'I: ]1;\lа,,1О ст МJI кри

теријум Ј1СТIIне? Наука одговара на то поуздано: да. Јамство да наше 
знање није производ нашег уображења, већ да је то знање чшъешща, 
што заиста постоји у свету, то је што !\ш уме.'но у напред да прорече"'IO 

поiаву caiHo кад знамо њене законе. Кад је славни ~YTOH Ј!знашао 
своје бесмртне законе свеопштег привлачења, могао Је ЈОШ ко СУ"I

њаТ!1 у ЉИОВУ истину. Али су људи на основу т!! закона Ј!зрачунаЛJl 
да се у нашој сунчаној CJlCTe;\1I! 1I10ра налаЗ!lТИ још једна ГО:lе;\Iа 
планет:::, па су опредеЛЈ!Л!I ыесто где се она налази у Ј!ЗВССНО~I вре

ilIeHY, упраВJIЛЈ! су ТЮIo небесне трубе 11 зан ста су нашли тачо пла

нету Нептуна1!S Па тако су научењ;:щи на основу ти закона про

реКЛI1 сијасет друг!! појава Ј1 ПрОРИЧУ све једнако. Истинитост је 
њпова ван сваке СУ:l1ње. ИЗУЧ!IВШ!! законе о кретању ваздуха, што 

производе осећање звvка, 1IlИ У"Iес.lO вештаЧI\Јј:\I спраВЮlа :~a ПРОi1З

ВОДИ:\1Q г:!асове ИЛ!! са два звука дz\ JIРОЈ!ЗВОДјј~1О тншину 

законе о светлости :\ш :,lОже;\1Q од:бијање:\1 од вешто састаЗ:1>l:liЈ!Х ОГ:lе
::1Z\ла :та је још пре 2СЮiј спа-

наIЕ:IИ ':Ia је 

?шшљење производ покрета :'lОзгове с,!о.терпје 11 :\iИ "IOжеЧQ у напрс:л 

да кажемо да ка!! је човеков ?1Qзак болестан, да је његово :·,шш_ъење 
неправилноо СвакндаШЊЈ1 ()ltJl'!, t!,J,Ll JIY ~ci.~iZt, GVJ1(:Cilj;:i~I.J::'.~a сд р':;'}:-:;:~~'ЪСI;":: 

?\iОЗ~ГЈ.'( то Све наI!!е 7\IаIlЈЈ!не прорачун,снс су 
унапред на основу lIIехаю!чю!х закона о "кретању iI!ac~" и т. д. Да 
ПРiIЗОВС~lО у по:>юћ пашу фантазнју па да рече:.lО с проср. 

"КЈ.,Ј; О;Ј :.Ш би:ш у ст::ньу ;1;0. !!зрачуНЗ'10 кре1'ање CBai(Of а1'т,та v 
дано;,;! тренутку :Шl би МОГ,l!! у напред дз предскажеi\1Q сву БУДУI1У 
љуцку историју, сву Jlсторију наше зе:й:ье Ј! Т. д."Ш 

Из овога што С!\1О дО сада реIСШ Вјјд1! се јасно у KO~Ie је правцу 

једино ;';lOгућан развитак нашег знања. Да сведе".lO све појаве у неор
ганској ![ органској природи, у човеку и у ДРУШТВУ, на ;\lатеi\lаТ!lчне 

законе; да будемо у стању да проречеi\lO сваку појаву, као што на 

ПРШ!l!КУ, данас прорнче;110 помрачење сунца - то ie iедшш правац 
у коме се наука може развијати Ј[ у том правцу, као што се ВIЦIf, љен 

је раЗВJiтак бесконачан. Човеково је знаље са:\lО за човека. Оно је 

РЕ:\Ј1НИ ПРАВАЦ У !-I:\УЦИ И ЖИВОТУ 

ограничено њеГОЮ1!\! оргаЮ!;\lа за познавање, али оно што он зна и 

што :VIOже знати то је IICTJ1НII го стварно JI што је најглавније: ТО је 

сасВlШ довољно за човекове потребе. 

Сваки покушај човеков да ПРОЖ:VIе "језгро јестаства", то је по
кушај на нешто не;\lOгуће. Свеједно што сипати воду у решето. Има 

Вl!ше од 2000 година како је човек започео да објасњава научно 
природне појаве. Сваки пут кад су ЉУДII извесног правца (метафизи
чар!!) ПОI<ушавал!! да објасне IzaKBe су ствар!! "саме по себи", да 
дознаду "крајње узроке" (на прил!!ку за што баш усљед тежине 
Ka1l1eH пада к' центру зеillље) једном речи да познају са!\ю језгро 

јестаства; сваКI! пут су сви ти покушаји доводили исте људе до 

апсурда. Они су долазил!! НЛ!I да ОДРИЧУ свако знање свету, да одр!!чу 

I! са:\1 свет; Ј!.1!! су пршrуђею! би.'ш да се бацају у паручја вери т. ј. 

да призивљу у ПО;\lOћ неке више, надприродне с!!ле.* Ал!! ниједна 

ваНПРЈ!родна сила не:lIOже да Ha1l1 објасни ни за једну длаку што више, 
но што нам дају закон!! природни сила. НикаКВИј\I напрезање:'l у;ча 

човек не;\1Оже да свати како нематеријална, божанствена душа чини 

те покрет ваздуха ПРОИЗВОД!! звук ШIИ мозгов покрет производи ми

сао. Тако је то са сваком појаВ01lI у природи. Увођење дакле ван

природн!! сила ради објасњавања Прl!рОДНИХ појава нема ни толико 

основа колико увођење најЛОШJIје научне претпоставке (хипотезе). 
На прилику, наука претпоставља да светлост долази од трептања неке 

најфиније, не;\rерљиве материје "ефнра" ,Ш која је распрострта по це

лој васнјони. То је дабогме човек поставио по својој ВОЉИ. Али на 
основу те претпоставке 1IПI II10:жемо да објаСЮIi\!О све појаве светлости; 

~1Оже!\ю најтачнијим математичним језиком (формулама) да опреде
ЛIВ;О законе ТИХ појава ]ј чисто на "длаку" да ИХ предска;,ке;,lО. Прет

посташ<а 1Ila какве ваНПРЈ!родне силе на против не ca~,lO да НЮl не

објасњава ни једну једиту појаву, већ нас на против још већма збу

њује. То је просто уваi)ање неког неопредељеног тер;\шна у научни 

језик, једна реч више 11 више ништа. 

Из овог ИЗ!Iлази очигледно да су све богословске Ј! ыетафЈ!ЗИ-
чар екс Науке 

да за човека He:-'1Zl другог знаlьа ДО знања природни ЗZlкона н да у 

свету други сила ДО сила природни. I-It:\lCl HHKaY~Be силе која 

~'rl0/KC заповедати зеЛ1ЉИ да стане !1 сунцу да се око IЬС. Hcyra 
ш!каюзе силе кој:} ;ll0же претворити КЮlен у леб и воду у гвожђе. 

Hela П!!!\аЕпе силе у свету која може утерати у лаж ЗНЮlеlШТУ HCТl!!:!y 
l!зрсчену lYlО"lешотом: "Нема мисли бсз фосфора" jl~:; 

Колико год су пута научењаЦI! I!ЗЈ!лаз!!ли да Izажу свету ове оче
види е истиие, свак!! пут су Ј1заЗЈ1Еали буру против себе. Хула на Бога! 

НбlOралност! Пропаст друштва! Пропаст цивилизације! дерали су се 

извесн!! људи KOjJ!1IIa је било у интересу да свет никад непрогледа. 

а за њима је пристајала неразумна 1IlaCa, која је у сваком отвореном 
нападу на љене ГЛУПОСТ!! видела напад на своју светињу I! која је 

једино с тога пристајала уз оне, што су је ВУК1Ј! за нос, што су и 
њен!! стари тако р а,rJ,Ј!Л!! , МИ C;110 пропратили те буре кроз еве векове 
од како је човек почео да тражи знања, "lесто вере у детињске фан-

• ВIIДИ Љунса "Историју фl!лозофије".l~О 
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тазије Видели смо како су људи науке бивали Jllучени Ј! гоњеЮf и 
често плаћал!! глаВО,,1 за онс НСТlше којима је човечанство обавезно 
за свој напредак Данас до душе непостоје ЈШКВ!lз!щије ни спалишта, 
ZlЛII гоњења и фанатичка мржња против смели бораца за НСТИНУ не
престаје. Није било давно кад су у образованој ГеР:\lанији УСТZlЛIf 
Карл Фогт, Молешот, Бихнер н ДР. да популаришу народу истине, 

које су званични научењаЦ!f скривали од света да угоде "СИJlНИ:llа" 
Против њи се подшке бурна вика :\lржње 11 освете у целој Не:'1ачкој 
и то ПОГ.lаВ!IТО од они људи, који веле да проповедају љубав "теђу 
људ!ша. Молешот изгуби професорску катедру !I немогаше нигде да 
се скраси па нн У са1\lОјУј републикаНСКО:lI ЦНРИХУ од освете поповске_ 

Религиозни фанаТИЗЮI нетрпи ;'IaУЧНУ Ј!СТ!ШУ нп У 19-0М веку онако 

!!СТО Еао ШТО је пије трпео у Bpe:l1e прв!! хришћанск!!х царева у 3-е)! 

Ј! 4-0:11 веку_ 

Да ВИДИiVIO шта значе нападајн на реаЛНИ правац, као да он из

гања из прнроде све што је узвишено п свето и да он уништава све 

основе на I<ојЮlа постоји љуцко друштво - породицу, ОПШТ!IНУ, др

;.каву Ј! реЛЈ!ђЈ1ју, 

РеаЛНЈ! правац обара у ОСНОВУ све што је ванприродно - чудно

вато Ј! т!ше раЗУiV1е се обара основе сваке религије без разлике. Али 
да БЈ! видеЛЈ! штету што је наноси ТIЕ\lе наука да видимо из ближе 
да ли је заЈ1ста обарање вере Ј!стоветно што потирање ;\IOрала у 

друштву јј свију СЕеза што ДР;'КС љуцко друштво? 

Наука Ј!згања из природе све што је "чудновато", "страшно" и 
т. д. т. ј. све што је човека држало у сујевеРЈ!ју Ј! незнању - у роп
ству. Она вели да човеку нн еу нуЖНI! никакви обреди, церес.юније 
и "жертвоприношенија", па да се умоле природне силе да му по:\IOГНУ 

iI.JШ да му нешкоде. Она вели да природне силе радс слепо - 7,Iеха-

ЮIЧНО - да оне не:'Јају нн да по:.югну ни да :'lУ шкодс. Она 
ЧОЕе~(а позва те СИ;IС те да их на корист; 

њљча устостручи, ушьаДОСТРУЧI! своју снагу. Непознавајући природне 
силе ЧОВСi, је роб природни, као што ВИДИ:\10 див;ьакс. Тек кад је 
ИЗУЧЈ1 он је Iосподар ПРИРОТ!;С - круна целе створевине, ПОНЈ1/i~ава лИ 
наука човека, што му средство да постане господар 

Наука ве.l!! }':аље да су св!! оргаНИЂШ крвни СРОДНИЦИ - да су 

сви постали један ИЗ другога непрекидни:.!, лагани:\! раЗВИТКО:\1. Наука 

!Је.јП':: ДС-t Су С(; CD!l UРГСi.i:-iЕз; .. iii I1I1P;lPO;~l".i;.;::.i Ј' 

да је природа бирала Ji остављала У ЖИВОТУ оне оргаЮ!3i\Iе СУ 

И:\lаШI 1\!а какво преИiV1ућство пред сличним организмима. Наука ВСЛИ 
да је чове1< најразвијенијн организам у природи, да је он постао ПО 

ИСТО:l1 закону "природног избора", Ј! да је његово преиыућство пред 
другим органr!З:\П1Z\lа поглавито развитак његови умни способности, 
Наука УЧ!f даље да "те!)у љуцким раса1\lа одржавају победу "узајам
ној ута!ZZ'I1ЩИ за добијање средстава за опстанак"123 оне које су раз

вијеније. Она показује човеку право значење његове велике l\Jоћи -
У:\lа, којим он ПРОЮ1flава законе васијонске. Она га учи да само не
прекидним усавршавањес.I - непреКН;ЏШi\l радоы - човс;,;: је :\10гао 

да ее ПОДJIгне на оваку недоступну висину према осталим организ

;\П Elта , па !! пре:llа најН!1ЖИ:\I расама своје сопствене феле. Она му 
дакле показује да је једини пут да ОДРЖ!1 победу у будуће усаврша-
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вање Ј! она га упућује на ову пле;VlеlШТУ утаЮ\lJЩУ. Без ње он би се 

УКОЧJlО, успавао - дошао би у стање животнњско. Али у нсто Bpe?l1e 
наука 1\!У неда да се прав!! "благородюш.О1\!", да се ко !!з љуцке феле 
продаје као да је он од друге "КРВИ" но остали ЉУДI!. Наука пропо

веда потпуну једнакост!! братство 1\!еђу ЉУДlIма на те1\!ељу најтврђи 

чнњеН!ща. Наука показује да је једини понос човеков његов високо 

развијен У1\!, а TH?lIe се баш не:.IOГУ понети "благородющ!! по КРВИ". 

Је ЈШ неморалан пауь: што проповеда братство :че1)у људима? Је ли 
неморалан наук што проповеда непреКI1ДНО усавршавање JI непреКJI

дан рад? 

Наука учи да у човековој радњи и у радњи целог друштва вла

дају постојани закон!!. Она УЧII да човеков 1\!орал зависи од целог 

друштвеног строја Ј! ОД ПО_l0;,каја што га ЧОЈ3е;~ заУЗJI:\!оъе у друштву 

од самог рођења. Говорећи ЉУДЮЈа: будите поштени! будите добри! 

I!скрени! и т. д. то је свеједно што ГОВОРIIТИ: будите плав!! ил!! 

ЦРНО1\!ањаст!!! IIЛ!! будите јаки као Краљевић Марко! И једна Ј! друга 

СБојства са1\!О су последице целог реда претходни ЧЈ!њеюща. Наука 

учи какви су услови НУЖНII па да човек буде :\IOралан. Она указује 

на законе љуцког друштва rr потребе човекове, од који зависи свака 
човекова радња. Наука у ТО1\!е НI11а OrPO:lIНO преШVIућство пред сваКО:\1 

релиђијО:'I. Ове са:\IO проповедају .ъуд!!с.та: будите :\юрални! Наука 

ОСИ1\I тога учи људе и како могу да постану морални. 

Сюш :.юрал што га проповеда ПZlукZl далеко је узвишенији НО 

што га је проповедала :.та која реЛЈ!ђнја. Да УЗј\1е?l1О рад!! ПРИl\!ера јед· 
но од најузвишеНJlји начела наше хришаћнске цркве: "љубите ваше 

непријатеље"У-1 Кад би се људи држаш! овог начела - куда би 

отишло човечанство? Загушено I! згњечено под разюш тираН!1ма оно 

б!! остало у веЧНО:';I ропству - Г.'1упо !! пою!жено_ Ал!!, фала човеко

своје непријZlтеље !1 то га је ВZlзда 

ПОЈ\!!зало против ]ј ВОДЈ!.10 У бој за С.10боду. ИШl зар 

!ша Србина кој!! С;\Је данас јавно рећ!!: Јадна рајо босанска: љуби 

Ј! моли 

!? Т"О би БИ.,iО грозно 1 

петра)ки ОД човека оно што је противно природи. GHZi вели 

да је СЮl таЈ ЫСУl0ра'!ан што производ!! непријатељство с/1(1)у 

.ЪУДИ:liа .. Она тражи такав строј друштвени, би потпуно одговарао 

потребаыа сваI;:ОГ човеI(Zl, где би нспријатељство ;'lсђу љ-удича било 

НС;\IOгуће. Са:\IO таЕве одношајс наука признаје за моралне. 

ХРЈ1шћанству је главно "друш свет". Зато оно проповеда трпље
љс 11 понижавање на ОВО:'1 свету, покорносг влаСПI:'iа па I\Ia какве 

оне биле "јер је свака власт од Бога"!::!;; Ј! љубав нспријатељима. 
Хришћанетво тражи да човек жртвује своју срећу на ово:.! свету, рад 
среће на "онојУ!". Такав је наук ПРОТl1ван човековој природи зато он 
није могао да се оствари У љуцком Друштву. 

У прво ВРС:\lе хришћанство је било напредна наука кад се 
сравни са оним страШНИi\1 развратом, што је беснио у РИ:llс!<ој царе

ВИIпr. Т«(1Д је оно одр;,ка.:10 победу, оно није дало ЈЪУДИ~\Iа ТО; Ш·i~О су 

ОНИ од њега очекивали: ослободитеља - месију - на овом свету. 

Најч!!стији престаВЮЩЈ! хришћанства то су пустињаци - :\Iонас!!, 

који су отишли у пустиње, сакрили се од "грешног" света чинили по 
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Ј!љаде "I\Iетанија" на дан, раН!lЛ!! се травом JI корењеI\! - да се уд 0-
стоје царства небесног. Кад би св!! људи ПОШЛII за ЊЈЈма они би врло 

брзо ДОШЛI1 до оног стања у коме се налаз!! африкансюr Ј! аустралиј
СКЈ! цивљак. АЛI1 човек није могао да нас!!лује своју природу. Врло 

брзо ПУСТ!lЊI1ЧКI! самостаНЈЈ - места за испаштање од греова - пре

творише се у места УЖl1вања и разврата. Тако је било на западу!! на 

I1СТОКУ без разлике. То ми видимо 11 данас ... 
у ЉУЦКО:\I друштву ХРЈ1шћапство је врло брзо Ј!3гуБЈ!:!О оно зна

чење што га је Јшало у почетку. Оно је Ј!ЗI\lенило форме и церемо

НЈ!је, али ни је JIЗI\IеНЈ!ЛО одношаје угњетача 11 угњетеНЈ!. Шта више 

оно је устрој!!ло правнлну систему да ОДРЖЈ! људе у YiVIНO~l Ј1 фИЗЈ1Ч

КОМ ропству. То ни је било саыо на западу, као што оће да ВЈ!де 
нек!! православни Ј!СТОРИЦИ. Што Н:1 истоку није црквена јерархија 

постала исто, ШТО и на западу TOiVi(; је узрок нс што она није тела, 

већ што није могла. Њу су спреЧI!ЛИ у Русији Монголи на целом 

југу Араби Ј! заТЈ!ТII Турци. У почетку Ј!сточна црква гра~1ЗЈјла је за 

влашћу онако нсто као Ј1 западна. Данас она је свугде веРНII савеЗН!lК 
Tl!paHlIje против народа. Ми то ВI!ДЈШО У РусијЈ!, Турској JI АУСТРJlјЈ!. 

У Србији - биће ПРЈ!лике. 

ХришћаНСКЈ! морал ишчезао је још у првим BeKOBJ1Т1Ia ХРJlШ

ћанства. Доцннја хришћанска црква трпила је ропство народа под 
спајијаiVlа у целој Европи, па чак Ј! у слободној А~!ер!щи (црнци) све 
до последњег вре?>lена. Наука је обор!!ла ропство у Европи I! У Аме

рици. 

Хришћанска црква код јужни Словсна борила се упоредо са сво

jJ1iVI HapoJIOilI против општег непријатеља. Ја подвлаЧЈ!М ово "општег", 
јер су Турци преТЈ!ЛИ у почетку да ую!штс ПОЛ!!Т!IЧКУ власт цркве .. 
у Аустрији где је црква нашла заШТJlте од TypaKZt престаВН!IIЩ цркве 
боре се против свог народа - за орден е аустријске и за 1!љаде ограй
љенс од народа. У Турској великаШJI црквени највернији су еавез

шщи За просте свештеш!ке нек се нс за60РZtШI да су они 

свештсници само по имену. Прост свештсник као и цео прост народ 

Ј!,ча сасВ!ш друго гледиште HZt своју веру но прави преставН!щи цркве
не јерархије. Прост народ C:\laTpa веру ОНз'I{О НСТО као што С\1атра 

cBoiy славу, своје И;\1е или ма какав свој - нарошш - обичај. Руски 

НZtјЈОД сматрао је народн!! обичај ношење браде као саставни део пра

вославија oHal,o ИСТО као Ј! службу божију. Кад је Петар веЛЈ!КИ за-
'r!r'>nr>ryr'lr, ..,...., ,-.п 

"'~'--''''';'-''''''s ....... 'u п'""" ' ......... "'1''''''''''''' .....,N'"'] Г'I ; r> '1 Г'I '",--rrrтrr!Г'l1::r.-, 
.. .................... "-'о,.1,.V )'-' .... \Ј .,_"' .... _~ ... v_ ........ 

горски свештеник иде у бој заједно са CBOjOiVl браћОiVI и пребац!!вши 

"петраХI!:Ъ" преко пиштоља Ј! јатагана врши щжвене обреде - онако 
исто као !f друге народне обичаје. Ту HCilla никаква појма о "пастви" 
!1 "пастирима" У" о "царству нейесном"l~, !! "намесн!!штву божије?>l 

на земљи"12S - што саставља језгро cYBpeiVleHe "Христове цркве". 
Прост народ - као и просто свештенство - сматрају дакле веру 

као и остале обичаје народне. Он!! немају никаква пој!lIa о начеЛИillа 

хришћанског ?>lOрала. Овај вел!!: "љубите ваше непријатеље" р29 Црно

горски свештеник проповеда: "света - освета"! Последњи је морал 

суров! зли је човечански. Докле ГОД буду постојали !\1сђу ЉУДИ:\Iа 

УЗРОЦЈ!, што изазивљу освету, дотле је освета неJIзбежна, законита -
света. Појмови народни о !lюралу Ј1 појмови хришћанства - саСВIШ 
су противни. То је у сваком народу. 
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Ал!! што је најглавније: сувремена држава закони:ча обара хриш-

1Јански морал. На прилику, по српск!!м КРТШИЧНИiVr законима, онај 
кој!! би се усудио да из хришћанске ДУЖНОСТII сакрије злочинца казни 
се робl!јом а тако је и у СВИМ друГ!!м зеl\Iљама. Тако исто ?>юрал, 

што га прописује држава у СВИiVlа КРИВИЧНИМ и грађанским заКОНJI

ilIа, сасвим је различан од хришћанског iVlOрала: "ако ИiVlате две 

аљине подајте једну оном који не;\Iа"! (то је КОiVlУНJIзаi\I - ужас за 
сувре;\IСНУ државу!) Ј1Л!! "ако вас ко удари по десно:\! образу пру
;'ЮIте ;\IУ !! леви" рзо 

Наука дакле необара хришћансю! наук - јер је он давно оборен. 

НаУl\а удара саыо на црквену власт JI безбројне црквене цереillOније 
што држе народ у сујеверију и глупост!!. А држава брани ову власт 

Ј! оПt: цереуюннје као "ХРЈ!шћанску науку" пошто је са:\ја одбацила 
ту науку ОВО l\ШСЛЈШ да је доста па да се раЗУi\Iе: ко бран!! iVlOрал 

у друштву а ко на њега напада. 

Кад сам почео да пишем ове чланке Haillepa ми је била да 
популаришеl\! резултате науке, у КОЛJIКО :lШ Сl!ле допуштају, особито 
да покажем правац који је узела наука у последње време. ЈЪуд!! ув!!
ђају све већма да наука није рад!! науке ca:lle, већ ради човека. Тlше 
се и карактеРIIше правац науке у последње време, што она све више 

обраћа пажњу на човекове потребе !I тежи да обуват!! цео живот 
ЉУЦЮ!. Да на основу JICТJIНe коју је она открила и прогласила утврди 

све љуцке одношаје. 

у нашеiVI народу наука почиње да се негује тек у ПОСЈlсдње врбlе 

До данас она је претрпана таI'::ШВI шља:-'Ю:Vl што нос!! име науке, 

да је тешко Ј! приыетити оно :'lало праве науке. Тим више је дужан 

свак]! пријатељ истине и ПРIIјатељ свог народа да говори научну 

пстину без сваког завијања !1 увијања - чисту и нагу да је ыоже 
сваю! раЗУiVIСТ!I. Тога СЮ1 се начела !I ја др/као кад ca~I овако отво-

рено показZtо неПО:"Ш]ЈЉИВУ ПРОТИВНОСТ 

проповсди "оожанствене непогреШJIВОСТЈ!". 

I\З1ЈЈИ ЕОСС 

свега lUTO AIiI.lle ДУХО:\l напреТi\:а н 

НZl.ЧС.ilа HZlYEC И ла:;КНI1 

Nla шта ГОВОРИЛИ веЛiI

а :щ))!{њу у срцу против 

- ја ОД тога нсзазире:\l. 

ri\:lL'lO U:\lа:\1 ;1:1 ПРI.i:':iС1И:·,Ј:. ]~ L .. 1..',. IlO:'iCO ;:r.Zl I11IШС:,,1 о РСЗЛНQ;'.! 

правиу \' науци Ј: животу у ОЦ:IO.НЦЈ!!I1а. јс знање сувише 

:чалсно да би ;\югао н ЫЈ1СЛЈ!ТЈ! да ШIше:lI Нi1УЧНУ систему, која бl1 
обуватала цео живот љуцю! са реалног глеД!Iшта. Моја је науlера 

;\1ЛО[О С\Iерннја. Ја би желно да покажеiVi у КОЈШКО је ТvIогуliе простијс, 
сюю главне црте данашњег научног правца ]ј да обелеЖИl\I улогу, 

коју тај правац И:Vlа у ЖИВОТУ ЉУЦКО;\I. У ТО:-'lе СZlшслу писан је овај 
ОДЛО?>lак JI у ТО?>1 ће с;\шслу доћи JI оста;ш ОДЛО;\ЩJI, где ће се пре

тресати неколико сувреыени П!пања IIЗ живота љуцког са реалног 

гледишта AIZO овим чланциыа саiVЮ поБУД!lМ Ч!lтаоца да погледа на 

овај свет без наочара, што су му нашлно надевенн љуцк!!м предра

судама од векова - ја ћу бнти задовољан. Читалац ће почети сам да 

:\ПIС.!IИ 11 да испитује, он ћс ca;;:i потра:rI\ИТИ оне изворе из l<оји саћl 

се и сам учио: он ће се сам уверити да је научно гледиште на свет 

Ј! на човека једино просто, Ј1СТЈ!НЈ1ТО !! iVlOрално. То је цељ науке и то 

је жеља сваког пријатеља науке. То је и моја жеља. 
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у целој ЕВРОПJI па Ј! код нас често се подшке BJlKa прот!!в "гру
бог i\IaтеријаШ!Зl\lа" што је заюадао у cYBpei\IeHOiII друштву. С овом 
речи "матер!!јаЛI!заi\I" Ј[ ,,:Vlатернјалност" чине се свуде па н код нас 

најгоре злоупотребе. l\Iатеријаш!заi\I у животу данашњег друштва JI 
:\lатеријалнзаi\1 у науци то су два сасвим раЗЛJIчна појма. МатеријаШ1СТ 
у ЖЈ!ВОТУ то је човек, кој!! He:Vla никакви племенити осећања, кој!! 
Ж!!ВН са:vю да гове CBG:vI трбуу JI својИi\1 најгруБЉШЈ ЖЈ!ВОТI!ЊСКИl\l 
жудњама. Научне "Jiдеа;шсте" као н пр. БОГОСЛОВJI често су у ji,rrBoTY 
најгрубље i\lаТСР!1јаШIсте - i\Ш ТО ВЈIДИi\IO сваки дан. Млопr вслшш 
песниц!! као Гете, Хајне бнл!! су Ј! ПО свој!ш наУЧННi\I начеЛ!!i\Iа 

!! по СВОМ ЖJIВОТУ i\IатеРI!јаШIсте н то често врло развраТНI!. У Европ!! 
ж!!в!! цела юrаса ЉУД!!, која се рачуна у ,,!!деал!!сте" која ЖЈ!В!! Т. ј. 
једе, пије, спава, JI т. д. само зато да може провеСТЈ! вече у "::\,,ВО:\1 

театру Ј!Л!! концерту, да се "идеално" наслади престаВО:\1 Ј!ЈП! СВЩЖОi\I, 

У:VIJ!љаТИi\1 глаСО:\Ј, дражју откривен!! и саКРJIвени чести131 тела, гра
цијозношћу покрета а :l-l0же бнти још ЧИi\Је. То су такође :\lатеРЈ!ја
листе и то често најгрубље Jl најразвраТНЈ!је. Та класа ЉУДЈ! почшье 
да се П;ЮДН !! код нас. Научни iII.:lтеријал!!заi\I !!ли реаЛ!1заi\1 саi\Ю 

проповеда да су све појаве у ф!!ЗIIЧКОi\Ј, i\ЈОраЛНОi\1 н )"\1НО:Ч свету 

скопчане с :\ЈZ\теријО~Ј. Губи Л!1 ТЈЈ:\lе illузпка од своје прпјатност!! 
што наука дО!zазује да муз!!кална хармонија JIi\Ja основа у ,\ретању 

ваздуха, које се :lюже опредеЛЈ!ТП :lЈатеi\ЈаТIlЧНl1'1I заКОНН:\lа JI у мате

ријално:\! устројству нZ\шег ува? Губе лп љубав, !ICТI1Нa, поштење п 
друге човечано:е ВР:IIше ШТО год ОД свог Ј\арактерног знZ\чења за 

човека JI друштво, што :\lатеРJlјаЈШСТ - реаш!ст доказује да су 

то својства човека т једног орган!!зма једне целине, а НС неког 

јiешIД~ЪИВОГ створа, је незна:\I где сакривен у човеЧl1је;\I 
3аце:IO не. l\Iоралност човекова, нС\што нарочито наПЈ!Ру JIдеа:ШСТЈ!, 

заиста незаВJIСII непосредно од знања i\IатеI\lатике, фИЗЈше, Ес~шје !! 

др. природни наука Мо/ко човек бити вр:IO ИЈучен у којој од ТIl 

HZ\YKa па опет бити НОlОра;ын. Л;т :1l0PZ\;IНOCT тако НСТО НС 3:lB!!CJ1 

Ш! од вере. КРСТИЛИ се ко шаКО:>Ј ил!! са трн !!рста, иде Л!, који у 
ЦРК13У и:пr у И.-ВI нс l1ДС ЕI1 У ни 

:чора.'шост пезаШIСJI. 7\-I!I ЗJ-lЮIO ;~a И.ча '\Iора:ш!! Ј! нечора. 

:zo;~ npa[OC·I;J.I}II;~, }~:::'ТОw-II1~{2, I~POTCCT2IIJ.TZl, :\:.y::':\IC/~::'H:::U,J. !r др. 

С БОГОi\1; а та1(0 исто ј,О;( ;НIста, по]!пшшста с Ј1 друг!! безбо:-к!шкZ\ 
Истина, правда, ла:ж, КРIIВlIиа 11 Т. д. Јыају у сваКО;,1 друштву своја 
карактерна значсља ајјЈI каква) то јс основа illO)JcU1<l. ,ц,а L1Ubt.:l,- liVL

Т,Ј.НС :-"10ра~~Iztп! :\lII C~,IO всћ СПО},lеНУ~lН то з:tБl1сrr ОД l-ьеГОБОГ васпитЈ.ЊZ!. 

у најОПШЈ!РНЈ!јеi\I Ci\шслу те реЧII, даКЛе од целог друштвеног строја 
I! /кивота, .АШI шта је у је;:ЏЮ:\I дРУШТВУ нсп!!!а? шта право) ШТZl 
преступ? и т, ;1. јСДЕО:\1 реч}: з!-!аl-h'~ ДРУIIlтвеНJr то је те:'1С.Ћ 
i\lОралносп! н ПРСi\Ја TO:lJe се цеНЈ! УЗВЈ1шеност ;\lОра,1а једне Ј!:Ш друге 

религиозне Ј1:Ш научне школе. У Ctap0:l-l завету беше i\lОрал: "око за 
око, за зубt(!l;~~ у НОВО\! завету /f.:ьубите своје непријате.":)::" l::t у 

• ПОЗЈ1ТЈIБЈIЗ,I,\1 је научна РСЛ/1ГЈ1ја основана АВГУСТО;\l КОНТО;\l У првој 
Ео:rОБИПИ О!30Г БСК.Ј, Она Н:\IЈ. :'>1.1.10 ПРНСТЗЛНЦ:.l., Г!ОНZlјзишс У Фр;;н!цуској !I 

Енглеској. Сам ЉУI1С спада у школv ПОЗ!lТИВl1ста. Научењаци г.еаЛ!lСТС од
бацују 11 ову РСЛ!!ГlIју као 11 остал~с, јер 11 у љој ю!а :\lЛОГО ~1!lСТI1ЦI1З;\lа. 
Прошле године ХСКСЛ!l КРИТl1кујуЈш А. Конта рече да Је то "като;шштво 

без папе"_lа~ 
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данашњпм заКО!ПЩlша "ЦI!ВШIIIзоване" Европе као JI у :'ЈојснјеВО:\Ј 

заКОНJIку,135 СЮIO бl! требало казати: "око за зуб а зуб за око" -
пре'llZ\ ОКОЛНОСТЮЈа Ако ко KOi\Je избl!је зуб Н]II! разбије главу, њега 

затворе у таВНlще "цешrларне1 :Нi CJIcTei\Je" где човек лю)ке да полуди 

по најновијој i\lOдl1 I!Л!! га пошаљу у Сиб!!р ИЛ!1 Кајену, zl по некад на 

вешала ИЛЈЈ П!ЛОТЈ1НУ. РаЗВIIТКО"l природни наука саграђен је нов 

теilЈељ за све друштвене одношаје. Данас СЮlO најзаковаНlIј!I назад

ЊZlЦII, ј\оји се оаве друштвеНlЈЧ HaYKa'lIa неувиi)ају ва;,кност ПРНРОДНЈ! 
наука за рZlзшпак друштвеНI! HZlYKZl. Св!! одн()шаји у држаВII, ДРУШТВУ 

Ј! ПОРОДИЦI!, треба да дођу Ј! долазе под КРЈ!ТИКУ нов!! наУЧЮ1 наче;1а 
I! добијају саСВШI ноно значење Ј! нон облик У свој Европ!! опажа 

се јасно борбZl ПРОТ!1В старог JI пре;'КIЈВелог Ту се нерад!! CZl:\1O о 

ПО~1I1ТIIЧНО),1 прсоБРЗ/КZlју: рспуб~-II!l\.2. И:lIl всћ се СПРС:\l3. 

преображај СОЦ!lјаJIIШ - преобра;.кај друштва I!З CZl:'lOr темеси. Ал!! 

пре ношто се остнаРI! преображај у ca:\lOi\l друштву :'IOрају се прео

браЗ!lТI! појАIOВIf цруштвеНII I<ао год у 18. веку пре француске тако 
II сад пред ПОJ1IIТJlЧНО;\1 II друштвеНО'll реВОЛУЦl!јоч ВОДи сс жестока 

борба у наУЦII. "Право" Ј! "ЕТlIка" т ј науке о зваЮIЧНО:'! 11 незва
ј-IIIЧI!О\I "юралу, "еКОНО:\!Јlја", "ПОЛ!1 ГЈ1ка", "естетика", "педаГОГЈ!ја" !! 

све друштвене науке i\1Opajy да i!здрл\:е ревизију ПР!!РОДН!! наука. У 

овој )':\шој борбJI ДУЖZllI је свак!! честит ГРZlђашш да учествује пре:'Ја 

својим с!!лама. Уi\ШО осветљење-објасњење - кадро је да избави људе 

од узалудне крваве борбе Кал бн ЉУДЈ! :\1 о ГЛЈ 1 да саслушају i\ШРНО 

свачије уверење, па "Ја како ЈШ се ЧIIНIEIО ПРОТ!!ВНО; кад б!! бнло 

остављено С;Јободно поље наУЦII да она путе.\! увереља :\шрно СВРШИ 

друштвени преображај, КОЛИКО бн ее уштеДЈ1ЛО уза;Iудне КРВ!!! Код 

HZlC још НСДОГIlIре ова борба 1\ој;:! i30Il траје у велш,о на западу, а;т 

O!lZ\ :\IOра допреТЈ! Ј! до HZlC, јер то захтева ЗаЈ'::ОII .ъуцког напредоваља. 

Покле ГОЈ! ](0.11 нашег lтрол;:! Кlала увереље да !! град I1IТn ;\IУ туче 

ЊЈ!Бе Ј! BIIНorpa,le II баТJIне што .чv JI [хl ПОСl!Пље неЧIIJIЈще капетан 

11 љегов ћата да то све ДО:iази 0;( Ј30га: ДОК;Iе год он I1лаћZl ара че, 

)1 ОВО\1 IIРБО\i Ч.:1;)Н1,:,; CKll1LIlpalI ј 

HZl'v-ка оПс :IJ ПОЛiIГНС НОВ\Т ;{ОУIЛТВ\/ ~ГП<1.:lУ. У 

ј)Ј!ће:\IO о НС!Ш:\1 Г.'ЈаЫШ:\Ј друштвеЈ-Ш:\I I!!ITaiblI:lIa са Г:ЈО;(!Iшта реа;шог 
I1равца. 

) 1:'1::,-\.IЈ lЗАZ\l У )1-':ЈlБОТУ 

у чланку ,,111та је то реаЮ1за;\ј", показаЛI! смо како је ПОНЈ!као 

CYBpeil1eНJI ЕZlУЧНН правZlЦ 11 KZlI\O се развијао са РZlЗВIЈТКО:\I науке, У 

i!Zlше:\1 !1злагању i\1JI 010 ДОШ;Ш до оног :-.1О:lЈента у РZlЈВЈП1(У i!ZlYKe, 
гл:с су све ванприродне т~ј;Ј.IIСТ13СНС CI!_~Ie IIЗГIIZlпе ;13 НZlУЧIIОГ :'lЕШ.ЪСIЬ:l. 

Данашња наука I! у спољној ПРИРОДI! 11 У човековој душ!! !I у "ъудсюш 

одношајЈЈ:lЈа ПРО:llатра са:чо појаве !! ЊЈ!хопе узаја:ш!е ОДЈ-!ошаје, она 

зна да у сшта ТЈШ појаВЮlа не"Ја Н!шаl\ве свеi\1Огуће СlIле, која по 
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својој вољ!! ствара 11 РУШII појаве; {)на не пита за какву је цел 

ово JIЛJI оно створено - она СЮIО JIстражује законе по којима се 

JIзвесне појаве управљају. 

Корачајући тЈјм праВЦе:УI, наука је пронашла да је човек органски 

створ, кој!! само својШ\l савршенијим организмом стоји први у реду 

у царству ЖIIВОТJIња. Наука је проучила човеков организам, његове 

потребе, његово порекло JI његов развитак. Тиме је положена нова 

основа за друштвену науку. 

Још од најстаријих вре:\Јена човека су за}Ш:Vlале појаве у ње

говом оргаЮIЗ:\lУ и у ДРУШТВУ У КО:\Је је живео. Етика, метафизика, 
ИСТОРlIја још код старих ГРЧЮIХ фlIлософа, сведоче како је давно чо
век почео да изучава себе JI друштво. Главна гштања друштвена као: 

поро;џща, с;юјина, брак, закон, Бласт, право, морал JI т. д. прстрссана 

су веома много пута, рсшавана су на разне начине, па многа од тих 

решења I!мала су Beo:Vla велики утицај на живот људски. Али пре 

но што је човек изуч!ю своју природну историју, пре но што је одре

дио своје место у реду ДРУГI!Х органских створова - сва друштвена 

питања морала су се решаваПI више I!ЛИ ;,уање нснаучно и погрешно. 

Људи су одавна ПРlшећаваШI да све појаве у друштву као штО 

су заЈ\ОНlI, обичаји, ПОЛЈIТичке JI друштвенс промене, ратови и т. д. 

ЈI:\lају свог узрока у ПРИРОДII човековој iIЛ!I као Што бl1 рекао да
наШЊI1 научењак, да закони који владају друштвеним појавама, за
внсс од закона човеI,ове ПРl1роде. Данас то је тако јасно JI доказано, 

да о то"'! не :llОже бит]! спора Друштво је састављено JIЗ људи, који 

се у друштву крећу, раде ]ј СТБарају све многостручне облике, које 

наЗ!IВље\1О друштвеюш појав::ша. ОчеВI!ДНО дакле ако хоћемо да тра

ЖЈ!:\IО оGјашњења неКlШ друштвеНЈ!:Ч појава"Iа, "'Ш ilIора:\lО то објаш
Н)СIЬС ТрЗ>КIIТ!! У чоrзСI<:У са:\10:'.1, lZ0jH те појаве ствара. 

За Jiзучаваљс човекове Пр!Iроде Јl;\lаiIl0 два Г;Iавна извора: И сто-

ЧОlJсчаnСЈ<ОГ Р:1ЈiЈјЛ 1<:1 I1 lIрЈ;родау човека. 

],ако се развијао човек Ј1 како се раЗlшјаЈ10 ДРУШТВО КОД разних 

iiЗРО:IЈ, кроз све ВРС:\-lсна од l...::Z1i\:O су .:1ЈУДII ;\10Г;Нl да I1рОУЧС тај раз-

које 

:lla кој:>, страну у разю!Тку ЧОНС!\<t !I .:.IРУШТН<t, У СУЫЈ1 дајУ 

НZl.Ч ону НZl}ЋУ је ОГIIСТ Конт iiaзвао: СоцIIjаШlil ДЈЈна.\1I!КЈ. т. ј. 

.'-'.Ј _>w. ::;::::.: Т}()l,:::зуј 3.l!<O!!C по цео ДРУII.IТВЕ'!-!Ј! Ј! CB~ 

умне Ji моралне способности човеконе у извесној епоси стварају онај 
;1РУИЈТвенн строј II оне умне JI моралне спосоБНОСТJI човекове, што 

за ЈЫ!.ча долазе. Но ова наука управо нс :\lоже Н!I постојати пре но 

што је претходно ЈЈзра!)еН<t наука о човеку Саы покушај Контов, да 

СТВОРII соц!!јалну науку, пропао је с тога што је познавање човека 

у његово Bpei\lC било веО:\Iа непотпуно. При свем том, исторИја чове

чанског раЗВlIтка у одеШIТЈIМ чињеНЈща"'lа показује рад човеков -
пројав;ьивање човекове природе Ј! у ТИ:Vl спољНЈШ производима чове

ЕОВЈ1\! :\Ш налаЗЈШО веоыа опшнран Т,iатеРJIјал, за ЈЈзучавањс својстава 

човекове природе, што на:;,! је потребно за решавање CYBpe:VICH!!X 

друштвеНЈЈХ Пlпања. 

Но главн!! I1ЗВОР за Ј!зучавање човекове природе даје на:ч при

родна историја човека. У данашње вре:\Је, у разним крајевима зеi\ше 
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кугле, живе људи са разним оргаНИЗiVЮ:\I, разним Y:VIНlIiII Ј! :VlОраЛН!IiII 

развитком, разш!:\! обичај!!;\lа JI установама, разним IIОРОД!1ЧIШi\i !1 

друштвеНI1:\1 СI(ЛОПО"I .. Управо данаШЊII род људски представља нам 

један непрекидан низ у природно:\! развитку човека н друштва од 
дивљака који је мало утекао од живОтиље па до најсавршенијег 
кавкаеца. У ОВI!:\! ЖИВИ;,I СЛЈша;\lа раЗНJlХ друштава, i\ЈИ i\южеi\Ю да 
проч!!тамо Jlсторију развитка човека и друштва код најобразованијих 
народа. У ови?'.! ДРУШТВИ:lICl :lЈИ налаЗII:\IО заче1ке ОНИХ установа, !\.оје 
у данашње вре1\!е спадају у најте;."а Ј[ најзаплетенија друштвена пи

тања. Природна историја човека показује на'\l сва та заплетена 
друштвена питаља у првобl1ТНО1\! оБЛI!КУ, управо у оно"! MO:VleHTY 
где су она поникла услед неке непосредне човекове потребе Ј! ТJlме 

нач казује ПУТ да их ,\lОжеiVЮ праТI!ТИ до потпуног РZlЗВЈ1ТЈ<Z\ У данаш
њем друштву. 

Овај нови извор I! наЧI1Н за решавање друштвеНIIХ ШIТања за
добила је сувре:\lена природна наука о човеку. Ми ћемо се њиме 
поглавито СЛУ;'I\Ј!ПI при решавању свију друштвених ПЈIТања, које (;\10 

узели да претреса:\lО у ОВО1\! чланку. 

Морал. У раДЊII човековој раЗЛЈIкује,,!о добро 1f зло - право 
и неправо. Све радње које спадају у ред добра, наЗ!!ВЉСi\lО: моралне, 
а оне које спадају у ред зла, наЗJIвље:vю неморалне. Н. пр. пожртво
вање, 1\!!!лосрђе, то су 1\!оралне радње а граБЉIJВОСТ, ТВРДl!чење, то су 
радње неТl10ралне. Пре:'Iа ТО:\lе оцењујемо Ј! осећаје, :VШСЛИ Ј!Л!! у опш
те побуде које човека покрећу на IIзвесне радње. 

ЈЪУД!1 су одавно ПРИi\Iс!1I1ЈЫiШ да :llOрална радња човекова !1iVIa 
основа у СЮ1Ој ПРИРОдИ његовој IIЛl у опште, да заВИСII од неких 
закона, који се налазе у човеку са"Ю:1I Прrшећ!!вало се да међу сви
:\ia појаВЮiа, које долазе у ред мора.'iНИХ, Јј"lа неке свезе т. ј. да све 
:lюралнс радље произлазе из оСновне побуде или ИЗ једног 

основног начела. Вео:ча "1Ного научењака траЖ!!.'10 је то основно 

наче;1О или тај ОСНО13НЈI закон у човеку. На тај начин поникла је 
BeO:l1a :\1Ного :\lОРZlЛIШХ де;те се у 

ПО3I-ID.ваI-ъе 

нала/ке да 

ПО 
човек IIСКУСТВО,Ч шта је !f шта је зло, а и е:;,! а 

никаквих урођеНЈ1Х способност!!, Е0је би га упућ!!вале да ради ОВО Н:'П1 
оно. 

I(ад би се цела теорија раз;шковала само у Iштању о пореклу 
1I10ралности, онда не би БИ.l0 вредно ТОЛ!ll\О обраћаТ!1 пажњу на њу. 

Но из ове основне раЗЛJIке !!ст!!чс друга кОја је одсудна за сваку М0-
јЈа;шу : ПО че:I]У i\lOже:\ю да оцеНiШО да Ш! је извесна радња 

човеi\ова 1I10рална !ЈЛ!I не? 

IvIоралнсте тако зване ннтунтнвне школе, J.!l који iШIсле да су '\10 .. 
раЛЕН пој:lIOВЈ! урођен!! човеку, Be;It да не:l1а никаквог другог кр!!те
рију;,,1Z\ за :\lоралност осны човеј,ОВС савести т. ј. оног оссћања чове
ковог, Koj(~ I\Iучrr ·чоrз(~!':2 !':ЗД УЧIПП! нешто не::,IОРЭЛНО, ~ З2дово}ьэ.В:1 
га кад УЧJIНII нешто морално. 

IvIорал!!сте противне, тако ЗВZlНС YTII.1J1TilpHe школеl1~ мисле да 
се човеЈ<У вазда допадало оно што је пријатно за њега, а одвраћао се 
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ОЈ\ онога што је Ја њега непријатно. ПРС:l!а TOl\!e, оне радље, које су 
УШIштава.'1е заДОi30ЉСТВО човеково дооијалс су вазда опште порица

ње !f дошле су У ред НС:I!ОраЛНlIХ, а оне које СУ ишле на задовољство 

човеково дошле су у ред юораЛНlIХ, Човек је по својој природи радио 

II теЖJIО да достнгне највећII степен задовољства шш највећlI степен 
срећс. На тај НZ\ЧIШ човек се сопсгвеШЈ:I! нскуство:.!, ја вн и ".'1 MIbeIbe'l1 
!! васП!паље;l! наШШ.авао да буде ;lюралан, а да се гнуша неil!орал

НОСТЈ! .. Пре:-!а TO:l1e КРЈ!теријУ:l! јс: i\!оралносш ЕОЦ ове Ilљоле највећа 
сое1Ја I!.'II! највеће добро свију људи. Она радља која теЖIl највећСil! 
опште:l! добру јЈ јесте морална. 

ПР!lсташще ПРОТIIвне школе 143 11 ако ПР!Јзнају да се у опште 

~юрал СЈа;,ке са највећJI:l1 добро:'>! свију људи, не ",!Огу никако да се 

СЗГ.'1асс да јс ТО неопходан ус.'!Ов за lI!Оралну ралњу. Они веле да 
је :'>!Орална радња по себи врлина Ј! добро за човека, кој!! је ВРШI!, !! 

?>юрал завис!! сауто од унутарље побуде човекове, а не од какве спољ

не цел!!. ПО тој теор!!јп ТорквеiYтада ]ј св!! реШlгнјозни фанатици били 
су УЗВJIшено iI!ОраЛНII карактер!!, који су IIЗ дубоког уверења, да спасу 

људске душе од пропаст!!, поуБЈ!јаЛI! хпљадаi\1а људи, По тој теорији 

војНIJК, којЈ! се заклео на верност цару дужан је да стреља свој народ 

11 своју браћу 11, његова је радља '\юрална, сюю ако он то рад!! са 

ЧJIСТ!!:I! YBepeIbeiYI да му је то дужност, 
УТИЛJIтарна школа дола з!! до ПРОТЈ!ШШХ ал!! тако исто апсурдних 

заl{ључака, СЮ-1О ако се доследно развија њено основно начело, - да 

је све оно lIтopa.'lНo, што ВОДIJ највеће:ч општеll! добру, ЛеЮl у својој 
И старији i\Iорала у Европи' навод!! неко;шко Пј)Јl:l!еР::Ј, ЕојЈ! то посве· 

дочавају. "Освета, веШI он, БIJла је кроз неКОЛIIКО столећа једина 

ЗЈ.ШТИТЈ. ПРОТИВ социјZi:IНС :tПZlрхнјс, по. :iI данас је јоште Г~1aBHa заш
тита ПРОТИВ ::;;точшrства" У вешш:ој позорници јавног жrrвотц, нарочито 

v врс:'те кад дивље страСТј[ бесне, не доносе никад ДРУШТВУ највеће 
дооро :ЬУiЩ са нежно:\! савешћу, JIскреШl и неШlртајJIЧЈШ; НI1т!! пош-

Д:Ј. се 

јIукави дрл~аВННЦЈ1; који 

се 

са:чо СЛУЖJI Ец опште 

добро. онда биC'lТО БРЈО Ј\ОШЛIl до пuзнатог JI10ралног правила језуита: 

цел ОfIравдаlJ::L (:;)l~ЦСl1ЈU" "lаЕО исти, lJl'JII1 ~!iLKl1, 1,ад UH l'\.UiJHL( Ull.:1"t 

;\lСРИ.I0 ~\IОР:1ЛПОСТЈIЈ OII~J. НС БИС?>IО ~\'10Г.1И :\10ра~'IПО До. не 
једну класу у друштву јавне жеl!СКI!ње - која Вl!ше зла уклаља, 

но што rzt доноси", 
стр::ну обе оне 1\Ш ВЈЦИ;\1О праз-

!шне I! У једној I! у другој пр!! оцени: шта је i\10рапно, а шта немо

pa:lHO. ОчеВЈ1ДIТО је да нас не 1\1Оже ЗЈДОВОЉЈ!Т!I Н!I јеДЕа :Уlорална 
тсориј2.., која прr: оцспи ),10рЗ.1ПС раДIье не Y3!1~\Eьe подјеДН2КО у обзир 

т! побуде н цеп радње" 

CYBpeIlТeHa наука, а нарочито Дарш!Нова теорија о пореклу чо

веI,а, даје на:1l основ за праву теорију Тliора;Ја, 

, Die Sittengcscllicl2tc Еuторао 2:Оn Augusius Ыо аuј Karl dcn GTosscn. 
1870. Г" стр, З6.Ш 
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lЧЈ! ће'lЮ узст!! с почетка неЈ<а :\Јсст 
"а IIз п 

реЈ\лусчовека , за основ нашег даљег Ј!3ј! агања \ 'ыIеe ДаРВина ,,0 по-
"ваЕО ж!!вотно, вел!! Дарв!!н, КОЈ' е 1 е: 

~ ~ ,!·\Ја Ј'''' 
твсне !!НCТJfНKTe, ilIорало он ДООЈПiI !I '10 «сно Обе'Је'!' " Da', ' /\ене дрvш 
Ч!!:I! 011 се љегове У'lше Сllле раЗВ!I;Jе ТОЈ1Т ,.С "но осећање ! т ,-

Ј ,н\о Н'I ЕЦ савест 
лико, Ј,ОЛ!!КО КОД човека. ер прво: ЦРУТТт .' I! бар П])I!~О ' 

с • Ч1ТВен Лижно ТО 
ЖIIВОТНО налаз!! задовољство у ДРУl.I.Iтву ев . ,Н ИНСТ!lНКТЈr чин -
с ЊiI:llа дО HCI,O! извесног ступња !I Ч!IН!! _ .. оЈ!!;.., ДРУГОВа е те 

_ Јј,'Ј Раз С, СI!:lшаТ!lше 
:\IOГ'; О!!ТЈ! веО:l!а ограНЈ!чене !I СЈ СВ!!", Не УС:lУге О 
:lIOfY бит!! СЮЮ жеље ИЛ!!, као ШТО C~' BIIћ.HCTiН:IKTI1B;Te.' . та ве /слуге 

е нго ' е КОЈ)е оне 
дрvштвених ж!!Вотиња, готовост да ПО'l!ог ј:1I деПIава Ј' . , , ну Св ' '\од В!IШI1Х 
веСНОЈ ПрШ1l!Ц!!. Ова осећаља !I УС!угс Не ОЩ:\I дру"ов . 
l' ПРОС'" , ј !!,\!а v тЈз 
сйеле Ј ВС!1 ca~\IO на оне, )t\i-"i'С ~Hpy rP. Н'1 с- . ~ ~ -

- '- .. 1..:...1' '7 1n_ - "- ...... . НЦ .tЗС lСТfТfЧirс 

ЧЈI:I! се душевне способност!! В!!СОКО разВ!/. J'-'с\НОМ ДРУПIтвv 'д .... ; .. , 
радања !! побvда непрестано кроз '\jO~,H' ]ј, ПРолазе С'1 Т I"е О ' ' Р} ГО: 
" ~'\ СВ ц '" .. Ј\ ПроПI'1!!Х llal\\O незадовољство, ЧЈЈ:',1 ПРЉ\lеТI!;\10 Дц, с Ј\е ЈещIНкс· с " 

• • е ,rа:ч је ,ТОга осе-
нснZ\:йирен, КОЈ!! нспреКЈЈДНО и ПОСТОЈано, пеЮr !IНCГI 

ТУШI "1есто друго:'>! ЈIНСТШIКТУ, који је бно УТ!Iче, Па је "IоЈрНаКТ Остао 
.. , (В за TDe} е О да ус-
Је ПОСТОЈан НИТЈI траЈашан. аља знаТ!!;та ј IУтак Ј'ачн . 

h ) i~' свак! ' аЛЈј ННТ!! 
пора1)а незадовољство у човеку. Трепе, l' 1 непа:'>IТfре'I _ ' _ . \цд ЧјЈ • r ИНСтинкт 

!(ООНЈУ спосооност говора те 'I!Огу СВОјс /i';CcьC .) анов!! једног ДРУШтва 
:\пьеље добија у I3еШIКО снагу да ОДРСђ"Ј'е' д'" JIЗјаВЉVЈ'у о . 

~ Ј I<о;]т ", нда Јавно l\IOpa судеЛОI3аТЈI за опште дооро, АЛ!! Д ,АКО Свают од 
Рущтв -, чланова 

опет главн!! J!iI!ПУЛС!I радаља за ОПШТе ;Т, - ен!! !1НСТ!IН! б'" . -" о\ООро, <тн Јmе 
l\!ILejЬe. КОЈе ДООI!]а СВОЈУ снагу упед '(Р"и! ' док :lleJ)"'- ' 

• Ј . ТВСI!'ј . Ј Ј I!М Јавно 
оне !!:lшупсе, управља I!Х, а понеЈzад !I 0"13 ~" Ј Х Ј!НСТlIнката ' 

.~. ј)цПц '-I~ е с, ОЈачава 
н~ча ВСО:\l3. В3:iКПУ Yw"10ГY У - .:~ 

, лzt Лiј ["Је ћ т., : Нцвика 
ово Ј!Л!! ОНО; Јер др"штвею! ПНСТ!!I!КТ)ј ,.(. С"а ! 

Ј ПОб\'"., Ц''! члан PZlТfTIYТI 
СТШIКТ!I, иаmIКОi\Т знатно Ј'ачаЈ'V, а гаЕо ,c\l:, 1'010 т! '",' , 

- НС1.'О .. СВ!! .2J!T)1~Г!·1 , , - v ~ ~ Иbl-
ност ПРCllа же.ы1 ил!! пресуди ДРVШТВСНОi" Ојачава ' 

,,'-lсс1'О се УЗН:l,iа:IО Ј да су ')0 

;lp~·IJITI3Y! 

jl' ,}la 

ПI);! таЕо ЈЈСТо 
I 1(ао ШТО 

Н]ЈСТХОДНО заДООiIТII јј ТО га баш ПОО\'!)\'Ј'е СУ'ЧЊе \jOl)~ .... 
• - ..l ~ • - ~ <-< Л,1IВОтнn 

lJHa ДјЈУШТНУ В<':РИНссlЈ1О ЈС: НИГ!!!'''lО !IJJIрсrьсч I..JCC!1aJЬe задовољ_ 
С!\С IIZlК.lОПОСТП; опо шнреI-ЬС BZl.-ј);1. 

Jlзбору, од чеСТII простој навшщ. Јер ОД Ч~ и ДCТlIЊ-
От!;;: .. С I:CTJJ ПРJl,DОДНОЧ 

/]<:НВог'" ~ . 
Ј"ђе!, КОјс ;'IО!В-

оне 

~ЋСlье:'\I у ДРУI1lТВУ доБIIјају 

паЈооље ће се сачуват!! ОД сваке опаС'iОС~' задовољство ,.' . за 
, ~ , , јЈ!. На Ј ДРуштву 

наР!::Јње оршrу за СВОЈе другове, ПРопадаће н' . ' ПРОтив оне К"О, ' 
род!~r~с~ъске 11 детињске Ц;;1'~~ 'fnЧОГ:--ТТf - ClЈВИUIе К""',,- Је се 

-,." ... ~ .. T
V

'''; су Осчов' ""о су ПОН!!кпе 
ЛОНОСТ!I1\lа, готово није iY1Огуће .IСП·!ТI!ват!!. . а ДРУПIтвен ' 

, Но 'ЩI . Им Hц!~_ 
, :l10;'I\e:l!0 у 

,. Г!РЈ!.\!сдб? I/IПСТI!:'!IZТ!f зопу ('fC. ~зет;r r!\a 
нс З::1ВJIС!! ОД 1ЈСЛI!Ј(ОГ ~!Озга - од ',;,1З\I1IUJљаl~а неку радљу, с. . 
наЗJIБёЬС:'iО свакн неХОТJIЧНЈ! покрет "ilНСПщ"т а - од Чове:' I013I;!<OBY КОЈа 

. ," !ЈВ,,!!" "Ов"' РОЪ Т и /!\t.;i)H _llНСТllНiZТИБна. Тако Је ИНСТН1iКТIIВНэ. ЉУ'" ~'~ . ТаКО су џ I~ ,/ 'С. ако 
Јј Т. дН5 • оа13 ~jaTeoc (<1 О,~СП::1ља r.:railJ! 

. ..Р::1 .• ј свог детеТ::1 
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су Ј! оне добијене од чест!! природним JIзбором. Ово се може узети 

као сигурно код OHIIX животиња, које са СВИi\I необично и са свим 

ПРОТI1ВНО човеку осећају мржњу спрам најближих рођака. Тако рад
нице пчеле убијају своју браћу трутове; тако краљица убија своје 

рођене кћери. Код ових животиња било је корисно за друштво уби
јати најближе рођаке а не љуБИТ!1 их, па се и развило тако инстинк
TIIBHO осеnање". * 

Код CBl!jy ЖИВОТlIња, које живе у друштву развија се све више 

I!НСТИНКТ друштвености т. ј. задовољство при живљењу у друштву 

а непријатност ПР!! саыоћЈ!. Миыо то, зајеДНЈ!ЧКИМ живљењем развија 

се осеnање љубави и СШ\Iпатије међу члановима; чланови помажу је
дан другом у нужди, деле заједничке радости JI невоље. На послетку, 

код виших друштвеIШХ животиња јавља се способност да оцене радњу 

појеДIIНИХ чланова СПрЮl других чланова и спрам друштва т. ј. рађа 

се клица моралности. 

Основ је Ј\юралности - друштвеност т. ј. она природна накло

ност човека к човеку у једно:'>! друштву, која се добија инстинктивно, 

без учешnа човекове воље, просто природним избором у борби за 
опстанак 

То се доказује најочиглеДНЈ!је кад ПРО:'>iатрамо ыоралне пој:чове 

разних дивљих народа, кој!! Ј! данас ж!!ве. Код ЊЈ1Х оне радње долазе 

најпре у ред l\юраЛНJlХ, без којих племе или друштво једног плеl\Iена 

не би ыогло да опстане. 

Храброст, искреност, верност с"татрају се вазда као врлине, а 
страШЉIfВОСТ, лагање, издајство, као ПОРОЦII. Занста је значајно да је 
храброст прва врлина КОД свију ДЈ!вљачких I1ле;УIена.** ОчеВ!lДНО то је 

најпотребније својство, да би се пле'l1е ыогло одржати у непрекид

НИilI раТОВИ;УIа, што Ј1Х обично воде Дiiвљачка П;Је"Iена. Код ДIlВЈЬZlка 
ПОРОЦИ: убиство, крађа, преварZl, Ј!здајство Ј! т. д. c:VlaTj)Zljy се као 

пороци сајl0 онда, ако УЧЈп-ьенп спра:\I Ч.'IZНiZl ДРУШТВа; СПРЗ::\l 

iIРУП!Х ЉУДИ ТО се нс CZl"1O не CilIaTpajy као ПОРОЦИ, но често се 
c;·.laTpaj~y~ као HajBcl1c ВРЛЈ1ЕС. Tai';:o вс;тн Дарвин :1.17 а:чсрикан

СЕН је с;} соБО:"1 l{Zlr\ :\10)ке човеку И3 ,т;ругог 

ГIле,\1ена дс\ О:Iере I<ОЖУ с главе; један одсече главу са свим 

ЛИЧНОСТЈ1 I! нос!! је кујш I.::ао знак п06еде (Т]Јофеј). је 

6Ј!.'!О распростраIьено деце по целm.l свету 1I НИКО то није 
--"'--"--<"" "'(.,.....,!"', .".,,~~r,--. '!Т"-" "'~-.,r"\·Т"r~,., ;;r>r~(". "Г'> 
~~),....,~;'\.J ~\.и\ . .J ..... ''-'t-'V-'-, "";'~ ... 1.,.1'-..-' ...... ....., ... ..,v~v "''-

-тГ'ттр 'П'!У)ГНТН'Т'Г" 
г.,,'-'-"'Ј --~'l""-' -",- .. ',-, 

С\lатрало као нешто Ј\о6ро за цело плеilIе - бар се није Сl\lатрало 

као нешто рђаво. У преt)ашња вре"Iена сю!Оубиство у опШте није 
се С"lатрало као грех, на против човек при СЮIOуБЈ!СТВУ по!(азује из

весну храброст Jl с тога се саi\Iоуб!!ство поштовало. Још!! данас оно 

се поштује I<ОД неких полуобразоваНЈ!Х народа, јер гу6Ј!та!\ једне лич

НОСТ!! није IшкаIZва штета за цео народ. Неки индијски осећао 

• Die АЬstапиnџпg des Menschen von Сћ. Darwi71, стр. 60 !I 68, 
књига I.!.!6 

Код РН:\!:ЬZlЕ:l пој:\10I3I1 XP:lOPOCT 11 ВРЛИН.;l НОСИЛИ су ИСТО Н:\IС: 1ЗЈ1РТУС. 

... РелшнјознZI сскта Тугова у Индији ставља као обвезу CBoj!!~l чла
НОЈЈЈша да што ВЈ1ШС ЉУД!! погуше. То је слу/кба НнрваНЈ1 бшюшсву р::1З
~ушаВZlња, 

РЕАЛНИ ПРАВАЦ У Нi\УЦИ И ЖИВОТУ 57 

је гр!!жу caBeCTJI, што није толико ЉУДЈ! поубијао колико Ј! његов 

отац, На НИСКОМ ступњу образованост)! пљаЧКaIье странаца уопште 

С\Јатра се као частан ПОСZlО" .149 

Врлине, које не приносе никакве користи плеl\lену као н. пр. 

уыереност у уживању, невиност и друге, ДивљаЦI1 не уважавају. "Кад 
је уведен брак у друштву, вели Дарвин,15О онда је суревњивост мужева 

УТЈ1цала те се женска врлина - нев!!ност развијала. (Разуме се да је 
illужевима бшЈО у интересу да се та врлина распространн.) Па по 

че:\I јс та ВРЛlIна била у опште поштована, то се од удати х жена пре

нела и на неудате. Али, ]zao што се види, и до данашњег дана није 
ухватила јаКОЈ корена код МУШКI1ња, Невиност захтева од човека неко 
савлађнвање своје природе, те с тога се одавно поштовала у моралној 

историји образованих народа. На"lа се чинн гнушање од разврата 
тако природно, i\a то Сi\IатраilЮ као урођено својство човекове при

роде. Ал!! та врлина припада са;ую образоваНОl\I друштву; то се до

казује ЫНОПШ религ!!јозним обреД!Iыа старих народа, ПОilшејаНСК!fl\I 

сликама !! об!1чај!ВIа ДIIВљаЧЮIХ народа који и ДZlнас постоје". 151 

Која ће радња у друштву постати ilюрална а која Нбюрална, 

то очевидно заВ!IСJl од потреба човекове природе и потребе човековог 

друштва. Н. пр. да речеl\1О кад би човек Jl човеково друштво бllЛО 

пчеЛ!ше природе, онда бп било са СВЈШ "roрално дZl радне сестре 

убијају своју лену браћу, !l да ыајка убија своје рођене кnери. Али, 
пре:\Iа човеКОВОilI организму ње"ту је, баш на ПРОТJIВ, зарад са:\!О

одржања б!lЛZl најпреча породична 11 плe;vlенска љубав, узајюша пот
пора и обрана; за то Jl налаЗЈ!iI!Q код првих човеI,ОШIХ друштава да 

се оне радње и оне врлине које иду на одржztње друштва хвале и 

узносе. А доцније Еад се љубав јј СIIыпатија ;;1е1)у СlлаНОВИ:.Ја друштва 

у ве;шко развију. друштвени нагон даје човеку прву грубу меру, да 

JIЗ:llери шта је право у љеговој РZlДЊJI преilIа ДРУГ!!:--! људљча. Још 

доuније кад човек постане умно развијенији, кад је у стању да раз

:\ШШЉZl о својој j)ZlJlI-blI, да JIЗ"IејЈII ПОСЛСДiще својих дела JI IcЫIXOB 

околине, свога народа !1 целог човечанства -
1 11 

Ј!НСТЈ!НК-

СВС 

НZlIшке, iI щ)е;(јНСУДС искуство 

покаже да OНIl не воде опште~! добру. Тада он тек дознаје да све оно 

ШТО је право Јl :--!Орално ilюра ВОДИТ!! општеl\! дОбру свију људи, а све 

ШТО 1'O:\1C нс ~;] IIРСДРZJ.СУДу 

људи. ПРJll\lеРЈ!:ча jf DZlсП!паЊС:\1 С!1\тпап!је човекове пре:\lа ЉУДИ:\lа 

ПОСТZlју не;'Еiшјс ј[ св': се ВЈЈше шире Од породице !! свога ПJIе:'Iсна, 
се ПРСI:ОСС Н:} цео ПЈ.РОД} ЦС~·IУ РЈ.С:: 11:1:~ ЦС:IО ЧОЈСЧZlIIСТВО. 1-1:1 

тај начин са развитко:.! друштвеног Ј!НСТШiКТZl развија се Jf усавршава 
сама јvюраЛ1IОСТ човекова. 

Као што 010 рскли ,',IOралност се човекова развија са раЗВ!ПКОilI 

саilЮГ човеI\а JI друштва. Али ;ут ВЈ!,цИi\Ю ынога друштва у којиыа 

• Бокл У CBO~le знаi\1еЮ1ТОl\1 спису: "Историја енглеске ЦИВЈ1Лизације" 
ТВРДИ, да се морал не развија.152 Сувре:l!ена природна наука о човеку ТО 
са СПЮl поБЈ:ја !! ЛСIШ у спојој "Историји ;,юрала" с праПО:,l вели да је та 
,,!1ајслабија страна у великоы БО!<ЛОВО:>l делу".15Ј 
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:l1Оралност пропада, квари се ;1 доводи друштво до распадања. Морал
ност човекова :\lОже да иде напред Ј! назад. Грубе себнчне тежње 

човекове ilЮГУ са св!!:\] да угуше соц!!јалне ШIСПIНкте у човеку, тако 

;Ја :lШ често у најобразоваш!јеч друштву налаЗЈШО људе по CB07l1e 
:lюраЛНО;\I осећању са СВИ;\I повраћене у ДЈIВљачко стање. С тога је 

BeO!lIa важно да I1сшпа!l1О од чега завис!! развитак ;\1Оралност!!. 
У човеку OC!!:I! IIНcTIIHKTa друштвености 11:1121. 7IIНОГО друг!!х IIН

спш,,:с,та слабијих iI јачих, који тра:њ:е тако исто намнрења као Ji 

ЈШСП!НКТ друштвеНОСП1. ТаКВЈ! су Ј1НСПIНКТЈ1 Н пр. г;!ад!! и .жеђи, 

СПОЛШI ЈIНСТЈIНКПI, Ј!НСП!НКП! са!l1О0држања JI у опште сви он!! по

крет!! који сс појављују у човеку без његове воље и који остављају 

у човеку осећање непријатности кад се не на:lшре 

Каза:ш ОIO напред по ,цаРВI!И)' да Си;:Н;О /КЈlБОТ!IО ;:\aK~le iI човек 

осећа незадовољство кад не на:lШРИ неКII ЈШСТЈIНКТ који непрек!!дно 
на њега утиче, illa да је ТО урадио под утицајОI јачег, ал!! тренутног 

ИНСП1Нкта> Често се IIзмеђу ова два !ШСТJIнкта рађа борба, у којој 
вс:ћИНО;\1 одржава одсудну победу онај, кој!! постојано утиче BeOi\la 
!!нтересантан ПРЈ!:\lер то:че налаз!! Дарвин ]<ОД ПТIща,154 које се ЗЈШИ 

се:lе У ТОПЛl!је пределе. "У то доба ГОДЈ!не, вели он, вид!! се да те 

ПТЈ!це целог дана IIMajy СЮ1О једну тежњу - да путују. Њихове се 

павике "lељају, оне постају не:\шрне, лаР:\lају Ј! скупљају се у го;\ш

шще. Докле женке хране своје младе !!ЈШ седе на јајIша у гнеЗДЈ1i1Iа, 

вероватно је ;\lатеРЈIНСЮI J1HCTIIНKT јаЧЈ! но i!НСПIНКТ путовања; ал!! 

овај ]<ао трајашш!јн на послетку побеђује, те птице у тренутку кад 

нс вид!! своје :I!ладе одлете !! остzшљају нх. Кад сврше свој пут II 

JIНСТЈШКТ путовања престане да дејствује, свака ппщZ1 :,.!Орала би осе

јјаТЈ! ГРЈ!ЖУ савести, СЮ1О кад би ii:\ia.:ia ТОШIКУ душевну снагу да 
пре:1С'гаВЕ СЛИКУ својих ;liлаДiIХ ,<ој!! су ПОГ!1НУЛiI на суровом северу 
(),~T Х.1Cl}1ноћс Н Г.71С1]ПIU ,1:1:3 

Опа 

.ЪУ;ЏТ Н. пр чопек због Г.'Јади укра;:(с ил!! превари кога. Тренутна 

ЈfПСТIIНКТ 

НН-

у CI3ZHZO}.T IIОР~,IZlЛПО:',I 

човек ћс осетити ~\lУЧСН)С :;I нсза;Ј:Оl30:ЪСТDО са ОССТII11С 
оно ШТО се ЗОБе ,,1-ЛИ;rZЈ савсстиt/. 

У опште ЈШСТЈШКТ саыоодржања - љ:уоав Щ1С:\1Z\ себ;! са;\Юl\1 -
један је од најјZ\ЧJIХ покретача за радљу JI 1<0;:\ човека Ј! код живо

Т!1ња. Ово је пајјаЧ!1 П]ЈОТ!!ВНЈ!К сощ!јZ\ШlО?lТ ШIСТШIКТУ, нарочито код 

необраЗОВZ\ЮЈХ људи.. ПРJI све;у! ТО;,1 ЕОД најнеобразоваЮlјЈјХ људи па 

чак II ЕОД ;'Ю1ВОПlња, :lШ често на;rаЗJI:\10 тако снажне Друштвене 

!шсТ!шкте, да ОНЈ! побеђују саСВЈШ !!НсТ!!Нкт СЮ1О0држања. Дарвин 

ПРЈ!ча како је један ПаВЈ!јап из Г07llJ!ле паса спасао са највећIШ ју

наШТВО:11 једно ;\iај:l1унче. ШЈ У другој ПРШIJЩJI, У некој iйенажеРЈ!ји, 

један illалr i\lај:\1УП спасао је /КЈШОТ свога чувара од једног ;йаторог 

ПавнјсН:2 1 Еојн је Пр;l ХР:НЪСIЬУ папztо но. чувара ПZl га I1згребао Е 

изуједао. Мали "Iајыун !!наче веоыа се бојао :'Ilаторог ПаВЈЈјана, ади 

чувара је волео, па кад га је видео у опасност!!, за60раВЈЈО је на 

свој страх, Ј1 напао је на Павнјана с таКВО;\l ларыо:у! Ј! дреко;\т, да је 
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овај :llO]Jao оставити чу вара Ј! обраТИТJI се ње:\IУ, !1 то је дало прЈ!
.-Н1КУ чувару да !lЗ:\Iакне I57 За ДО:\Iаће псе познато је да ОНј[ У,lећу 
У највећу опасност да сачувају ;'KIIВOT свога госе. Код људи таквих 

примера Јша пуно н. п. да се човек баца у воду или ватру да спасе 

човека, I(ога :\lOже БНТJI 11 не познаје. l'v10раЛlIсте обично не С;\lатрају 
IШСТЈIНКТllВЈ!С радње 1<21.0 радње ,,!Оралне. Они већШЮl\l држе да у :\10-

ралној ра;џы! illOpa бlIТ!! борбе раз;\шшљања; II да се :llOралност 

у ТО:,lС ПО!\.Clзујс, што човек Сi30јо;:ч DО6ЪО;',ј СЈ.в.аа1)ујс. своје СГQJlСТl1ЧIIС 
осспајс Jl покорава се неком В/Iшем закону - покорава сс ду;кностн. 

Но аЈ(О ПРО:llатра;\1О дубсъе побуде ];:оје човска покрећу на рад, уве

p!!heil1O се, да !IЗ:\lеђу радње I1НСП!НКТЈIВне JI радње ХОТl!l\lичне постоји 
такав одношај, да се ова разлика не i\!Оже HIIKaKo узет!! као illеРЈIЛО 

:~a ~7!JI је ПСi,а ратньа i\10рална IIЛJI нс. 

Каза:ш й!О раНЈ!је, да је основ човекове :,,!ОраЛНОСТЈ! - друштве

ност т. ј. задовољство Еоје чове1< налаЗJl зајеДНIIЧЮI:\1 ЖI!Б.ъење7l1 у 

друштву. У основу дакле човеков еГОJlза:lI - љубав пре7l1а себ!! саМО;\1 

11 потреба саыоодржања Jl љубав преыа друштву савршено су сагласни 
једно с другны. Управо еГОJlЗЮl пораljа друштвеност. Човек за то 

ВОЛ!! друштво ШТО воли себе. (Тако Т1 схваћају основ :I!ОраЛНОСТЈ! неки 

фшюсофЈ! утшштарне школе као l\'Iил ј[ Черш!шевски.) Прве чорал

не радње човекове као храброст, !!скреност, верност Ј! друге, казаЛЈ! 

010 да заВЈ!се са CВI1:I! од потребе сваког човека појединце. Без тих 

својстава човеКОВI1Х не бн :I!ОГЛО постојаТII друштво, које јс човеку 

неопходно ну;-кно зарад одржаља своје јединке. Пре:lIa то:че: :,юрално 

осећање којс човеЕа покреће на те радње, изгледа у опште као 

нешто урођено човеI<у. ДОЦНЈ1је тек развијају се појмови: добро Ј! зло 

Т. ј, ЧОВСi\: У:"lС ~a означи опште кэ.рактернс знаъ:с свију раДIЬZl које 

су за све члапове добре ИЛИ рђаве. Та;:\а почиље васшпаље друштвено 

:Ја утиче на развитак ill0ралш!х осећања. Ми УЗЈ!:\!ље:\1О васгштање у 

најшнре;\] ошслу: јавно ј\lњење које хвали човека за iI!Орална де:lа, 

друштвени који су често управ,ъеШl 

H;::'t ТС) ПОТПО.чZtлсу Уiоралност у друIllТВУ; ЗЈј(()НЈ!, ГИКО)Iе Ј1 KI~bH/f,:eB-

- \-

13ИТ:1.1(. I(J:l 

:;:=С~,lОРЈ..~Тi:=-l, O:ti~3,J. LvС;ОБ:'t БО:V:i pa,i1Ii;~I. 

)Т упечатци 11 ВОЈЬС. 

Допн!!је настаје обратно дејство - воља УТJIче на образоваље ИН
ГГЈIНЈ{'га 

lЧИ СКЕШ час чујСillО ДЈ. је најваlКШlји део човековог ваСПЈ1тања: 

образоваље карактера. ИСКУСТВО:,1 људи ПРЈ!:УlећЈ!вају да кад човек 
рад!! постојано неку радњу, БЈ!ЛО ф!!ЗIIЧНО било У;\ШО, он наВЈ!кне на 

настане са СВИ:\] неосетна. Н. Нр. кад човек ради какав 

РУЧН!1 зZ\иат, ИЛ!! 1,ад се заНЈ1:1Iа Ч!IТаЊС:\I Јј Ј!зучавањеы неке науке. 

Човек у једно:\! н друго:\! поспу не оеећа никаквог терета, са:vю ако 

- у ЧЛ<1НКУ "Шта је то реал!!заilI" ыи 010 оGјасн!!лн да све "душсвнс" 
Пn;;Р:i{"" r\i~Tn;)\TO 1-(:10 ПС\ !fT-Ђ\i :'\,.Т()3ГС'Ј. а чоР.еКОТ3\i rзn ГF,V !-::?J.n ГО;Т 11" \1Ј fIU.Јьење 

O!~~P~iI!~I~~O ;ЈеС6.;~Ю;1~;;~ . П~l~ретd ;;lОЗ~:1. Ово ваЛ:~~ да !!Жl' ~вz\~(j; ~!!!Тa;aц 
на YiI!Y, Д<1 Ј!С би ЧОВСКОВУ БОЉУ CiI!аТР<10 1,<10 НСКУ :l1стафнз!!чаршу "суштину" 
која је уr-ођсна ЧОI3СКОDО:\I ~IОЗГУ" Опширннјс О човековој вољи ВИДИ Сјсчс
нова: "Рефлекси ГОЛОБНОГО мозга" .158 
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трошење његове снаге у тшч раДОВИТllа не пређе извесне границе којс 

су опредељене самим стројем човековог организма, Дугом наВИКО"I 

човек доl)е до тога да те послове ради не само неосетно, но још 

налази у ЊИ;VIa задовољство. Ова иста способност човекова служи за 

образовање карактера, Кад се човек још од детињства учи да ради 

морално н. пр, да говори увек истину, да ПО;"\Iаже свима људима, да 

жртвује своје тренутно задовољство зарад неке више насладе (као 
што је на прилику та кад човек за целог живота зна да је учинио 

велико, плеi\lенито дело) и т, д' и кад човек навикне да вазда рад!! 
по тој науци, онда то постаје потреба његовог организма. У опште 

свака навика постаје човеку потреБZ\ и сваки пут човек осећа неПР!I

јатност, кад ма из каквог узрока не може да задовољи своју навику, 

Ова непријатност постаје још јача ако навика већ Јша корена у 

човеКОВЈlМ ИНСПIНКТИi\Ia, као што оне радње што их горе споменусмо, 

имају корена у друштвеном инстинкту. Кад човек Yi\Ie да оцени после
дице своје радње, кад уме да каже себи: ово хоПу да раДIШ јер је 
морално, а ово непу јер је не!\юрално; Ј1 кад се навикне да ради 

сагласно са својим ТlШСЛ!1i\Ia; он долази на послетку до тога да може 

да изврши свако морално дело без икаква напрезања своје воље, Ми 
нс знамо колико сс морао БОРИТII Брут док је осудио своје Сl1нове 

на CIllpT, што су се БУЮIШ! против отаџбине, или KapaIJopi)e што је 

убио свога оца да спасе своје сународнш{е, I!Ш! што је осудио на OIpT 
брата да задовољи осећање правде своје II свога народа. Nlожс бит!! 
да је код њих бrшо борбе I!змеђу JIНСПlНкта порОДIIЧНОГ и инстинкта 
друштвеног - између i\IOралне ДУЖНОСТ!! спра:\I ПОРОдlIце Ј! :\lOралне 

дужности спрам друштва и човечанства, аш! ваља знати да ни један 

од Њ!1Х није васшrтан у ТО:\IС духу, да ваља )ЕртвоваПI своју породицу 

зарад неке в!!ше обвсзе, У њихово Bpe'lle Ј! у оној ОКОШIН!I У којој 

су живеЛЈ! и одраСЛ!I, везе породичне билс су Beo;lIa јаке, и јсдна од 

највећих ДУЖНОСТЈ! за човека CilIaTpa;Ja се зашТ!!Та пород!!це. ПРИ CBC'l! 
ТО:,1, он!! су У ВРС:\lе надв!!шаВZ1ЈШ ПJlе:\lеЮ1Тошћу !I 

HO'l1 свога карактера осећаје и пој:llО13е својих суграђана. Ј>1сторија их 

за то ставља у ред ВСЛЈIКЈ1Х, мораЛfШХ карактера. што се 

више I'.10ра:IИ 

Bl1IJJe рctчуна 

против свога породичног осећања, ТНiIlе П'\I се 

11.111 Kap~KTepa баUI је то цt:л, дZl човеково оссћаlье 
постане тако нежно !I узвишена, да човек тако навикне да радн, го

lЮfJJl 11 МЈ1СЛJf l\Iорално, да човекова воља нс нађе НН нај:lIaЊС отпора 

~~Ј,ГУГИ~~I JIПСТИПКТН:'13 Еад хоћс да 113ВРП1И неко ?Iорално ДС:IО. I<ZlO 
што СIIО казали, човек занета JI'IIa способност да тако васпита свој 

карактер, Човека наз!шље:l1O ыорално-карактеР:ЮЕ\I, кад је свак]! ње-

ГОЕ PJ~ израз унутаРIЬСГ :\Iора:НIОГ упСРСIъа. ВаСПНТZlIЬС:,I ЧОi3СiZОВD. 

природа ;:(олаз!! до тога савршенства, те потреба ыоралне радње Што 

но веле "прелази у крв човеку". - Човек /ю!Ви са'IIО за своје уве

рење; радња за остварењс неке узш!шене :\юралне цс;ш, то је потрсба 

његовог оргаНJIЗ:llа, његова наслада; управо у TO'lIC се !1 састоји сав 

његов живот. Такви људи никад не осепају никакву борбу JIЗ'lIеђу 

једног ЈШСТJIнкта JI другог; Ј1Ј:11еђу ниже 11 више обавезе. Они врше 
тако лако Ј! неосстно сва "велика", "плe;vIеЮIТа" дела, као што други 

човек врши своје обичне cBaкrrдaњe послове - без напрезања JI без 
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унутарње борбе Управо код њ!!х М.Јрална радња постаје инстинктив

на, као Jf код првобитног природног човека. 
Да ли има људи, који баш долазе до таквог идеалног савршен

ства, да он!! никад не осећају "жртву" вршећи какву I\Iоралну дуж

ност, то l\1ЈI не можемо са свим у тврдо казати. БареI\I немамо никак

BIIX средстава, да посматрамо унутарњу борбу личности. Али знајући 
такве l<арактере као н. пр, Р. Овена, Хуса ИЛИ Христа !\Iоже'lЮ поуз

дано да l<ажеIlIО да !!ма људи, кој!! су били ТОЛИКО морално развијени, 

да су 'lIOГ;!!! праштаТJf, сажаљевати, па и љубити своје непријатеље 

I! у своји'l! најтежим часовима, А у обичном животу налазимо веома 

:lIНOrO људи, који жртвују сва тако звана "зе'IIаљска блага": имање, 

ПОРОДЈ!ЦУ и СЮI живот, за неко опште добро - за срећу својих сугра

ђана, свога народа Ј!Л!! целог човечанства, 

Ми ВЈ!Димо дакле, да СОЦЈ!јални инстинкти могу у човеку да се 

раЗВllју до таке крајности, да човек, као што се говори у оБИЧНО;VI 
XZJlBOTY, ,,)ј<ртвује" себе за друге људе. Човек који у први мах воли 

РОДIIте;ье Ј! друштво за то, што га они чувају и бране, увеличава 

и развија ову љубав, предаје је своме потомству, она постаје све 

неЖНllја ]ј шира под УТЈЈцајем нав!!ке !! васпитања, и човек на послет
ку вол!! своје родитеље, свој народ, цело човечанство, просто за то, 

што :\1У је ca'lIa та љубав пријатна, Он ради за опште добро, јер AfY 

ca:118 та радља доставља такву прнјаТIIОСТ, која превазилазн све друге 
.711Чllе угодностн Ј1 пријатности, 

То је најВ!!ШЈ! ступањ до l{ога се може развити образовањe;vI мо
ра:ЈНЈЈ карактер човеков, И као што C:lIO казали такав развитак може 
јјОСТЈIГНУТЈ! човек ca7l1O са разв!!Тко'II науке I! свију друштвених уста
Еова. ,Ј,шзља;z Н!Е;:ад нс :\ю;'кс И:lIати ыора,IНОГ, човечанског осећања -
он !ш"ад нс :llОже волст!! човечанства и раДЈ!Т!! за њега, Он не:\lа ни 
пој:llа: "човечанства", Ово је поја'lI образованих народа. 

Но као год што навика !I ваСШIТањс човечје може да развије 

;lруштвсне 11НСПШКТС н са СШ1:\1 да савлада ]ј да уништи отпор других 

ШIСТШ!КZlта, који су ДРУШТВСЕО'lI jIНCTHHKTY прот!!Вю!, тако :исто г,югу 

противне llIIСТЈП-Iкте да са СВИ:\l 

у l·УШС ;lјЈ\штвенс Ј1НПi!Ю\Тt а с њиче и ыорално осеЬање у човеку. 

ОТИ)ј.Ъ\" па ;ЈИ да икада Гј)ИЖУ савести, Првобитне 

потрсоt:: храна, П!Iће, одело !! т д. често су главне побуде за разна 

"ЈсЈu'ншства у ,цруштву. - ИНСТШП\Т са:llUодржања код тих људи 

био је по IIНСТИНI(Т ДРУllIТБСНrI. ћ10)КС бити с:rучајева, ДZl је неко 

Л!IЦС оссћало грижу савсст!! пошто је УЧИНJIЛО неко дело, које је 

ПРОТЈ1В!IО љегово,\! друштвеНО:\I инстинкту. Али ако је НСТО лице било 
),1Ll Ј13 побуда, да чеПIће чини дела противна дрУlI1-

TBeHO'lI ШIСТЈШКТУ, оно се на послетку навикнс да савлађује друштвени 
ЈШСТЈ1НКТ без Jlкакве унутарње борбе За тако лице вели се да је 

свако '.lOрално осећање", И:llа лица, која као да ННСУ ни 

Шlала НJIкад моралног осећања, Казали C7l1O да се савршеније, неж

HJIje 'I10рално осећањс предаје у наследство потомству Jf отуда бива 
;(<1 су ЈЈдућа j<O:It:Ha људска IYIорашшја од пређашњих, Но тако исто 
предају се у наследство и сви друпr инстинкти, ма у ком правцу 

РZ\ЗВЈЈјСШI, Тако се предају у наследство сВЈ! сеБЈ!ЧНИ !!НСТИНКТИ. Дар
ВШI СПО'lШЊС једну богату, одличну породицу, у којој се у неколико 
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колена рађала лица, која су крала "Тежња крађе !\1Ора да је наслед
на, јер је крађа са С13I1;\1 неПРl1родан порок у богатој пород!щи",15U 

Ако су се у некој ПОРОД!ЩII по наследству предавали против-друштвени 

!!НСТИНКТ!!, Ј! ако је свак!! наследн!!к био у такој ОКОШ!н!! да су се 
тl1 IIНСТИНКТ!! 1\1ОраЛ!1 !1 даље развијати, то је природна ствар да ;V1Opa 
настати колено у KOiVIe су друштвени инстинкти изумрли, Са1\1О Т!!;\I 

наЧIIНО;\I ;\1О)ке;\1О да објаСНЈ!МО нека ужасна зверска ЗЛОЧIIнства, која 

Ч!IНС :1)';:])1 )' најШlјi'::Н?I ста.lеЖИ"Iа друштва]ј на в;;адалаЧКIIМ 

ПРССТО.7Ј1ма, 

у сш!;\!а образоваНИ1\! ДРУШТВII!\!а ВИД!!!\IO да се раЗВ!iјају слични 

проТ!!в-друштвеНI! IШСТ!IНКТ!!, који спречавају, а често са сви!\! гуше 

свако !\lOрално осећање у човеку )Кудња за осоБНТII!\! јеЛЈша, ПИГ1С;\! 

1! другш.! телеСН!I1\I наслада:'lа; тежња за блистаље;\ј пред дРУП!:'lI, бо

гатством 11 влашћу, Ј1 све сл!!чне жудње развијају се у даН3ШIЬе;\1 

друштву до таквих раз;v!ера да понеки људи не маре IШ за породицу, 

Н!I за љубав супружанску, Н!! за друштво - ОН!! СЮIO ж!!ве да задо

воље своје страсти, своју сујету Ш!!I "'Ја I<акву прот!!в-друштвену пот

ребу свог ОРГaIШЗ;\Ја. Како се раЗВЈ1јају слични проТ!!В-друштвеНII !ш

СТ!ШI<ТИ, :'10же;\1О ПОСIli3траТЈ1 еваКЈl час у нашем свакидашњем Ж!!

воту Сваки од читалаца може БИТЈ1 осећао је који пут у животу стид, 

СЮIO ако је погрешно ПРОТIIВ ПРН1\Iљеног "етикета" ил!! обпчаја у 

друштву, Наше "даме" стнде се често да IIзиђу са Флекано;\! хаЈЫ!НО:\l 
!! пребацују себ!!, ако је такву "непристојност" при;vrетио нею! странац, 
I,ога је Тlюжда први 11 последњи пут видела у ЖИВОТУ. Исквзрено 

"јавно ,,!њење" страшно утиче да се оваке предрасуде шире !! постају 
навика Ј1 обичај међу људ!!ма - на послетку прелазе ]1;\1 тако рећ!! 

у ЕрВ као Ј!НСТ!1Н!п!!вне потребе Једна од најгорих навика, нај

више параЛl!ше i\руштвеН!1 !!НСТ!!Н!'Т без сумње је теж:ња човекова 

fi21 iiокажс своје превасходство над ДРУГlШ: у лепоти, богатству, спољ
не:,! б:lеску, нерадно:\! ЖЈЈВОТУ, господству, ВЛ21СТJI или ;\lа че:>! ;iРУГО'\I. 

у f_LРУlПТВЈ1\lз', где је всћ .ЧI-IЈl'ЈЬС СКЛОНО да васпитзва овакс 

тежње у човеку, оне долазе управо до ЧУДОВ!!ШНЈ!Х раз:-.!ера. Са'\10 

се ваља сетити на стрзшан разврат. бесавесност, п:ъа чку !! све 

;:.Lругс пороке, 

еВЈ)ОПСКО\l пруштву се такв(' покз-

да се :llOpa]IНOCT европсюrх сталежа разв!!ја у НСТО"ј празцу, као 

што се развијала код РЈШСЮIХ ГР31)ана Читзве класе :ьу.:щ Жllве 
~. "l''"}1T ___ TTTT~ ,,~- ....,..-, •• ..,..,.---,.- ~-,"'-r'< --,~ --/', .. ,", 
Ј ,...., .. '- .... ,.....J.....1....l ..... Н ...... ;~ ""':'l...lJ .LU..I..иу 'v .. ,.rJ,U .... н .. ј, l U ,,~u. 

---,_.~ _. ~!"" - ,'-- - -, ", ... 
i.l-tlU l.H..,.l1L, UUi ... ,,1l-1DV 

једино зарад најгрубљег телесног УЖI!вања; па често ОН!! не траже 

никаква уживања ЛlIчна, всћ )1:11 је са;\1О наГО,Шlлавање једина наС:Iада 

Ј! једина цел, Такође целе класе ЉУД!! Ж!Iве caIl!O за једну цел: лз 

lIокажу своје превасходство над друг!!:.! v власт!! !! господству. Стот!!

НЮlа хиљада људи проводе свој век интрнгујуlш cail!O да се дочспају 
"вишег '-lеста", да насите своје славољубље. Код њих ово једно осе
ћање загушује све моралне осећаје. Код владалаЧК!IХ особа ова тежња 

постаје право лудило и беСНЈ!ЛО. Шарлота је полудела од iVlYKe и стнда 
- што је видела да не може бит!! мекснканска царица. Наполеон IП 

поубнјао је !1 упропастио хиљада:чZt људи, ПZl се решио да разврати 

!I разори цео народ француски само да оснује своју "династију". Хо
хенцолерни не жале да побију милијоне ЉУД!! ca;vIO да постану цареви 
не;\Iачюr. Такве ужасне крајНОСТЈ1 достижу Щ)ОТЈ!В-друштвею! ин-

РЕ:\ЛНI! ПРАВАЦ У Њ-\УЦII И :;'КИВОТУ 63 

СТ!IНкти Ј! наВJlке, кад се ДУГЈIII! употребљзвање;\! !! ваСПIпањеч у то:.! 

правцу раЗВJlјају. 

Кад би се овн Ј1НСТИНКТ!1 развил!! код већине људи, то би друш

тво очеВ!1ДНО :.юрало пропасТЈ!, Људи би се на послетку св!! поклаЛ!1 

Ј! растурили да не ЖЈ!ве у друштву, Но на срећу сама је ПРИРОД3 

човекова н његова друштвена орган!!зација таква, да једно друштво 

са1\1О себи остављено не ;\!Оже да ДОђе у такво крајње стање. 
Човек већШiOi\I не налази за своје потребе готове на"ШРНlще, 

већ ",!Ора да их створн својим радо;\!. Што год човек више тежн да 

ужива материјална добра, ТИilI више I1юра трошити неЧ!lјн рад на 

про!!зводњу тих добара, РаЗУlllе се, човек, у коме су IIЗУМ[)Л!1 св!! 

друштвени ИНСТ!!НКТ!!, !! који жуди да угоди својим себичним, ПРОТI!В

-ДРУШТВСНЈЕ\! Ј!НСТ!1НкТ!ша, стара се Д21 завлада туђ!!,,! радо:>! КОЛlIКО 

!'Од I1!Оже више. Он се стара да оргаНIIзира снлу којо;\! би 1\1Огао да 

држи велику гщшлу ЉУД!! под својо,,! влашћу. За ту цел он се стара 

да захват!! ПОЛlПИЧКУ власт над нарОДОill; организује војску Ј1 ПОЛ!I

цију, па чак JI просвету II јавно I1lњење, како б!! у потч!!њеПОј ;VIaclI 
спреЧЈ10 свак!! покушај да се ослобод!! JIЗ свог ропског стаља. На тај 

начин ствара се нека в!!ша клаС21 у друштву, која живи ca;v1O да 

задовољи своје елементарне ж!!Вотињске ЈЈнстинкте, који су се раЗВ!IЛН 

до крајњ!!х граннца, Ова класа ЉУДЈ! инст!!нктивно, без особног дого

вора, ствара Чl!таву заверу ПРОТI!В радне класе народа. Обичај!!, за

KOНIX, религија и васпитањс могу за дуго BpeIlle да тако навикну ниже 
]<.ласе на покорност "поредку" !I заКОНl!I11а, да оне ПОЧI!ЉУ c~!aTpaTJ! 

своје стање као нешто природно. 1\1!1 ;\1Оже:.1O да за,\!I!СJllI;\IО човека 

тако васпитана у РОПСКО;\l духу, да он осећа "гршку савест!!" ако 

Нl!је !!спунио заповест свога господара, 1,ао год што се добро васпи

тано псето боји да Ј!зиђе на ОЧI! CBoIlle господару ако је Што зло 

ураДЈјЛО, И оно осеl19. гршку савест!! ]<ао Ј! роб. HaB!!K21 на робовање 
:\iОЖС у нек!ш ЈЈСI<ЉУЧ!IВI1Ы ПРI!Л!1ка:йа да добије са СВЈЈ:У! iШСТЈ!НКТЈ1ВНII 

]'ЗР<ШТСР ЧОВСК се покорава ВОЉ]! ОСЗ протшзљења, без унутар-

ње оорбе просто то :чу постаје С1заКЈ!дања, природна радња, као !1 
све ;iРУГС IIНCTJ1HKТi1ВHC радњс. 

,:_~рушТВII?\-Iа неких /i\:IiBOTlllua; 1\30 IЈЈТО су неке сортс 

:'ЈРЈпЈ1. ПО,ЈЏ?ј[?{ на 1<.~I(\CC тnгпотr,Clга Р~3Rи_ча се .l(J тог ступн)а) 
да су робови Ј! ГОСПОДЗРЈ! постал:r са св)!)! раЗЛJIчне ЖI!ВОТЈlње са 

РЗЗНЈ1.\ј оргаШl:1Iа, Господари органа за рад и он!! скапавају 

c;~ ~'~-lZt,u.;l, i"-:Zif-.\ ;;х i~v l",Ji_~ OГ~ риСОЬсЈ. 1 Д,i .j-::t CC:UL .!i\.JltlC; l-iJilхv.ы1i 

робови врше све дочаће Т1Ос.'10ве, СП[Јб!ају храну, па чак доносе храну 

до уста својнх господара те нх къукају. И у наше;\l образованоы 

;IРУШТВУ горњи слојеВЈ! ,1PYJllГBa l(о'!азе до тог стања да готово пос

Tajv телесно неспосоБШI за фI1'3IIЧН!! рад. Н eIlla сумње да бп већи део 
СВРОIIСКОГ господства !!3УIlIЈЮ, кад би се оставио на неко".! ПУСТОi\! 

острву да ca~! своји:-! радом НaillИрI! све своје потребе, Но потчињена 

класа људи не :'1Оже Н ш.:: ад да у то стање, да ИНСТИНКТ ИЛ!! на

внка робовања угуШЈ! у ЊJlма све друге ПРЈ!родне потребе. Нарочито 

ННСТЈЈНКТ саil!оодржања, љубав према себн саМО1\!, жудња за ужива

lЬС:\I и непријатност ПРСКО:\lСРНОГ РZtДZt, који је вазда скопчан са 
преКОIl!еРНИ!l! робовањеIl!. пробуђују вазда у робу ОСсћање непријат

НОСТ!! у С30'\1 ])011С1<.0:\1 стању. ОСЈ!Ч тога: у потчнњеној I<лаСJI, која 

ради Iј трпи, раЗВI1јају се ПОРОДI1ЧН1f Ј[ социјаЛНЈ1 ИНСТI1НКТII веоыа 
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силно, јер је њој, баш услед гњављења озl'о, вео:на потребна узајамна 
љубав и ПОl\10ћ зарад саl\100држања .. Све то утиче те одношаји ыеЬу 
људиыа не могу никад да доЬУ у оно стање, у I<oТlIe су одношаји 
ыеЬу ыраВl1ыа што НХ споменус;vlO. Вазда се пре у крајЊИ'lI случајеви
ма јавља револуција ниже класе, која својим страховитим потреСОl\1 

УНJlШТI! горњу класу са своы њеноы ЦI!ВI!Л!1зацијО;V1. И ново друштво, 
које ниче на развалинаыа старог, вазда доноси развијеније друштвене 
IIНCrIIНKTe - раЗВ!lјеније ыорално осећање - а ОСИ;Vl тО!'а ДОНОС!! 

искуство, да је она ЦI!ВЈ1ЈП!Зација са СВIШ трошна која је основана 
на владаВI!НИ једне класе над ДРУГО;'v1. 

Ово потврђују ЫНОП! примери I!З JIсторије. У РIШУ ХРl!шћанска 
реЛl!шја ухватила је најпре корена код СI!РО:\lашне класе Ј! код ро

бова. И Нс:\lа су:\пье, да нису див:ьаци поплаВ!1ЛI! j)I!MC!<y државу I! 

крвно се ИЗё.1ешаш! са Римљанима, I! PJHIY би социјална револуција 
створила друштво на ново:\! морално:\! те'lIељу. Француска револуција 
од '1789. г. и све сувреыене револуције показују тај ИСТИ закон у 
:-1Оралноы развитку човечанском. Ншка класа постаје далеко l\10рал
нија но класа владајућа. Данашња радннчка класа !1 њена борба 
то показује најОЧl!гледније. ЗначајНI) је да су l\10рална начела, што I1X 

данас !1споведа радничка класа у Европи веома слична са l\10раЛНl!:\1 

начешша хришћанства. А путници, који су путовали по Кита ју, Ја
пану, Индији Ј! ИндијСЮЕУI ОСТРВ!!;\lа, потврђују да су иста начела 
распрострањена у ПОТЧl!њеној клас!! код свију тих народа, и да се 

код њих појављује друштвена револуција са истовеТНО:\I теЖЊОl\1 про

тнв владајуће класе, као JI у Европ!!. Ово ОЧl!гледно показује да су 

закони човекове природе јеДНII НСI и код свију љу ДII; па по томе 

н морална наче.Ы морају се раЗВ;Iј:1ТIi у НСТО.Ч правцу код свију 
народа. 

Показали 010 како его!!сТ!!чН!! Ј!НСТЈ!НКТ!! у човеку :\lOгу да се 

развију у неком правцу, да са свшт загуше I!Л!! бар за дуго вре:\1е 
спрече развитак друштвеНI1Х Ш·IСТЈIНката. А:ш ос!!:,[ егоистичних ИН

стинката ие-та Ј! ДРУГИХ кој!! ути ЧУ на човекову природу противно 

~lРУIllТБС;-IИ:\I И РЗЗБI1Т:Ј.К :\10РЗ:IНОСТIf. 06I1чаји ДРУIJIТВСНИ, 
а нарочито рел!!Г!!iUЗНI! често се С\Јатрају KZlO нека морална оавеза, 

ОН 

нас ВСО?l1а ЛZJлско, кад биС\IO објашљава:!!! l(ако ВИЧУ т!! обичај!! JI 
због чега се они у неким ДРУШТВII:,Iа ОЈатрају као мораЛНе обвезе. 
Дово;ыю је да зна:\lO ТШlJ1КО да!с: чињt::шщt.: :ЈClИLI<t liVL1Vjt::. ОLt::ћ,:н;,Zt 
части!! СТl1ДZl нарочито УТI1ЧУ. те се ТZН:"'И обнчztји !1р/ке 11 чувају. I'lст!! 
обичај!! развијају се у дРУШТВУ јаВШliII ilIњењеi\I !! ваСПlпање;Vl 11, као 
што вели Дарвин,1(;О понајВ!1ше почажу друштвсне Ј!НСТЈ!Нкте, ал!! 

кал што ИХ спречавају На пр!!!\тер осећање стида код МУХЮlеданке, 

ако је нек!! странац видео њено лице; Ј!Л![ осећање срама и ужаса 

Инднјца ако је изишао из своје I<асте; или таI<ВО нсто осећање аристо
крате европског, ако се ОрОД!10 са човеКО:lI НЈ!жег стале;,><.а. Свак!! ћс 
се ч!!талац без сумње сам сетити безбројНЈ!Х обичаја у сваКl!дањем 

животу, којЈ! се оснивају на ГЛУПОСТ!I и предрасудама. Нарочито овамо 

спадају реЛ!1ГЈ!јОЗНЈ1 обичај!! Ј! оссћања. Може бити да је читаоцу 
позната прича како је разбојн!!к осећао ГРИЖУ савест!!, што се ОМРСI!О 

у петак, а није га савест гризла, што је истог дана крао. У свакидање:\I 

животу виЬамо људе којима спагат!! I! преваРЈ!ТИ није ама баш ништа, 

РЕ:\.Л-II! ПР:\В.д.ц У НАУЦИ И )I,ИВОТУ 65 

као што су безбројни ТРГОВЦ!! н дућанџ!!је; а:ш се ужасавају кад ко 

пред ЊИ:lIа наГГДЈ! Јше божије. 
ДаРВЈЈН вел!!lG1 да је неизвесно на кој!! наЧЈ!Н апсурдне навике и 

рел!!г!!јозн!! обичајЈ!, постају тако тесно скопчаНII са човеКОВОЈУ! при

рода.\!, да готово постају Ј1НGТИНКТIIIJНИ. ОН вели да није никад при
:lIeТJIO да се ]ј та човекова својства предају у наследство, Али то се 

,,1Ора допустити, јер Ј!наче не би се illOГЛО објаснити НИ ТО: за што се 
;,од неi,ИХ ;:щвљаЧКJiХ п;rе;,јсна љубав к истини даЛеКО више ЦеНИ но 

код ДРУГИХ, што је проматрање:\I доказано. Свакојако, то је необорива 

ЈЈстина, да су религијозни обичај!! Ј! пој;VIOВJI били још веО:\Iа недавно 

тако укорењени код људи, да се онај С:\Iатрао као најврлrф! човек који 

је БЈ!О у стању да врш!! све реЛllГлјозне обреде, ма како ОЮI били 

глупи јј нечовечН!!. СаI'lЮ тако Т\lOже ЈВ се оојаСНЈ! оно високо поПl

товање, које су уживали аскеТ!!, који су на најгрозниј!! начин МУЧИЛИ 

своје тело; НПЈ! онај грозни фанатизам, који јс покретао људе (као 
што су БИ;I!! Торlzве:\Iада ил!! Калвин), те су из чистог уверења -
СПZJ;ышаЛJI јеретике. 

ОчевrIДНО ова осећања !1 ове радње Ј! побуде, које њих изазивљу, 
lIe:llajy ништа опште са 1I1ОралН!ш осећање:\l човека и :\lOралном рад
ЊО:lI. На против: оне су сушта противност друштвено:\! инстинкту, 

кој!! је основ моралности, као што C~ilO то доказали, Пре или после 

друштвени Ј!НСТ!!НКТ, као најсталнијн !! најјачн инстинкт човеков про
ИЗВОД!! У :ЬУДЈша осећање непријатности, гнушање и грозу од тако вог 
фанаТJIЗ"Iа Право :\lOрално осећање одрж:ава победу над осећање:ч, 
које се сюlO по незпању називало ,,:\IOРZJЛН!1М", Без тога не б11 био 

:lюгућан ВЈ! развитак науке, ВЈ! развитак друштва. 

На послетку да примеТ!I:IiО, како често и СЮlа I!огрешна :lюрална 

наука може да буде l!pOTJ1J3Ha развитку ".юраЛНОСТЈ!. не ГОВОРИ7l1О 

о псевдо-еПI1курејскиYt TeOp!Ija~\ia,1G~ l{O)]; којих је п:нора!1но lI са:,10 ОНО; 

што IЮС'Iав:ьа човеку обично ЖЈШОТJIЊСКО уживање - са'\!а строга. 
стојnчка :\lOјЈална теоријаН;:; противна је развитку :\lOралности. Људи 

ВР~lИНУ ради сэ.~,IС BIJ:lIlHC, zl нс раЈ.И ШТО га 

;ДЗ ПОСТZl.НУ аСЈ\.СТН, 

човечанства. 

l-lз. ЈZlВРПјеТI~У пз.шсг Ј13.1:lГZlILZl О ),lCPZl.7IY, ДЈ. nODTop:::.i.\IO Г,;lавнс 

је дошла PC:t:IHZl 

пrг>11'1;:т.r> -',rr.n;-~;:Tnr,r1' ,;;~"rГl т,п '~1"'ТТТ"'nr>п"r~ T,TTГTTT'pT"~"'-:: 

Друштвсни ЈШСТ!;t;~;·~··~р·в·!~ '::I~;~'~j:;I~~ -~~r~;! ;\'I~Х~~~l';f;;-~:;t;!1 .~;~~~~~~.~~ 
ради оно што је добро за друштво. Но ОВО ШIСТШIКТЈIВНО осећање као 
jf свако ;(руго осећање п пр. осећањс звука, :\шриса, оссћање сСте

Л1ЧНО или осећање сполне :ьуоавн, оставља упечаТКе у човеКОВО"ј 
;чозгу - органу где се образују представе, пој:\lОВ!! JI "шсли. Човек 

почиње да познаје, које ;'vIY радње производе пријатно, а које непри
јатно осећање, не са"ЈО у ОНОiII тренутку Еад на њега УТЈ!ЧУ но И онда 
кад нс УТЈ!ЧУ на њега човек доБНја ноја.Н о свом осећању JI узроку, 

;;:оји га нзаЗЈ!Вље; он i'.iJ1слено одваја карактернс знаКе свију упечатака 

који на Е)ега дејствују. Ово преобразово.IЬС осећања ОД пој:\lОВZl на

ЗЈIJ3ље Вунт* "Несвесн!! ДУШIIН закључак" (unbe\vusster Schluss der 

• Бунт: »Die Vorlesltngen -Uber die Menscllen-und Tllier-Sееlе".Ш 
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Seele) и он се заиста свршава у мозгу без знања човекова - несвесно. 

Тај процес изазивље рефлективни - обратни - покрет у великом 
мозгу: мишљење и вољу. Нама није нужно да се упуштамо у психо

JIогију Ј! да објашњавамо како постају морални појмови из друштве
ННХ инстинката. 

За нас је довољна чињеница што они заиста постају у човеку 
умно развијеном и као што смо већ доказали: морални појмови, кад 

су се већ у човеку образовали, утичу обратно на развитак друштвених 
инстинката из којих су поникли. Од тог тренутка кад човек почне да 

схваћа све последице своје радње, да разликује добро и зло - он 
постаје морално животно. 

По ТО;\Iе ыожеыо и да одредн:ую разлику реалне теорије 11 од тео
рије интунтивне Ј1 од теорије УТ!!ЛЈпарне. 

Морални појЫОВI! - познавање добра 11 зла - нису урођени 
човеку као што тврде философи интуитивне школе.* У човеку се 
налази само клица - друштвени IШСТИНКТ - IIЗ које се ыогу развити 

морални појмов!!. Без те клице не би се ыогло образовати и одржати 

друштво. Али та клица може угинути још у свом зачетку, може се 

развити до неког ступња па ту застати; а може поћи назад после 

неког напредовања. Све те појаве 1\юже~ю посматрати код народа, 

l<оји данас живе на зе:ушом шару !! Ј!З историјског живота разних 

народа. Моралност се развија са развитком човека - то је најваж

није открпће реалне школе, који!'.! се она радикално разликује од 

школе интуитиста. Осим тога по реалној теорији доказује се да 
савест не ыоже бити поуздано мерило, по коме се може познати да 

ли је неко дело морално ИЛ]! неморално. Ми смо доказа.1И да сваки 

незаДОВОЉtНИ инстинкт производи осећање непријатности у човеку, 

које се ни мало не разликује од оног осећања што га производи 
неЗ9.довозьени друштвени ИНСТИНКТ. 

УТЈ1~~'ПIтзрне пп~оле се ре~~П-Iа 

ОШl не држи да је :\10рално осећање ПОН!IКЛО услед У"'1Ног развнтка. 
би човек ;\югао дознати "опитос.l" јј да је нешто доб-

ро, а нешто за :tbera н друштво, i\lOpa већ lЕvlати осећаl-ЬС по 

КО:>IС опажа ту раз;ш;~у. су најпре iEl1а;rи потребу да живе у 

;::LРУШТВУЈ да се I30:rc, бране н ПО:\lаiI~У, па су тек доцније ПОЧС..i1И да 

ЧЛ(lнnва ]lРУПIТВУ 11 наrпитаЊr;\1 

'\юралност у друштву и предају је потомству. МЈ!сао "опште добро" 

БЈ!ла је саыо ыеРЈ!ЛО по коме је друштво у први мах оцењивало -
доста грубо - шта је врлина а шта не, али то није узрок или основа 

моралност!!. Тако нето "идеја највеће среће", што је УТЈ1литаристе 
стављају као основу своје ыоралне теорије, '\10же бити цел, а никако 

основ, јер прво: неi\юрално дело 1\!ож:е некад принети више за нај
већу срећу но дело морално, и ДРУГО: "идеја највеће среће" нешто 

• Вунт брани ;,Iстафизнчарско глсдпштс ИНТУJlТJIста (у СПО~IСНУТО:\1 св т.! 
дслv) ТJIi\le, што вели ,тra су i\lОрални пој?>юв!! постали несвеСЮIi\ј закључком 
душе, па се ыогу Ci\IaTpaT!! као УРОђенн души.!·;; Али види се јасно да се 
l\Iоралн!! појЫОI3!! обрззују из oceh;ltba, што !! Вунт доказује, и саы!! љегови 
заКЉУЧЦII никако се не сла;;"у С;:! глеДlIштеы !!нтунт!!ста, као што се ље:.!у 

ЧИНН. 
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је са свим неопредељено; а за научну :уюралну теорију нуждан је 
одређени ОСНОВ.* 

Реална теорија ставља као основ моралност!! закон човекове при

роде: морална је радља човекова она, која се оснива на друштвеним 

ИНСТЈ1нктима. Из овога основног правила види се јасно и обвеза 
човекова према другим људма и цел моралне радње. Обоје се може 

JIзразити у једној формули: ради да се друштвени инстинкти свију 

људи, као год JI твоји, развију до највећег ступња савршенства. Ова 

формула обухвата Ј! ону основну МЈ!сао УТЈ!ЛЈпарне теор!!јс: ради за 
највећу срећу свију људи, - само овој i\ШСЛII даје одређен облик. 
Срећа свију људи повећава се са раЗВИТКО:Уl друштвеног инстинкта 
н ДОСТJIже највећи ступањ, кад се друштвени инстинкти човекови 
слију са еГОНСТЈ1ЧНЈ1Ы JIHCTJiI-IКТИi"lа - кад човек буде у стаљу да 
љуби све људе као себе самог. Ово је највиши ступањ у моралном 
човековом развитку. То и јесте мерило по коме може да се оцени 

шта је морално, а шта неморално. 

Под именом "срећа" ми разумемо реално добро свију људи т. ј. 
потпуно намирење свију потреба човековог организма и осећање при
јатности, које отуда проистиче. За ову епикурску одредбу среће коју 
и ми усвајамо, често су философи интунтивне школе пребацивали 
својШ\1 противницима, као да је по тој одредби морална цел човекова, 

нсто ШТО И цел СВЈ1ње: уживаље. На ово је одговорио вео:у!а удесно 

:\1нл: да би човскова срећа била заиста истоветна што и СВЈ1њска, 
са!'.10 кад би њихови организми БЈ!ЛИ једнаки; но баш у то:уте н јесте 
разлика између човекове Ј! свињске среће, што су ЊЈ!ХОВИ организми 

раЗЛIIЧНИ, па су Ј!!\I И уживања са свЈ!л различита. 

Човек може да намири све своје потребе само у друштву са 

ДРУГЈ1lVl људима - то је стара јјстрвена истина. Што је човеков орга
Н!1заlVI савршеНЈ!ји, ТШ\I су Ј! потребе његове савршеније, па према 

ТО:,Iе бнт!! св!! људски одношаји у друштву у КО:>lе 

човек ЖИВ!!, јер без тога не би могао да наыири своје савршеније 

Но тако исто услов: calVlO са усавршавањем 

човека I\10lY Се усZtвршаватн људски у друштву. c;-йо 

преће казали да је идеал 1\!оралног човекова развитка: па љуби све 

људе као себе самог 11 да ће човек достигнути највећи идеал среће 
кад до тог ыоралног савршенства, јЕ\Iали 010 двоје у ВИДУ. Прво: 
TT,-,~п~' "'-r .. ..,.,.r> ,....".r,...,--r-".- ... T"'" __ .,....,~~ - ""r"- >"'''7'Т -~T-·'.-, - ~TT f~_"l:"';-rТ,.f"'f' 

~vJ,.,.;\,..''''\,. ......... , .. ""' Ј."" ............ ;.Ј ............. V.LIV) ;>.i, .. ..i.vJ. ........ J..i,\,.J. - }. .. .;...;.\,.I ... ..;- .............. ... 

лр,-штвености, што већ по себи доставља највеће УЖ!1вање човеку у 

ко;,!е је тај ИНСТИНКТ развијен до највећег ступња 11 - друго: само 

људи у којиыа су друштвени инстинкти достигли такав идеални раз

витак, могу уредити све своје одношаје тако, да и сви други човекови 

Ј1НСПШКТ!! или потребе другог реда буду потпуно на:\lирене. 

Реална теорија о моралу не ставља Ю1 идеално развијени ин

стинкт друштвеНОСТЈ1 Т. ј. ИДС:l:IНО развијену љубав пре~,lа човс'чап-

• Неке ут!!Л!паРlIсте као што је џ. С. Мил, разликују основу морала 
од ()СНОВС моралне теорнје. Они држе да није нужно НЈ! тражити основ 
ыорала у човековој природи, већ је довољно само одред!!т!! цел: највећу 
срећу, па се по то:.!е може пост[..ојити цела i\lОраЛН;l теорија т. ј. одредити 
шта је морално а шта не. Види Мила: »Das Niitzlichkeits-Princip«, Ј. S. МШ, 
Gеsашшеltе \Vегkе Т. Б. 
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ств',' као неку засебну цел, l<.оју човек треба да достигне ради неке 

ОДј;~чне ВРЛЈ1~е, ЖI)Т~ујући своју ЛЈ!ЧНУ срећу. 
На против она открива најва:жнију истину у човековој природи: 

да су )IНСТЈIНКПl еГОИСТЈIЧНЈ! !! социјаЛШl у потпуно:\! развитку, савр

шено сагпаСНЈI - да је лична срећа човекова !! срећа човечанства у 
потпуној хаРЫОН!lјп. 

Још пре 19 векова ПРВ!! учитеЉЈ! ХРJlшћанства постаВЈ!ЛИ су исту 
l\lоралну цел, коју данашња наука признаје: "љубите све људе као 

са:ШI себе" !1О6 ТО је основ хришћанског l\lорала. Ал!! хришћанск!! 

vч!!Те:ЫI не познаваше ИЈ! основа II!ораЛНОСПI у ПРИРОдИ човековој ни 

;акона :\1Оралног раЗВl!тка. Они позиваше људе да подражавају идеал
НОYII човеку - богу, који је човечанство љубио више но себе, који је 

своје тело дао на :\1учење зарад човечанства. Идеал је заиста узвишен, 

ал!! ко познаје законе човекове ПРJlроде - саглаС!1ће се, да је подра

жавање веО?>lа слабо средство да развије ?>lOрално осећање у груБОl\l 

неразвијено?>! човеку, кој!! не осећа љубави ни СПрЮ1 најближе око

лине, а l,а:\1O ли СПРЮ1 целог човечанства. Много снажниј!! утицај на 

ilюралност ПРВJlХ Хришћана l1l\lала јс обећана награда у "ДРУГОYII 
свету", а особито претња: да ће се порок казнити "веЧН!1:\l blYKabla".lG7 
НаРОЧJlТО што се ово последње, т. ј. казна, дала осетити још на овом 
свету, јер су свештеници одређЈ1вали греШНЈЩI!?>lа разне казне на 

зе:\IЈЫl као: YlIош!Тве, постове, подарке цркви, а у крајњеYII случају 

одлучење од цркве, што је све вук.јТО за соБО:\1 порицање јавног 

:шъења, а често н illатеријалне штете. НС:\!а СУ:\lње да је све ово ут!!
цало на развитак :'v1Оралног осећања, ал!! је хрншћанство с друге 

стране ОДУЗЉVIaЛО што је с једне давало. Из проповеДJI о вечној наг

ради !! вечној казн!!, развила је фантазија необразованих народа 

најгрубље су ј еверије; а из шсте:\lС црквене награде !! казне на зечљн, 
раЗilЈППС се у јсрархијн, одакле се ;Ј.оцнијс ши--

раЗВј;;ХГ идеал :'v1Орала 

остаде НСОСТВ:Ј.рен ",1С!)У његоВ!ш присталица:\Iа 11 он!! доцније забо· 
равише са СВИ:\I ради чега су ДОIllЛJl задругу 

почетку овога CTo:rcfta БС~lНКII :".ПIСЛl1лац ОГНСТ I<OllT; основач 

ПОЗ!1ТIIШЈЗ:'v1а, "СХВ3ТЈЈОје ОВУ узвишену моралну цел i1 ОСИ:\! тога открио 
је основ ',юрала у I!рИј)ОДff ЧОвековој. Он је пронашао да је друштвени 

Ј1НСТШЉТ у човеку Еојн је назвао а тгрунза,VI, са;чосталан !I противан 

:~б:Г'I::О;,: :::ICT~~:::~:T\- С:: 0;1:."',1)'". О::: је ПО!':У!2lZ'.() Д? СУЗ')РIi ЕОВО rn:rутп

тво на ОCl!ОВУ аЛТ!;УИЗ:1lа. Он је хтео да оснује религнју човечанства, 
v којој би човек ?>lесто свију уображен!!х божанстава, која су поникла 
~!з човечпјег неЗНZlња, љубно једпно човечанство, као нешто највише 
за човека. Радити за сре!)у човечанства то је код Конта највиша 

морална обавеза за човека. КОНТ јс схваћао да CZlMO ВИСОЕО раЗВЈ!је~а 
морална личност i\юже да ЖЈ!ВИ за тако узвишену цел, као што Је 

човечанство Ј! да са:\1О таква ШIЧНОСТ може живети у идеално саврше

но;',! друштву, као што га је он заZ\lЈ1шљао, Са тол цељу он је предузео 

да створи Соцнјологију - науку о друштву - на основу природних 

наука и за ту ЦС:1 ;кртповао је УПРZН30 свој )КИВОТ дОК је написао: 

"Курс позитивне философије" као основу своје "ПОЗЈ1тивне рели

гнје", KOjOill је он хтео да :\1ОрZlЛНО преобрази човека и да га спре:\ш 

за ново друштво. Ал!! је баш у ТО:\1С лежэла основна погрешка његова. 
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Он није ИЗУЧ!10 закона по којЈша се раЗВJlја човекова "'1Ора:!Ност, па 
с тога није знао да човек ?>юра претходно доБИТЈ! услове да се :\юрално 
развије т. ј. да се човек i\1Оже :\юрално развијати С3:\10 са JIЗ!\lеНО:l! 
ОКОЛlше која утиче на његов развитак. С тога он није предлагао 
н!!какве друштвене :\!ере за :чорално ваСШIтање човеково већ је :I!ИС

Лlю да својОllI реЛ!!Г!IјОllI - одушеВЉСНОl\! љубављу према непознато;\! 
веЛИКО:'.1 бићу, човечанству превасП!!Та човека, т. ј. он је хтео 
да иде IfСТЈ1;\I путе;\I као!! хр!!шћанство - саZIЮ без његов!!х сујевеРl!ја 

- па је пропао, I~ao JI хришћанство Као Што рекох, хришћаhска про
повед i\10рала, као и Конто ва, пропадоше поглаВI!ТО с тога, што ОН!I 
нису раЗУ;\IеваЛlI заI<.оне :'.юралног раЗВЈ!тка човековZl. 

Ова страна реалне теорије о ?>1ОрZlлу заслужује нашу особиту 
пa;+~!ьy, јер она казује на кој!! Н::;ЧJIН чорална !щеја Може да се 
оства])!! у ЖИВОТУ људско:'.!. 

М!! 010 в!!дели раНЈ!је да развитак у:\ши стој!! У тесној свези 
са развитком i\10раЛНЈВI. Ова свеза огледа се већ у само:'.! зачетку 
моралних појi\10ва. Као ШIО 010 казаi!Jl од ОНОГ тренутка кад човек 
почне да раЗМI!шља о својој радњ!! и њеН!ш послеДЈща:l1а, од онда 
човек !! поч!!ње да означава једну као :\10ралну а другу као нечо
ралну. 

у разв!!тку човеково:\! y.\IНa ]ј :\юрална страна тако СУ СКОПЧZlне 
једна с друго:'>!, да се често не :\югу одвојИТII једна од друге, При 
СВС,,! TO;l! :\Ш О!О казал!!, да се !! једна I! друга страна човекова "'!ОГУ 

развијати оде:што једна од друге. Понекад )!Орална страна преТЕче 
У?,шу страну у развитку. То је ОПШТII случај код необразованих нзрода. 

Они једИНО по својљч n:РУШТВС!!!!7I! !!НСТ!!НЈ<ТЮ!З оцењују право I! !Је. 
право СПР3:\1 ДPYГJIX ЉУД!! Ј[ ЊlIхова је оцена вазда довољно тачна. 

Тако на пр вrЩ!!i\IО људе код којих су друштвеНII С!!.iШZlТI!ЧНЈ! 
;ШСТЈШКТН тако развијеНЈ[ да ОШI, што НО веле, нс :'>IОГУ Шl :\Iалог 

~lpaBKa да увреде, а нс lШ Сl)Ш дZl дз ду себ!! рачуна од 

!!Ч тако не/кно осећање. Тако исто 

јс то )ЈОР:Ј.:ша 
оозвеЈ:l ПР:i\IСР, ;:.~~ ј-:,IЕЕ РZlЗI3liТZlК ГiРС:-:":С),ЈII :;iQ

PZl_IHO:'>I РЗЗВИТКУ ВИ:Џl),IО СБаКII ЧЈ.С KO:I JIO)IC :lЈУ:IИ Сва

кн ЧlпајIац наћ!! ће са:'>! \' СВО)! ЖIIВОТУ дово;ьно ПРЈп!ера ::Ј" овај с!учај 
l(u.:шко IIута ураД!!:lIU нешто Што по наПI1!:'.! lIOJ:'IIOВllча НIIjC iIOOPO, 

страстн. 

Сваки час чује:\IO где не!':!! мудрац ГОВОРII: то је добро у теорији, 
J.~lH N-ЬУДII IIИСУ способни ДЈ. то у ;'КIIПОТУ ПРИ:\lСНС. l(ад бн се објасннла 
::1 :чисао, OBZ1KO би 6и:rn }-ЋС!':О 3ЕZlЧСlье: у:с1 Ч:ЈвеКОЕ р::tзу:чс ,lZl је ТО 
Ј(Обро, али осећZlЊС њеIОВО још Нl!је разв!!јено, да то усвојЈl 

У:\I човеков реЦ!шо :',!а IIЗ l(аКБе побуде IIзучаl3а појаве у еко
!-IU:lIСКО:ll животу !I ptЦJ1:\IO на:IаЗIl да бн :ЬУДI! са :\1НОГО ilIаье труда 

ПРОИЗВОД!IЛИ :\1НОГО више но сада. када би радили зај еДНЈ1ЧК!! као 

браћа у једној породици, да, защта је то добро, :\шсле ДРУГI! УМОВИ, 
али људи се не воле као браћа ИЛ!! воле лНОГО више своју браћу !I 

своју децу но друге .ъуде (инстинкт ПОРОД!!ЧНII ?>шого је јачи код 
неких људи но ИНСТИНКТ друштвеНЈ! рекао бн реалиста), па да би 

боље ОСIIгура.1JI своју породицу јоште грзбе од ДPYГJIx љу;:\!! Овде 
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може ПРИ:\lетит!! нек!! ум: али кад би они заједнички радили, и своје 

би породице боље осигурали но овако грабећи један од другога, Кад 
нечији ум дође до тог закључка он почиње да утиче на осећање дру
гих људи. Људи који се увере да ће у заједничком живљењу са другим 

људима 1! њихови породични инстинкти бити задовољени, ступају у 

заједницу. Заједничким живљењем, навиком развија се друштвени 

!!нстинкт ]ј :'.10жда после неколико колена он ће бити јачи но инстинкт 

ПОРОДI!ЧП!I. Некад бива са свим други процес: човека побуђује љубав 
!1 сажаљење к својим суграђаНЈЛ\lа, (друштвени инстинкт) који се 
муче и пате, и то га баш побуђује да изучава узроке томе, и то га 

ДОВОД1! да пронађе законе друштвене науке. 

Као што је човеков организам сложен тако су сложени и про

цес!! кој!! се у љему свршавају. Једна појава често постаје под УТИ

цајеы разних узрока Ј1 обратно: ПСТII узрок производи разне појаве 

пре:'.Ја ОКОЛЈIНJI на коју утиче. У моралноы свету то је тако ИСто као 

JI у фИЗИЧНО:\l. Ми смо СПО;V1Ињали раније, како разни инстинкти у 
човеку УТJIЧУ на друштвени ИНСТИНКТ, помажу га у развитку, задржа

вају ил!! са свим угушују. Неки пут они ути чу непосредно као н. пр. 

ЈIНСПIНКТ глад!!, што побуђује човека да краде, а честим повторава

њем са с в Ј11\ 1 УГУШ!I друштвени ПНСТIIНКТ. Неки пут разни инстинкти 
уп!чу са СВ!!;\I ОКОШIШНИ;\l пут с:'.! на развитак друштвеног инстинкта 

н. пр. Ј1НСТЈIНКТП самоодржања јединке !! породице утицали су на уы 
те је овај СТВОР!10 поја"I личнс својине. Установа личне својине ути
l.iала је на развитак раЗЛI!ЧН!!Х веО:'.lа сложених установа Ј! одношаја 
људских у друштву; а све то утицало је на развитак друштвеног ин

стинкта. Преыа тоые какве су где установе биле изазвате спомеНУТИ:\1 

IШСТЈ1НКТIl:\Iа JI друштвени инстинкт!! или су се развијали или су 

вепу;ш He:l!::l СУ:\1ље да се из породичног ШIСТЈ1нка развија ИНСТИНКТ 

друштвени iI да се љубављу н Ю.сп!!т::нъе:lI у породици често у човеку 

ДРУШТ:ЈеШI ЈШСТШ!КТ дО ндеаЈ!НОГ савршенства. Н. пр. Фере 

или Росел васпитани у породица:llа, где су владали најнежнији одно

шаји, нису :\1арили да погину за једну велику "шсао, која је по 

l-Ы!ХОВИ:'i НIllла на човечанства, l\ли тако пето ПС~\1Ј. 

СУ?\lЊе, да су у да1-iаШIЂој повчаној аРЕстократнјн појаi\1 својине 11 
iЮРОДJlЧriО оссћањс, стоје у тссној С:ЈС3Н, са СВИс,1 УГУШЈ!ЛЈ1 Ј1н

сп!Нкт друштвени ]ј с ЊЈ!ые свако ыорапно осећаље. 

110 ':::i:':C ;:;)~ j*~1JO~;;, 111TC УТ:1ЧУ ~I~ P:l3E7~T::!( ~\Iopa.'1HOCTE ТЗЕО СП\!

жени. М!! опет "10)КОIО да пронађеl\IО услове под којима се она мора 

да развија. Чим ум човеков почиње да ус:-,щтра појаве у себи самоме, 

а нарочито y"lНe Ј! :уюралне појаве, љихове одношаје међу собом 

JI спрам спољашњег света, он је кадар да утиче на те појаве, да их 

мења и да их !IзаЗЈ!вље по својој вољи. Као год што је човек кадар 

да васпита своје мишиће у извесном правцу, тако је исто кадар да 
васшiТ3. Ј! своје :\юралне способности, Човека васпитава сва његова 

ОКОЛЈ!на: закони и обичајJI, свакидањи живот I1 мешаље с људима, 

школа, књижевност, и т. д. Али реална теорија о моралу казује нам 

цел коју ваља ПОСТ!Iћи; она нам показује идеал до КОга човек юоже 
доћи у i\lОралном разв!!тку и према коме ваља да удешавамо сву 
ОКОЛИНУ која на човека утиче. Развитак У;ЙН!1 Ј! развитак друштвених 

ОДНОl!lаја безгранични су и по тоые су Ј! средства безгранична, која 
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човек може да употреби да достигне ограничену цел којОј тежи: 
идеални развитак моралности, 

Кад смо једном утврдили мету којој ваља да теЖI1 човек у свој!!м 
друштвеним одношајиыа, онда има:v1О поуздано ыерило да оцеНЈ1ЫО 
каква су друштвена уређења човеку потребна, 

п ородица. Првобитна породица, коју неки С:\lатрају као основу 
човековог~ друштва, није никако БЈ!ла нека стална Ј1 чврста задруга, 
као ш!о 011 се ыогло узети пре"щ П!ЈО:Vlатрању ПОРОДичних одношаја 

код ооразован!!х народа, Нек!! ауторитеТЈI у ОВО:У! предыету, као џ. 

Лебок, М. Ленан и Х. Морган, које Дарвин спомиње у СВО:У! делу168 
~ сыатра као надлеж:није судије но !! себе са;чог, држе, да је прво
ОИТН!l човек живео у ДРУШТВН"Iа где су св!! људн Н жене једног пле

мена бил!! супружници, као што је код неКЈ!Х животиња које живе 
у друштву. Они зову тај одношај ИЗ УЧТ!1ВОСТJI "комунални брак",169 
а у ствар!! брак код првобитних пле!\1ена не постоји, дакле ни поро
дица, веп само племе. Дарвин веш!170 да заиста И:Уlа веома снажних 

доказа за ово !\1l!шљење, али ЈЈ!\1ајућн у В!!ДУ суревњивост мушкараца 

односно женака, која постоји код свију ВI!ШИХ снсара; а тако исто 
упоређујући човека са њеГОВИ;\I најБЛ!1Ж!!:\l рођаЦИ!\1а Ј!З царства ж!!во
ТЈ1ЊСКОГ: ГОРIIЛОМ, ОрангутаНО1\1 и ДРУГЈ1:1I ОН 1\1Ј1СЛИ да је човек 
у пр в!! :\1ах живео у браЧНО1\1 стању са једно:у! I!Л!! ВIIше женака ко
ЛЈ!КО је :'.1Огао да ОП,Iе од друшх 7Ilушкараца јј КО.iШКО је :llОга~ да 
Ј1здржава. Ове брачне свезе 7IlОрале су бити веО:'.lа лабаве - за једну 
ИЛJI више година, но свакој ако на неопредељено време, јер се жена 

:\lOГ~Ia свак!! час "обручитн" са ДРУШ:\I човеко:.!, који је био јачи ]!]!!1 
)ШУflШiЈ:! или у опште имао неко прсн:йућство пред ПРВ!!:'.I власш1КОМ, 

Ka~ се Једна порОдица умножила, онда се сваки снн старао да себи 
наоавн или више )кена па је често ,710 71:1 '"1 НО ч 

оце:,!, Свакој ако по :\шшље~у ДарвrШ;ВО;;l;'l ... ~.; o~aKe ПDвобитне по-
'Т""\f"\ТТ;ПТР '" 1"'; п,п.Ц, "--1 :1 КОД :чпоги::,: :iKI1I30TllILZl, :rIOr:iZ- се Р:lЗ:ЗИТZ1 опаЕZL 

ЗОРI\а у ПОРОДJIЧНЈI:'I ОiщошајiЈ;\!а н стспеН!1:йа сродства, као Ј! из ко
муналног брака. 

Примили :уш једну Ј!ЛI! другу основу ПОРОДЈ!ЧНОГ живота чове
ЕОВОГ (а обе се вео:на "Iало разликују) свакојако се ВИДИ, да је прво
битна породица била неодређена; степени СDодства са свим нејасни 
одношаји између сполова нестаЛНЈI, а брач'на свеза тако слаба д~ 
готово ишчезава, Ј:17йа ПЛС?УIсна [,цс 1":i(; друго СРОДСТВО] ван 
cpOДCT~a спраг,z племена; код ДPYГlIx сродство се рачуна само по ма
теРЈ1НОЈ страни Ј1 т. д. Обичај!! при женидбама кој!! постоје код 
див,~ака ]ј неки који су се сачували код образованих народа показују 
да Је прва породица поникла ОТИЈv!ањем, завпађивањем једном или 

више жена, преобраћањем жене, која се сматрала као добро целог 
племена у човекову приватну имовину. Код :VIНогих д!!вљачких пле

мена, K~Д којих данас постоји коюунални брак, свак!! који хоће да 
има СВОЈУ жену, мора је отети из другог племена. Код неких племена 
свак!! l{оји се жени из свог пле:\Iена мора да своју жену откупи _ 
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то је накнаЈ\а, што једно опште добро постаје његова приватна 11:',10-
вина. ДОЦНllје се отвара читава TprOBI1Ha са женама JIЗ7>Iеl)у појеДI1НИХ 
плеl\Iена, која за:llењује ОТМIIЦУ, а често постоје упоредо Ј! овшца 11 

КУПОВI1на. Девер, који постоји ПрI1 жеНI1дб!! образоваНI1Х народа, без 
сумње је вел!! Дарв!ш, 17~ некада бllО главни помагач младожеЊI1 при 

ОТJI:llању девојке. 

УтаЮlИца ЉУДИ У борбI1 за добијClње:ll жена утицала је те је човек 
постао телесно 11 умно савршенији од жене, он је поетао јаЧI1, !IЗДРЖ

љ!!вијп !! У:llеш!шјн У сваКО:l1 раду, ОН;IO ТС;IеСНО:'<I било УiШ!О:lI. "При
РОДНЈ! Ј1збор" ОВЈ\е је играо знатну улогу Људи који еу Ј1:11ал!! каква 

преI1мућства пред друГЈ ша лакше су дооиј:1Л]! жену Ј! остаВ.ъаШl по

ТО'\IСТВО. Борба око /"ена још се ВJIше УВеЛЈ1чавала ТШvlе, што је код 

Д!1В!ЫIХ П!!е'\lена уобнчајено убијати жено;у ДЕЦу. Узрок је ТО:\Iе ос

кудица у средстВ!ша за IIздржавање, (што се веО:'.1а често дешава код 
ДlIвљака); а у ТI1:1] пр!!Л!!Кю]а рачуна Се да је боље сачуват!! '\IУШКУ 

децу, јер она више користе племену. Понекад]! саые матере убијају 
женску децу, јер знаду да што је юање жена, то је за Њ!1Х боље. 
ПУТНИЦI1 су налазил!! у Полинезијн острва где савршено није било 
девојака - сва су женска деца б!Iла поубијана. Природна је ствар, 

да овака пле'llена ыорају !IЗУМJIратп, као што заиста !1ЗY:VШРУ Што 
су одношаји ЉУДСКI1 у друштву постаја,lI! сложеНJIјJI, што је l,ултура 

била већа т. ј. што се више морала употребљаваТII вешпша у раду 

зарад JIЗД!):ii,авања )ј З<1шппе своје породице, т!!;'>] је утаюпща !!З:\lеl)у 
:\\уш!шња ;\lOраЛ<1 б!!Т!I већ<1, те су се спосбности човекове :llOрале све 
разноврсннје раЗВЈ!јати. У тој борбн жена је сразмерно БЈ!ла П<1С!IВна, 

за то се ПРИ1l1ећава :\1НОГО већа раЗЛЈ!ка IIЗ:'lеl)у човека 11 жене код 

образованих !!:1РОД<1 по код д!!вљака како у телееНI1:'! тако Ј! у У:l1НЮI 

спосоБНОСТ!!:',l<1. На Н<1ЧШ! жепсю! је орГ<1ШlЗЮI "прироДни:,-! 1Iзбо

OiIOf СТУПIЬGl ~El. IZO:'.lC је био једнак СЈ. ~;lуШКИ:\l 

, до!( на ПОС.1СТl-::У 

I;:ОД човс;{::\ у опште: да је женски ОРГ<1Шlза'I,I "створен" као несавр-

ПОТ-

ЧIЕьсна чоое!~у у /КН 

Као што C;lIO К::\ЗZ\.'!!I већ ЈЫ iедно.\! )!ест\': друштвени С\· О, 

BC():lIa слО/кеШI, Шl с тога у друштву често постаје услед 

раЗ;,ИЧЈПИХ УЗIJOl'::<1 су Уi'::УПНО ЩЮЈ1зве;ш један реЗУ,:П<1Т Тако 
~-Г' ,,"r'''''' ,'" r rcn,-"~- '''~'''''""1:'''r1Г-'.~1 
),-, ...... '-' .... џ ..... \-' v,uv.'~ -~1-'''' • ...,I·-,-,.,-

010 да је њен главни узрок: суреВЊЈ!ВОСТ :lIУШЮlња, која је ПОН!IКЛZl 

услед еполног нагона. УС1ед чега j~ човек тежио, да JlСК.ЪУЧИВО за

влада извеСНО;\i жеНО~I JI:Ш извесНiШ жеНCl:II::l. Доцније кад се друштво 

већ нешто разви;IO, упща:ш су Ji ДРУГЈ! споредн!! узроци, аароч!lТО 

релнгнјоЗЈ-Ш ООИllајн. л(ена се скоро у св!ша ПРВООИТЮl:1] ре;ШГЈ!јZl:l!а 

01атрала као нешто ниже од човека. Пр<1УЗРОК томе разуме се ва:ьа 

тражити опет у "ПРНРОД]Юi\1 JIзбору", кој!! смо већ СПО2\Iену;ш, Z\ЛI! 

ЧИМ је, услед КЮ,ВИХ му драго узрока, такав поја;\i ушао у ре;ШГi1-

јозне дог,\]ате, онда је утицај религије на положај жене постао грозан, 

као што ц.: ВЈIДЈј у законодавству код Инднј<1Ц::l, КИТ::l

јаца, Јапанаца, Персијанаца, Турака, као!! код свију старих пропаЛIIХ 

народа, па п код Европ;ьа]ы где год ХРIIшћансr:а ре;шгrrја не стојн 

под контролом науке и држаВНI!Х закона. Месечно Ч!!lпћење ;-кене, 
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1(ао Ј! Р<1ђање деце такоl)е су бшш узрок, што су првобитни на

РОД!! сматрали жену као створење "неЧ!1СТО" Ј! Нl1же ОД човека. 

ОВЈ! су ист!! узроци T<1Kot)e силно утицали те се скоро код евију прво
битних народа развило многоженство, које је опет са своје етране 

ПРЈ!П01l10ГЛО да вредност жене спра1l1 човека у породици постане још 

;\lања. Код дивљака влада страшна необузданост у сполним одноша

jJ!:lla, па како жена у JIзвесно вре;\lе (било за време :v]есечне перијоде 

БИ.10 за вре]е ношења бре:llена) не :ll0же да задовољи његов живо

ТШЬСКЈI нагон, ОН је гледао да JI;lIa В<1зда толш\о жена, колико са;\1О 

:llOже да от:не ЈЈЛ!1 купи и да Ј1ЗДРЖ<1ва, 

ИСТИ узроци, !(оји су произвели ПОТЧJIњеност жене у друштву 

!! ПОРОДИЦЈ! постоје и код свпју ВЈ!ШИХ снсара, а нарочито код оних 

1\ојI1 су човек)' ТЈ! су УЗРОЦЈ! заиста "природни" т. ј. осно

ван!! су на СЮlO:lI строју човековог оргаНЈ!З;\lа 11 раЗВI!ЛИ су се ин

стинктивно, као год што се првобитно друштво у опште развијало 

I1НСПIНКТИВНО, НО !! код првобитног човека било је УТЈ!цаја, који су 

ПО:Vlагалн жени да се БОРJl против неограНJlчене власти човека. Прв!! 

је утицај са7>Iа суреВЊЈЈВОСТ 1I1ушкиња, која је поглавито створила 

ВЛ<1давину човека над жеНО:VI. >Кена је у неколико имала :lIOryhHOCTI! 
да бира :llужа, јер је :lIOгла побећи од једнога Јј прећЈ! другоме који 

је са:,<!О :YIOrao да је заШТ!IТ!1; ил!! је могла побећ!! од својих родитеља, 
ако бн ов!! хтели Д<1 је даду HeKoiVle за кога она не ће. Тако н. пр. 

девојка аустраЛllјСЮlХ дивљака побеlне просто у ШУil!У па се сакрије, 

докле год се не~·iJ!ЛО:l] :'.1:Јадожењ!! недосадн да је траЖJI, ј\ЛНОПI оби
чаји код првобllПШХ ПZ\РОД<1 показују такоl)е, да се жени још одавно 

дозвољавало барe:vI да JIзоира господара. Код неких африканскнх 

пле:lIеН<1 девојка за удају !IЗНОC!I на продају своје даровс, а :Vlладо

жење се јЈВЉ<1ју Ј;:ЈО ЕУПЦН: <11<0 се КУП<1Ц девојци не ДОIЩ=ЏIС 011::\ 
даров!!,ча, какву КУlIац у стању да 

II~~l:tTI1. ј:" ј,. l·~Ј.Д :'ri;IZl~О/l-(еIЬZl допада Ј 
је :ШК<1. јйора ДЈ трчи кошију 

напред, Да ca:'~10 онај 

;LОПУСТIl НZlрода 11:\121. таквих 

даје Ht:KO Нј)аво да бира мужа, али 
разу:,!е врано вео:,ја ограничено, а што је најглавније вазда 

СТРаХ o;~ РОДИТС~:ЬСl~С KZl3HC JI :rl0ра;llПl притисак, који и КОД 
\'("РНЈ!и! И..,(' ,Т") ('(1 n(Yj:.('i\nrr Д() 7"1..,11 
"~'-"--~~"',." -, Г'>~· ~~ --~--~L"~- ~-~; 

i1 погодбн РО;ЈЈпе:ьској. Боља родитељска, која је УТЈ!цала на жену 
пр!! избору :llрка, ЈШZl често утицаја и после удаје на одношаје JIЗ

:lIеђу :lIужа Ј! жеН::l. Родитељи па !i цело пле:VIе бил!! су вазда заштита 
жени, ако ју је i\!УЖ З;IOстављао. Код неких пле:v]ена у ПОЛЈ!незији 

ова зашп1ТZ1 нде тако далеко да жена, особито ако је Ј!З ОНIеније 

ПОРОДЈ!це, ЮIa често већа права но Jf са,,1 МУЖ. На прилику муЖ 

:VIOpa набаВ!IТ!I жени све оне УГОДНОСПI, које она захтева, у случају 

неверства жене, муж је може просто отератн, а њен юнраз узети; али 

у случају неверства 'Ilужа, породица Ж.енина свети се крвљу, а негде 

настоји ООЈ:Ч<1ј да снс жене једнО!' !ШСi\lена нанадну на кућу невер

ника и све 2\IУ УНIIШТС, а 2\]УЖ је срећан ако само своју кожу спасе. 

Из историје свију народа, где је БЈ1ЈIO развијено племство, видJl сс, 
да је ПОРО}(Iща жеНJlна заШПIћавала је од насиља 11 неправде :'<lу-
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жевље, СРПСКИ леТОШIСЦ!! веле да је рат изыеђу српског краља Де

чанског173 и бугарског МихаилаШ букнуо услед тога што је Михаило 

отерао сестру Дечанскога без икакве њене кривице и оженио се дру

гом, У песми "Јован Лакетић и Петар Бошковић" (из живота Црно
горског) казује се да је Јован позвао на мегдан Петра зато Што је 
овај отерао сестру Јованову Комненију, што је била нероткиња, 

Ми нарочито с тога говоримо толико о утицају женине породице 

на одношаје између iVlужа н жене, што је то заиста један од најјачих 
узрока, што је жена почела да се ослобођава из оног најгрубљег 
ропства где се она С:\lатра просто као ЮlОвина мужевља, У доцније 

вре:\lе ?lJa да је овај груби првобигни одношај престао, али и код 

најобразованијlIХ народа н, пр. код Енглеза, жена се у начелу сыатра 

као потчшьена :\lу>КУ, н по закону она не:ча свога И:VЈања, нити може 

радити што са:\1Остално; муж је њен тутор, власник од њеног иыања 

и њене зараде - II У Енглеској породица жеНЈ1на :\lОра особитим 

уговорима са мужем да обилази законе и да осигурава имање жени 

и деци. 

Полагано као што се жена !1збављала из грубог ропства ыу
жевљег JI родитељског, умањавала се и власт главе породице над 

децоы, У првобитној породици власт је ова са свим неограничена, 

Продавање па II убиство деце није било ништа необично. У јеврејској 
ИСТОРlIји казује се како су Јаков и СИНОВiI продали Јосифа сина 
Јаковљевог у ЕГJIпат у време гладне године173 Код Римљана отац 

је имао тако исто неограНJIчено право над деЦОЛl, И данас има много 

Д!1вљачких племена где родитељ!! сматрају децу као своју имовину, 

па је продају у НУЖДЈ!, Негде опет продају човеку за дуг жену Jf децу 

као 11 остало имање, Па и код доста развијених народа ова власт 

престаје само над ЫУШКО1\I децом, Мушко дете чиы достигне извесни 

пораст постаје кор!!сно цело:\! племену, нарочито онде где плe:vlена 

непрекидно ратују једна с дРУЛШ; друштво уви!)а брзо ту корист 

Jf заштићава :Vlушкарца, јавно :vпьење Ј1 обичај!! установљавају се у 

љегову "орнст Ј! он постаје чи'\l наврши известан број година члан 

Друшп:а ;1 правна ШIЧНОСТ у породици, што за женску децу не долаЗ!1 
н:и 1(0)1. ВТ1СО!<О народа, 14. пр_ 1<:0)1, черкеских пле?vlена н 

данас постоји продаја девојака, а ?,rушка децэ на против чувају се, 

што но веле, као очи у глав)!, 

у породици поглав!!то раЗЛlатра;110 одношаЈ изые!)у :Vlужа !I жене 

родитеља деце Ми 010 lшдели да су у првобrПНО'\I друш-

тву и жена и деца б!1ЈI!I просто својина ыужевља. Тек доцније по 

што се породица одеЛJIла јј постала засебна јединица у плсыену, 

породица .iкснина ПОЧС.:lZl је да утиче на :',1У}Кэ. и 

жене JI да заштићава жену од неограН!Iчене власти ыужевље. На 

одношај деце (нарочито ?llушке) спр:{ы родитеља пре свега утицало је 
сю:ю племе, KO:Vle је било у интересу да очува што више :\IOже ;lIуШКЈ!Х 
глава. Осим ових спољних утицаја, ca;110 ЖI1вљење у породици утицало 
је да се развију нежнији одношаји између Лlужа, жене и деце, Сауј 

избор жене основан је на осећању наклоности спрам ње, Разуме се 

да ова наклоност код првобитног човека није ништа друго већ распо

ложење, што га осећамо према неком предмету који нам служи за 

насладу. Свакој ако ова наклоност већ у ЫНОГО,\Iе чува жену од грубог 
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насиља :\lужевљег, Још јаче се развијало осећање родитељско спрам 

деце ЖJlвљењем у породици. Ако усвојИ?110 iV1Ишљење Дарвиново176 да 

је JIНCТIIНKT родитељски још старији но :инстинкт друштвени т, ј. да 

је првобитни човек живео најпре у оделитим породицаыа из којих 
се развило плеые, онда је још пој:VIљивије што родитељски инстинкт, 

наРОЧIIТО љубав мајке спрам деце, налазиыо веома силно развијен 
Ј! ј,ОД дивљих пле?lIсна. Без ове љубави и неге дете се не би могло 
одржаТЈ1 у животу, већ БЈ1 угинуло. Оне породице у којиыа је љубав 
родитсља спраы деце била већа, Ј!?llале су изгледа да очувају ыного

бројније потомство. Из овог ПОТО:VIства тако исто они, који су нај
боље наследили родитељске инст!!нкте, Јшалн су у опште више изгледа 

да ће одржат!! своје ПОТО:VIСТВО и Т. д. Једном речју: инстинкт роди
те:ЬСКЈ1 развијао се као и сви Ј1НСПШКТН човекови прироДнНiVl изБОРО?Уl 

Ј1 утаIOШЦО.\I у борби за одржање јединке. На овај начин развијало 
се !! осећање љубави ТIзыеђу мужа и жене. Узајамно живљење и на
вика још су више снажили и раЗВЈ!јали ова инстинктивна осећања. 
Има извесног пернјода у ЖIIВОТУ народа где се љубав према породици 

OlaTpa као највећа врл!!на човекова; па се и саыо нарушавање права 
других ЉУДI! извињава, ако је JIзазвано каквим породичним осећањем, 
ИЛlа ПРJl:Vlсра н код BeO?l1a развијених друштава да човек породицу 
ОIатра ВЈ!ше но друштво, Друштво постаје скуп породица, од којих 

свака гледа да себе осигура или да захвати што више ыоже. Поро

ДJIЧIШ ЈШСТШIКТ постаје са свны противан друштвеПО:\I инстинкту. 

РаЗРlе се кад БJI се ПОРОД!IЧН!I инстинкт!! развил!! до крајности друш
тво бн се морало распасти, као год кад би се себични ИНСТИНКТИ 

раЗВШЈ!! до крајност!!, Као нај јачи доказ, како су Ј! У настарија 

Bpe~leHa ПОРОДЈ1ЧШI одношајl! постали нежнији и сталнији показују 

две друштвене установе које су I! данас од ОГРo:lше важности по цело 

човечанства, а то су: начела СI30јIше !I начела IЫС.1СДНОСТJI у поро
;НЩЈ!. 

Не,,!а СУ;\lње да је начсла својнне постало услед природне чове

~(OBC потребе: да )КНВИ Ј1 д;]. на:'ПlРИ СПС потребе свог организ:на, За 

I~ел он је те>кио завлада СПО:ЪНН:Ч преД:\lеТН1\'lZl) би :'т1У L\"10ГЛЈ1 

СЈ!У:;ЮlТЈ1 за на:\шрењс потреба, Уз друге предмете ви-

ДСЛjI С;,IО да је човск пре06раћао !1 жену у своју ЛИЧНУ својину. На 

развитак својине, нарочито непокретне, утицали су разн!! узроц!!, о 

:чтr 03)1\с Не ilC~IO Д2 ГOP,opIJ:\~~O, 3.'1И ОД TI1:<~ узро~:2. б~'?! 

су;шьс БЈ!О је: жеља да човек ОС!1гура своју :aZCHY и децу. ЧИМ у 

човеку постоји љубав Ј! сшшаТJIја СПрЮl жене !I деце, онда је при

родна стюр да ће он теЖ!!Тif да п њнхове потребе буду налшрене 

као Ј! његове, а то побуђује човека да ради, тече и присваја. Ми не 

ће?l1О овде говорити о еКОНОЛIској разлици JIзыеђу рада, тековине 11 
ПРЈ!свајања, тако исто не ћемо говорит!! о томе што осим породичног 

осећаља юrа !! других узрока, којн побуђују човека да присваја н. 

пр" да се Ј1стакне пред другим или да завлада над другим људима и 

у опште да задовољи своје себичне инстннкте, који су често са свим 

ЩЈОТ!lВН!l ПОРОДI!ЧНИ?lI Ј1НСТЈШКТШ\Ia. Овде Cal\lO спо;\шњемо тај факт 

да је породица човекова заиста један од главних узрока који утичу 
на раЗВJlтак начела својlIне а нарочито на образовање начела наслед

ства и породичне својине, Izoja имају таку важну улогу у сувременом 
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друштву. НаРОЧЈ!ТО ВИД!! се да је начело наследства поН!!к:ю једино 

услед роднтељског ннстинкта - услед тежње родитељске .'щ своју 
децу осшурају. 

Оба ова начела силно су утицала на развнтак ПОРОДИЧШIХ одно

шаја JI управо су тако скопчана с ПОРОДИЦО7lI, да већина сьуд!! :'II!СЛ!! 
да без њих не би могла ни постојати породица. Пре но што изрече:.1О 

наше 7Iшшљење о овом преДiYlету, потребно је да ВЈ!ДЈВlО још један Ј! 
то најважнији узрок, који је утицао на раЗВlIтак ПОРОДЈ1ЧН!!Х оДно

шаја, а то је: развитак друштвеног JIНCTIIНKTa - раЗВЈпак .чоралног 

осећања у човеку. 

Чим се у друштву образовало јавно .\Iњење о TOiYle шта је "право" 
!f "неправо" у друштвеШЈ:\1 одношајюы, оно је почело ДЈ. одређује 
!! у ПОРО,Ј;I!ЧНЈ1iYI одношај!ВIа "право" JI "неправо". 1\10ра:шо осећZlње 
човеково произвело је многе законе Ј1 обичаје, који су ИШЛИ да 

ограде свачију Л!1ЧНОСТ од насиља!! неправде. Што је човек саврше

нијн Ј! ов!! закони !! обичаји моралн су бити савршеннјн; природна 

је послtДIща од тога :l'1Орала бит!! да су обичаји н закони, порођени 
јавннм iYIњењем, почели да ограђују жену Ј1 децу од насиља човековог. 

На послетку само осећање човеЧНОСТJI, т. ј. осећање љубави II СI!.\lпа

тије спрам људи у опште, које се развијало ИНСПIНКТИВНО жив;ьење"r 

у друштву 11 ваСПl!тањем, почело је да утиче на одношаје човекове 

у породицн. 

Говорећи о iY1Оралу iYШ С,,1о видели како је полагано ишао :\10-
рашш развитак човеков. Дуго је време прошло док је човек ,Ј;ошао 

до тог ступња човеЧНОСТЈ1 да је у ДРУГО,,1 човеку почео да С"lатра 

такву исту личност као што је !! СЮI. А ништа није јасније !! ПРОСТЈ!је 
од тога: св!! људи Ј!мају !!звесне органске потребе Ј! свак!! теж!! да 
ИХ на"шри; ако човек жели да њему ннко не смеће да uи "lОгао 
па:йI!Р!!ТЈ! СВС своје потребе, природно је да !1 он НИКОС'.lе не С"Iеће 
rЦZ1 11 сваки други :\lO)Ke на:\ПlРИТII ; а.ко човек TPd./l\Jl 

ПО:\1011 од других људи, ПРИРОДНО је да је Ј1 он обавезан .св ilО~lажс 

ДРУПТ:\I .ЪУДТ!:\Iа. !! данас Ј!ча вео:\!а :'-1аз1О ЉУД!! ТО,ШКО 

развијени :\-IораЛНО Ј да сва ;-НIЧJIОСТ као 

ј\1!I :::СГnЗОР!I;\Тf) о OHO~'-1 ~\1()раЛЈ-IГ):'Т гаRРПfСНСТВУ по 1-(O~1e Rа'::Ђа~lО 

да човек љуби све ;ъуде као себе са)IОГ. Не, овде је реч .1Ј. човек 

у начелу призна: да свака ШIЧlIОСТ иыа нста права на своју 1":,,0 
Ј1 ИЈ-l L,i~'Ij. I-Ictуu\..Нl'1U '-1Ul:Н;К liui,азујt: CGtbPiliCiiY I"",'ij"iiOC"i- x~a;.:;; ОБе :;:i~ЧС*-:G 

на жену JI то баш у најнеЖН!1је~! СВО.\! осећању У oce!laНJY 
љубав!! спрам жене. 

Основ љубави ИЗ;Vlсђу човеЕа Ј! ЖСНС то је сполН!! ШIСПШКТ 

0;-:: JIНСТJIКЗТD. ;/ човеку. Ј/1 rr друга еТР:Ј.н:а !!Zlлазс 

насладу у љубави. Ал!! код првобитних људи Ј! једна и друга СТРЈ.на 

c;VIaTpa другу страну као предмет, кој!! ~IY доставља насладу. РеВЊЈ!
вост у љубави најочеВJIдннјн јс доказ TO:l1C. ТО је нсто осећ::ньс, по 
коме човек ИЛ!! животиња неће да уступе ДРУГО:Уlе неку ствар, која 
њега задовољава. Ни мушкиње ни жеНСЮiЊС у ревновању не "rape 
што човек није ствар и не iYIИсле да противна страна као ЖlIва .'IИч

ност ,,10же љуб!1ТI! другога кога, а не баш онога који ревнује. Често 
једна страна вош! да уништи другу страну но да допусти ДЈ. она )1:,\lа 

право следовати CBO~I лично:'.! осећању Ј! љубип! онога, кога љуби. 
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Нарочито човек у браку као фЈ!ЗJIЧНО јачи, и до данашљег дана не 

признаје у жен!! човечанску личност, већ је вазда сматра као свој 

преД.\Iет љубав!!, КЈ.О своју свој!!ну. Установо,,! брака жена је везана 

за човека н "ја како да јој је он гадан Ј! одвратан, она је обавезна да 

својИilI те:IO;\1 задовољава његове Ж!fвотињске ИНСТЈ!нкте. Човек је у 

TOi\lC готово саСВЈ!М слободак Он може у свако доба фактично и без 
развода брака живетн са ДРУГОi\I женом; аЛЈ! ако жена то учини, If 

чуж ]ј друштво казне је као преступНЈЩУ. Нема сумње да Jl жена 

неверног :\lужа С"Јатра као преступника, аЛЈ! од тога веома ретко "lOгу 

за :\Iужа да настану тако рђаве последице као за жену. 

Осећање РСI3!Ы!БОСТI! УНШ!Iтава се cai\!O код људи, који су умно 
I! "юрашIO веО"Ја развијени. Човек кю!е је "lOрално осећање BeO:l'1a 
развијено Н:ЖЈ! да свака ЛИЧНОСТ буд!: срећна. А кад човек почне да 

раЗУ.\IO:\I КОНТРОЛШllе своја осећања, онда мора брзо увидети да је 

!l :;'кснско ЛJIЧНОСТ као Ј! човек; да и оно осећа задовољство кад су iYIY 
на"шрене природне потребе, а непријатност, кад је ма која потреба 

остала ненюшрена. Прнродна је ствар да жена Ы0ра трпети бол кад 

јој се газ!! најјаче !! најнеЖНl!је осећање, кад јој се одузимље право 

да раСПО:lаже својом л!!чношћу и својом љубављу. Што човек више 
волr другога човека, тим више тежи да овоме достави највећу срећу. 

Човек кој!! одиста љуби женску као ЛJIЧIЮСТ, која осећа Ј! ћlJIСЛИ, тај 

ћс CBOjO:l'! .ъубављу теЖИТЈ! caТl10 да достави њој срећу и већ та њена 

срсћа за љсга јс највећа наслада, а неће ШlКад теЖJIТII да је употребн 
за предчет НЛ!! ствар свог УЖЈ!вања. Такав човек ако не нађе одго

вора у љубав!!, неће никада С:\Јатрат!! себе као повређена, ако "не 

IIр!!своји" љубљену ЛI!ЧНОСТ. Код П1Јаве љубав!! ИЗ:Уlеђу iY!ушю!!ьа Ji 

жеНСКIIЊЈ. не може б!!ти ревповања. Ревновање је осећање неразвпје-
Ш!Х :ЬУДЈ! оно пон!!жава човеково достојанство. 

:vlil Ш!Д:ШО да развитак ћюрашшх појава утичс на осећањс :1>У-
[Ј. до CJ.BPilICEiCTE3.. 

ОсећЈ.ње љубави ИЗ;\lеђу човека !! жене, основано на чисто егоис-

са СБИ:\I СЈ. ДРУLIIТI3СIП1),1 

JIНСТШ!ЮО:уј. Човек !ЈОШ! другу ЮIЧНОСТ не сюIO зато, што ;\1У она при 

псћ је ~G.,TfI J:tpaf-~ ILC С(1:\1(:; 

њсга те ЈШЧНОСТЈ! и та дост:шља 

пријЈ.ТНОСТ То је највећн ступањ до кога се 7IЮiКе узвисити човекова 

ПРС:-.IЈ. женскшьу МЈ! ВНДJI"Ю да се TZlj ступаљ ДОСТЈ1же ca:l'lO 
шџ~! С\јатра ;.!\ену као :шчност т. ј. 1(ао раШIOllравнсг члана 

друштва, којЈ! је властан да располаже CBojHiY! осећање"l по својој 

ВО.'ЬИ Ј! кога н!!шта не веже за човекову љубав: НИ ПРЈ1ТЈ!сак поро

ДЈ1ЧIШ, IШ У друштву, ни везе црквене јј грађано:;е - ништа, 

ОСI1:'1! једино истоветно осећање љубави пре;\Iа ње,,!у. Сa:vю је слободна 

жсна кадра да љуби праВО"1 љубављу. СЮ1о је слободна љубав - пра

ва ]ьубав. 

Но развитак ilIOралног осећања не ограНl!чава се само T!!i\Ie, што 
НС/КНС О..1.ношајс 7<iУШКIlIьа н :/iZСНСi,Јilьа у породици ДОВОДИ ДО 

Ј!деалног савршенства. Кад се већ образује појам да је жена Л!!чност 

равноправна са човеrzО:\I онда се мењају JI св!! ДРУГЈ! одношајн у 

породицп и caiYIa породица добија сасвим други значај у друштву. 
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Питање о женском ослобођењу претресано је много у последње 

време и ТУ1Ноги слаби умови поплашили су се од женског ослобођења, 
као да оно хоће да поруши ПОРОДИЦУ, брак, морал I! друге узвишене 
преДј'уlете. МI! смо показали да је начело женског ослобођења поникло 
једино услед развитка морала - услед човекове тежње да сви људи 

буду срећни. Већ по самом свом пореклу то начело не може бити 

неморално. Чим се призна правна једнакост жене са човеком, онда 

више породица није својина човекова - он није више њен представ

ник !f старатељ, а то је већ врло велика измена у породичним одно

шајШ\lа, која вуче за собом читав низ промена у самом друштву. 

Брак се без сумње УНl!штава ослобођење:'>l женскиња, али многи не 

схваћају јасно шта то значи: уништење брака. Обично се држи да је 

ун!!штење брака!! IZО:.ТУНИЗЮI жена - једно исто. Ова збрка у ПОјМО

Вl!ма долази отуда, што се мешају два са свим различита појј'уlа: брак 
JI супружанство. Супружанство је природни - физички и морални -
одношај ИЗ!vlеf)у мужа и жене, који је основан на обостраној накло

ности а I!звршен слободном вољом две личности разног спола. Брак 

је установа друштвена - било црквена било грађанска - којом се 
освећује и утврђује супружанство. Код првобитних народа постоји 

просто спаривање без икаквих обреда и услова, којима би се муж и 

жена вез!шал!! на "вечиту" љубав и верност. Тек код мало развитијих 

народа јавља се брак као установа и као што се види код разних 

народа свуда је брак установљен Ј!з СЛI!ЧНИХ побуда: да се утврди 

породица, да се деца осигурају, ј\а се жена као слабија заштити од 
1\Iужевљевог насиља !! да се жена обвеже на верноет мужу. С тога 

је брак постао обред религнјозан код МНОГИХ народа, који су били 

на вишеј'у! ступњу развитка. РаЗУ:Vlе се да ОСИ:'l тих главних узрока 

rша !! споредн!!х као што је н. пр. сај'у1а вера да се све на свету догађа 
по божијој ВОЉИ !1 да за срећан успех у сваКОј'уl делу треба божијег 
благослова. Свакој ако, оно је прво важније ]ј свуда код образованих 
народа, где вера не?,Iа тако јаког уплива, брак постаје установа rpai)aIi
ска, једино услед тога да утврди пород!щу', ограђујући законо", нераз-

:\lУ)Еа )Есые. 1-10 ЧИ\1 супру'/канство основано 

на слободно;.! Ј!збору оба спала, онда очешщно не,Шl счисла утврђива
Т;l 7)- С3СЗу- rr :;ZlI'::ОПIf~t:Zll је I]CIl по себи ТЈ. С13е:::;Ј. чврста, ТЈ! 

ако ДРУШТВО из неких узрока :нора утицати на некс одношаје у поро

Днци, тај се утицај не 1\Iоже никако простирати дотле, да друштво 

реГУЛJIше и веже ИЗ1\IеЈ:)у 1\Iужа и жене њихове ш\јтешње Ј! најНС;ЖНЈ1јс; 

као установЈ. БИ~10 црквена било гра

ђанска, не може се СЛОЖ!!Т!1 са слоБОДНО1\I љубављу. Супружанство 

постаје са сви"! приватан одношај две личности у друштву. Друштво 

;\10:;'-1\.(; тра:;,кити ИЗВеСНУ ОД роДите.ља пре;"Iа деци, (lЛН се ОБа 

обавеза 1\Iоже тицати саыо Њ!!ХОВЈ1Х личности оделито, а не њихових 

супружанских одношаја. 

Из овога се већ види, да слободна љубав не значи ни;zако униш

тење супружанства ]ј КО1\IУНJIзаiY! жена. Ми ДРЖИl\Ю да је љубав између 

ДВЈ. спо:rZl I !i УС:1ед тога супру;каНСТI30 1 са CIHE\1 природно ctar-IJе чове

ково Ј! што се ыање буде утицало са стране на овај одношај 1\Iужа 

и жене, тај ће одношај бити сталниј!! и чвршћи. Ми не ћемо ОВЈ!Ы 

да кажемо да ће се у свету кад год достићн потпуно једноженство, 
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са идеалном супружанском верношћу; па ни то не ћемо да ТВРДИМО, 

да је такво стање најУЗВЈ!шеније 11 најморалннје за човека. Не. Ми 
сај'уЮ ТВРДИl\1О да ће слобода личног избора ИЗ1\Iеђу мужа и жене учи
НИТ!! да супружанск!! одношаји постану чвршћи но што могу учи

нити ма какве црквене и грађанске установе - раЗУl\!е се докле до
пиру природне потребе човекове. 

Ослобођење жене од туторства мужевљсг производи још једну 
веОј'уlа важну последицу. Сват,а независна Л!IЧНОСТ СУЈатра за понижење 

да живи од туђе милост!! - од туђе муке и зараде. Управо личност 
не може се ни сматрати као независна, ако није у стању да заради 

све што јој треба за опстанак. Правна једнакост мушк!!ња Ј1 женскиња 
не може се зај'уШСЛIlТИ без економске једнакости. >Кена се не ыоже ни 
с:,.lатраТЈ! као правна лично СТ докле не буде способна да привређује 

Ј! да ж!!ви од своје зараде. Нету!а су:.!ње да човек вазда тежи, да ма
теријалниј'у! добрима задовољи жену коју воли, па је с тога тежио да 
присвоји или стече што више може добара. То га је исто побуђивало 
да се ющоши или да се размеће својим богатством 11 т. д. Али I<ад 
жена престане бити лутка, која живи од Милостиње мужевље, онда 
човек не ће моћи да своју љубав изјављује жени шареним покло
ю!ту!а, већ на против, његова тежња мора бит!! управљена на то, да 
жена сама зарађује за све што јој је потребно; дакле он ће се ста
рати да жена развије н употреби све своје природне способности. 
Човек!! жена постају две личности, које могу стајати У најнежнијим 
супружански:\! одношај!!l\lа, али њихово развијено морално осећање не 

допушта да се Ј!З тих одношаја развија себична жудња да завладају 

свима спољним предмеТ!1l\та, не разбирајући за друге људе. На против 
развијен човек увиђа да јј сви други људи И;Vlају права на исту срећу 
коју они уживају, и осећање љубави ИЗil1еђу мужа !! жене, 06лаго
рођено друштве!шч [о] сећање;'l, :често да гај!! у човеку себичност, још 
више их побуђује да раде и за срећу других људи. Тиме се уништавају 
ынога човекова својства наслеђена од дивљих праотаца, као: сујета, 
I<ИЧСЈЫIВОСТЈ )кеља за раз:чеТZlЊС:",l и господаРС1-ьеl\1 н Т. д.; ШТО је све 

РZlЗВЈ1ТКО~I ДРУIJ1ТВСНОГ оссћаIЪа ?1Сlьа се 11 ОДliошај роднтс;ьа 
спра:\I деце с KZl~ човек почне дZt C:,IZlTpZl своју децу, без разлике спо;rа, 
не као И~\IОВИНУ већ као онда га I\10p2~lHa 06-
веза СПDаi\I 7ШVПIТва нагони К;10 с 

юша. Осећање љубави спраiй деце постаје не/iшије, али оно губи 
искључ!!ви карактер, који се често код :\!орално нераЗВJIјених људи 

показује тиме, што ОНИ Ј!З !ьубаВЈ! ]{ деци рушс обвезе пре:.Ia ДРУШТВУ. 
Човек жеЛI! да сва друга дсца K::lO год ј! љсгов;} достигну до таI{ВОГ 
ИСТОГ савршенства свију сносо6ностн. Он је готов да раДЈ1 за другу 

децу као и за своју. Кад људи јеДНО?ll сазнаду начело: да се највеЬом 

срећOIУ1 свнју људи достнже I1 најве!Ја среЬа појединаца, онда је при
родна ствар, да ни један човек не ТС;'КЈ1 да присвОји неко искључиво 

право за своју децу, што не бн i\юг;rа ;Е\lZiП! п остала деца у друштву: 

~\!eCTO тога родите,љи се СТD.рэ.ју Д:', стпорс Т;Ј.кве УС.10ве у ДРУШТПУ, КЈЈ{О 

би СВИ људи дакле !! ЊIIхова деца, ДОСТJIгла највећи ступањ среће. 
Св!! људи у друштву, свесни своје СОЛfџаРНQСТJI, ОДУЗИ:'lЉУ од роди
тељ," !!с!\.ључш::о прzuю !i оБЈ;езу да се брину о деци, а УЗ!!l\IЉУ на се 
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обвезу да CB!!I\Ia даду средства, како бн се све њихове способност!! 
најпотпуније развиле - на корист друштва. 

Ми В!Щ!lI\1О из овога да начело наследства у породици није ни

како нераздвојно скопчано са опстанком породице, НИТИ је неопходно 

нужно за срећу деце, нит!! је нека установа нужна за свако друштво. 

О начелу својине М!! ћеI\1О говорит!! на другом месту. Овде са;\1О 

щmмећујеI\1О, да је свој!!на Ј!зазвана Л!!ЧНОI\! потреБОI\1 човековоы. 

"УНЈ1штеље својине" таква је иста бес:ш!сЛ!ща као !I "КО:V1УНИЗЮl 

;,кена". Човек мора вазда J!iV1aTJ! искључ!!во право над неким пред

меТИI\ra, за своју л!!чну потребу. Може БИТI! Ca;\10 о TO;\1e реч!!: које 

преДl\!ете човек !!ма право да ПРl!сваја !! на кој!! нач!!н т. ј. О облику 
својине. Од људске потребе и увиђаююсп!, од склопа друштвеног 11 

других прилика завнс!! 11 облик својине. Код првобитних народа, где 

ПОРОДЈ!ца није била засебна јединица у пле;\Iену, својина је И;\1алZ\ 

сасвим ДРУГЈ1 облик, Z\ са СВЈ!!\! друпr у данашње;\! образоваНО;V1 друш

тву, где је јеДЈ!НЈ!ца друштва пороДица. Чим женZ\ постане правнZ\ 

ЛllЧНОСТ, јед!!ница друштвена мора бит!! ЛIIЧНОСТ, а не породица, 11 
друштво мора бнти скуп ЛIIЧНОСТlI, а не скуп пороДица, као што је 

данас. Пре;\lа уређењу друштвен!!х одношаја I\IOpa се мењати !I облик 

својЈше. 

у развитку ПОРОД!!ЧНilХ осећюьZ\ ;\Ш В!!Д!!!\!О ИСТ!! зZ\кон, кој!! смо 

ПРЈшетшш Ji код развитка друштвеНI!Х осећања. Породично осећање 
у први мах основано је на еГОИСТJlЧНОI\l осећању. Тежња за НZ\I\шрење;\! 

сполног Ј1нстинкта то је прва побуда љубав!! !!ЗI\lеђу човека !! жене 
!! IЫIХОВОГ супружанског живота. Тек на друго :често долази родитељ· 

СЮ! инстинкт, који је у први Т1Iax веО'\lа слZ\б, тако да се продавање 

и убиство деце сматрало као обична појава. Доцније под РZ\ЗНОВРСНЮ1 

УТl1цајИ:\lа везе !1З:\Iеђу :\lужа 11 )кене Ј! РОДЈ1теља 11 деце ПОСТZlју не/Епе 

JI Развитак друштвеног iIнстшљ:та на ПОСlетку ИГј)Z\ ОДСУ;:iНУ 

у.l0ГУ. "lIИХi се у ДРУIПТВУ YT13PrlC ?>10РZtЛНИ о праву и нсправу 

СПРЮl свију ЉУДИ i! човек почне у жеН!I па и са:,юј деци дz\ уважава 

",lЈ1ЧНОСТ Т. Ј, ОРГZlпиза:.l 

њшюсТЈ! 

граница ПОРОДИЦС. ПОРОДIIЧ.IЮ 

ПРОТ!ШНС друштвеНОС.l 

Ч!ТТН(' 

ИСТZl права на )КНВОТ и Уft~иваIье као 

други оGлнк. Осећање реЕ

пре:'lа Деци шири се далеко ИЗа 

occilaI-DС, које је у СБО~тl постанку 6И:I0 

ДО_'!а3Н С ЊИ:\l у сугласноет и још гZl 

нон 

ИЗВОР шш нова побуда за љубав пре:vш св!!:,! ЉУДИIl1а. 

То је природан развитак породичног осећања. Без сумње у да
нашње вре;\Iе !! 1<01( најобразоваН!lјI!Х народа И;\1а сраз:черно вео:\ш 

flIало ЉVДИ, кој!! су ДОСТИГЛИ овај идеални развитак, Z\ЛJf се јасно рас

познаје заЈZОН по ЕО;\Iе се развијају ;\!Орална осећања и iI!Орални пој· 

мови у човеЈ<У. Преil1а томе развијају се ]ј породични одношај!!. И 
данас ,,!Ј! већ БНД!!;\Ю веоыа ilШОГО ЉУ!!!!, Jl ;VIУПIкиња Ј! женскиња, које 

не задовољава данашњи ПОРОД!!ЧНЈ! СКЛОП !! који мисле !! раде како 

да га измене и дотерају пре;\lа своји;v! развијенијим потребаыа. Но 

KJ.i,O се ова ИЗ:~lсна нс :~IO/KC ИЗВРШИТЕ пре но што се Я(СНZt НС ПРИЗЕZl 

као равноправна л!!чност, то је очевидно, да нови пород!!чни скЛОП 

не може постати пре, но што се одношаји у друштву I!З основа не 

ИЗ;\Iене. 
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Друштво. Прво је друштво човеково: плеАIе. ГОilшла људи, везана 
КРВН!1:11 сродством !I зајеДНЈIЧЮI;\l потреба;\ra, где ннсу одређени ни 

браЧНII одношаји ИЗi\lеђу мужа !I ;,кене, ни одношајн родитеља спра!\1 
деце; Н!! права !! обавезе појединих чланова једног спрам другог -
нешто ВРЛО налик на стадо - ето тако изгледа првобитно човеково 
;!руштво. 

Кад је човек у првоБИПIO;\1 стању СПОЉI!!! утицаји на њега тако 
су јZlЮI да он Cai\lO у најтешњој задрузи са ilPYГ!lI\1 људима ТIIоже да 
опстане у животу СюIO У чврстој п",еil1еНСIZој зZ\једници он може да 

се одбран!! 0il ДI!Ј3Љ!!Х зверова, од пљачке Ј! убијања других људи и 
ОД свију друmх i\IaтеријаЛН!1Х незгода. Његова једна личност ишче
заЕZ\ у пле;\lену. У прв!! мах његова се личност тако губи, да он не1l1а 
Шl (гоју ;'l.::eH:v", ни своју децу, ни сроднике, ШI i!i\lање - све се тО 
однос!! ка ПЛСi\lену !! он сачо као учесник плеI\1ена ;\1Оже да се сматра 

KZ\O сопственик шш ро1)ак. Како се одељује пороДица и личност из 

П:IеI\1ена, ОВZI хаотична Ci\IeCa престаје. У КОЛ!!КО поједине личност!! 

Ј!Л!! породице теже да HaТlIHpe своје оделите потребе, независно од ос

талих чланова друштва, у толико свака друштвена јединица тежи да 

оград!! своје засебне интересе у друштву и да одред!! своје одношаје 
преI\lа св!!:\!а осталим друштвеНИill јед!!юща:vra. Ово одеЉlшање лич

ШЈСТ!! IJ породице из друштва!! одреl)Јшање њихових одношаја и јест 
језгро - суштина - у развитку облика друштвеног. 

CBZlKII човеI;: теЖJI да НЮ1!1јШ све потребе свог организма. Да бн 
човек ;\lОгао на:-'ШР!!ТЈ! своје органске потребе нужни су I\1Y извесни 

:'IатерНјапни преДi\!еТ!!. Лко човек хоће неке преДl\Iете да употреби 
IIСI'::ЉУЧI!ВО за своју ЛИЧНУ потребу, он мора теж!!Ти да њича завлаДа. 
Ова влZ\даВ!ша - овај одношај између човековог оргаШ!Зi\Iа !! пред
\:ета I<ојю! се З::Ш.1ађује, паз!!вље се право. ПО CBOI\le порек.1У појI\ЮВИ 
ПР:lIJQ I1 Вј).10 су СРОДНИ. ТО се види по еЮIО:Vl корену 
речи EO~,,} РЈ.ЗНИХ HZlP01Zl.'"' 

трепу посТZ\ју JЬerOBZ\ 
за по-

JI својина стоје од СЮIОГ 

је пре:4~ЧСТ права, а право је облик 
чланови 

:!I1III1 т ј. ПРС:'IZl 

ПIlТЈ.ГЬС: ЕаЈ<О 

појсдиног члана пре,та це

,Ј:РУП1ТI3У Il:Нl ДР;КЈЈ3I1 спс се УПР:НЗ0 СВО~И на ово једно 

право 

тако:ч 11('1 

је чије у друштву; којII:\l П])СДI\lСПЕ\lа ваља да влада појединац, zl ко
јЈ1.чZ\ це:iO друштво !ы који начин један на који друг!! - то значи 
реШ!IТЈ1 Ш!ТZ\Бе о друштвеној ОРГZlНЈ!зацији. 

Док човек ЖИВИ у првоБИТНОilI, пле:\IеНСКО:,l стZ\њу, лична својина 
\. ПРZlВО;\! СI\1!!елу не постоји Човеку ЛИЧНО припада управо cZ\1\10 оно, 

што уђе у љегово тело. Св!! ДРУГ!! спољни преД:\lети припадају св!ша 
друг!!:'>! члаНОВlша подједнако> ЗеI\Iља, реке, ШУ;\1е, етадо - све то 

припада цело:\! пле;\lеЈГУ. У личну својину најпре почињу да долазе 

ПОЈzреТIШ преДilIеп! J.::Z\O: алат!!, оружје, посуђе !! т. Д., али У прво

~IITHO:\! друrптву таЕIIХ је преД:'lето. врло :"lZl~lO. ПР:Ј.I30 је ::rпчности 

• > Ваља само упоредити: право, droit, Recht, jus и глаголс: управљати 
(руски, праSIlГЬ), dirige)', richten, jubere, Внд!! "Наука о чеповtческо.\!ъ аб· 
ществ-1;".177 Д. Глпнкс. 
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дакле врло ограничено. Нема сумње да се ЛИЧНО право шири тек са 

развитко;н ПОРОДlще. Чим човек завлада својом женом !! има своју 

децу, онда је природна ствар, да :.!Ора имати више материјалних пред

јУјета за њихово издржавање. ДОК цело плеiVIе не живи стално на 

једном месту, дотле је главни предмет својине стока, тек ДОЦНl!је до

лази I! зећIља као предс.Iет својине, кад се плеС-Iе стан!! на јеДНО:'1 

месту Пре~lа томе стока најпре постаје предс.Iет личне свој!!не, за тим 

купе 11 зграде које су IIОРОДIЩЈ! нужнt за ЖJIвљење, а тек на lIOСlетку 
долази земља, која се обраОује. 

Овю<ав пут у раЗВIIТКУ својине ПРI!iVIећава се код свију народа, 

којш.Iа се зна I!сторијски раЗВlIтак: код Грка, РИ;\Iљана, Келта, Гер

~Iанацз, Словена, Индијанаца, Скандинаваца, Мекс!!канаца !! др. У 

Русији 11 Ј'IндијИ 1 које се ;\lory С:'lатратн као доста знатно културне 

земље, још I! данас J!7I!a врло с-шого ОПШТЈ!на, у који:ча је земља 

заједничка својина. 

Код старих ГеРi\Iанаца општннска зе7l1ља - марка - била јс 

својина целог једног пле:\lена, које се насеЛJIЛО на тој зес-I.ы1; а често 

је плеZlIе било подељено на ВЈ!ше "Iарака, што је поглавито заВ!!СIПО 

од веЛ!!ЧШlе плеiVIена JI обликз зеl\Iље. Сва марка била је подељена на 
два главна дела. Један део делио се на толш<о чеСТll, колико је било 

одеЛ!!Т!!х породица, то се звала алоднална зеi\lља. Друг!! део - ал

менда - СЛУЖIIО је за општу потребу, као што је у данашње време 

ОПШТllНска зеС-lља код Срба. Кад год се указала потреба, општинска 
земља делила се на НОВО. Ж Код Римљана тако I!СТО земља је у почетку 

БJlла подељена !!З~Iеоу неколико ПОРОдl!ца: Е;l1JuшјеВJlХ, КорнелнјеВI1Х, 

Фабнјеш!х, ХорацијеВI!Х, Папиријевих и ДРУГЈ!х. Ова се подела при

:нећава ду-то Bpe~le У ;'ЮIВОТУ првих РИ;\I_ъана, ка.::\ су се из Т!!Х поро

ДЈ!ца раЗВI!!!а читава П:IС:llе!Ia. Код ОВНХ пле:llена зе:\Iља је дуго Bpe:lle 
остала неразде.ъена У ЛИЧНУ свој!!ну спадctЛИ су cal\1O: ПОI<ретне ства

]Ш, робови !1 стока. А!III је у римској ПОРОД!Щ!I глава породице И;\iао 

таъ:о страШ!IУ Б:lаст пад својЈ1:\1 ;\iла!)и:ча, да НХ је :\10гао 11 продавати 

у руској ОП!llТШШ П данас где постојЈ! ОПШТI!Нска владаВlШZ1, зе:ч;ьа 

ОПШТI1НСКZl дели се Но. ОПП.IТНIIСКО:\I На РЈ.вне zxc:ronc, 113. после 

КО1(1(0:'1 решава: l\O:lIe ће део IIj)!!IШСПl. Или се свакој ПОРОДИЦИ 

TO:lJC ра JI општ!шсю! терет!!. Општшrску зе;\Ј.ЪУ свака поро

дица И;\Iала је СЮIO на у;,кнвање. НИКО није ыогао свој део продат!! 

ЈЈЈ!Ј1 !10i"iOrt!l1!l KO:\lt, ЮllЈ1 \.,С 3ClДУЖЈ11Ј! на тај рачун. 3t;\!Jba jt: ОЈШCl 

ОПIЛТIIнска т1 ако је ОПШТI1НУ оставио, пије :\10Г3.0 дzз. тра)кн IETKZlKBY 
накнаду за оно право, што га је у ОПШТIш!! уживао !1 које је напустио. 

То је исто Еачело, које је постојало Ј! у српској заДРУЗЈ! ДО ПОСIСДЊСГ 
вре:\1сна. Ca7l1() овде ч.'!ан заЛј1УГС IВЈа ПСТУ Y:10ry, '! 

ОПШТlши 1I:\lа породица. 

Ова ОПШТi1нска владавина Ј!;\Iала је свој корен у чврстој зајсд
iШЦЈ1 са;,юг плс,!ена, које је ОН:lO ПРВИ оБЛJIК човековог ДруштвZ1 

ОПШТlIнства својина као год I! задружна својина, управо су са;\lО даљи 
развитак плеi,Iенске својине .. Нема СУ!IIње да је ниска култура КОД пр
вобитних народа И;l1ала ВР,10 веЛИЮI утицај, што се овај облик својине 

• ВИДИ О ТО:I1С Кол6а: CulturgeselLicble17s а нарочито Г. Л. Маурср-а: 
Gesehichte der Stiidte-Verfassung in Deutschland,179 
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одржао. Зе:lI:ъа се у опште радила ;)оаво, рад једне ГОЈ\ШIС повраћен 
је ОДјУlах У првој жетв!!, па с тога нико није трпео губитак, ЈКО б!! 
иста зе:l!ља ОЮIах JlДyћe године прешла у Tyl)e руке. Али опСт је 
са св!ш погрешно 7Iшшљење оних, који ТВРДС да је Л1lчна својина 

дошла услед раЗВIIТЈ<а зеl\Iљорадње .. У CTBaplI је б!IЛО сасВlШ обратно: 

lIајпре се раЗВllла лична cBojllHa па се тек После Р;lЗвнла зе.\I.ъодслска 
!<УЛТУРП. 'Го ПОI\2I.зују нсоБОРI1БС чrП-ЬСiIIIЦС, Еојс II данас постоје У 
РУСlIји постоје ОПШТШlе где је зе'\I:ъа прешла у с1ИЧНУ својlIНу упоредо 
с ОНИ'\Iа где постојн зајеДПЈ!ЧI,а свој!!на Зеi\Iљорадња У ПРВIШ3 није 
НI! ;'lало савршеНllја но у OНJI!I! ДРУП!ilI Пlта више: не'.IаЧЮI аГ]ЮЈIO:\1 
барон Хакстхаузсн, који је пропутовао целу Русију, на!!шао је на нај
савт)шеНllју зе:\lљора.:џь\' у једној ОПIIП!1ШI гдс је зеч.ЪС\ ОПШТI!Нска 1,О 
ИСТИ факт щ)!шећава се јЈ данас у Србији: задружне се ЗС71Iље у опште 
боље раде но Iшокосне 

Распадање опшпшске - IЕIе:\Јснске - својЈЈне !Ј раЗВ!Iтак :ll!чне 
својине, код народа на ПРВО'l1 ступњу раЗВIIтка, долаз!! од са CB!Ii\I 
другнх узрока, а не развитка зе:\Iљоделске културе Главн!! је узрок: 

раЗВЈЈтак стареШJIнства, власт!! Ј! господарства у плеl\1ену _ разв!!так 

правне неједнакосТ!! IЈЗ\Iеоу појеДII!IIIХ чланова у ПОРОДЈЈЦ!I !Ј пле
;\lе:lУ 

МИ С;\1О већ ГОВОр!lЛ!I преое, да је у првој ПОРОДЈЩИ Г,lава И:l!! 
отаЈ\ ГЮРОДЈЩС ПОТПУНJI В'Јэ'СН!!К це1е ПОРОДiще, љен преДСТi:ВН!!К Ir 

љен воо Кад се ПОјЈОДIЩС\ раIШ!РIНС1 те је ПОСТZ1'!О П:lе:\lе, залржало 
се поштовање Ј! нека врста lJОСЛУШ!!ОСТI! пре:\Iа стареттmНII П.1С;\Iена 

Он је код СШЈју првоБЈЈТНЈЈХ народа неки ВРХОВН!! СУДЈ!ја ПрlI сВ!ша 
Cjj()POJ'H~!a, I(оји се у П.'IС'llену ;Ј с!!] z1 вају; он представ:ьа пле:\!е у 
IIј)СГОТ"ОПЈi\Iа са ;\РVПј~I H:Je:\j~'НI!:\!a, ЧССТО је !I СВС!Јпею!к !! војСКОВО!Ја 

пр('тrrТ~I3л"ен у H)CГ(lHO~T .1IITty Ост!:,! о:зог ПРnРО;Џ-IОГ СГиРСИl;ЈIIСТНЈ, 

"Т::Т:':.:ТП!Х ПОf.7"IClГ!ЈIlZ1. истичу стзојО:\1 

но ПО:\ТG1::-КУ ~la ЗZ1..~lР/I\:С у cnaI,:O ДОО3 

на;1Ода, ггэ.реrшш

ако не јо!.!! важније Првобитна 

II:IC:\lCIE1. Сl)I131IЧI,Э (Н~tга ту ;Ј.\lа ВР.:јО ВЈ.;кну улогу, а уз тО 
па3V;'lе се I! ;lШОГr)бројност порr;ДЈще !! богатство, uпn је све СЈ\опчано 
CZ1 јУНz\Ш'liЈml ОВО С!3С' утичс те ПОРОДJIце, ј,оје да,;), једно)] нз СБоје 

вају јсднако свој О;:Р!IЧШф! положај !Ј предају га наследно у СВОЈОЈ 
i!ОПОДIЩЈ! Тако су код HZ1C Срба посталс у ПОС:lе;\ње ВРс)је кнеЖСЕске 
iiОјЈОЈЛUС: ПеТРОImћи \. у Србији НБЈа 

CY!llIbe да јс прва )lОнарх!!ј" кол св!!ју наРО.1а, као ГОД !! феудална 
CIICTe:lla у СРСДЉОЈ веку, поста.'Iа на овај НС\ЧЈ!Н ТО се ,;1 !Iста. пока,ујС 

код PJIi\IJЬaHa, Грка, Словена !Ј CB!Ijy других народа, I(ОД којих се зна 
ЈЈсторијСКII пастанак :llOнархијС'. Свуда је порекло JI ТiЈП ilIонаРХЈЈчне 
државе: ПОРОДJIца. "У њој влада осећање. Главни заповедник друштва 
поштује се KZ\O отац, I\.ојl! ]ша неограШIчену власт. Но ово оссћање 
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у неЮl:\I одношајJIilIа ыења се I! добија особити назив ројализма или 

љубави Ј( владару. Ово осећање може постојати и може се појмити 
само у патријархалном друштву".~ 

Природна неједнакост чланова у породици и разни други УСЛОВJI 

као: јунаштво, богатство, УiII JI др. стварају дакле раЗНЈliII породицама 

у пле:\Iену и у цеЛОiII народу различит положај .. ОДЛИЧ!1тије породице 
добијају свуд:} најбољи део: у деоби власти Ј1 одличја, као год и у 
деоби пљачке Та неједнакост била је глаВНJI узрок, што се ОПШТIIН
ска - пле)\Iенска својина почела распадаТ!I !1 претварати у личну 

својину За ПРIl;чер, l.;:ако се образовала лична својина зе:'>lље, )\1Оже 

најбоље послужити историја ГеРilIанаца у средњем веку. 

Кад се Гер:чанцн јављају у историји, КОД Њl1Х је још постојала 

племенска владавина зеilIЉО?;I. Али веI1 у то Bpe?;Ie ОДЮIЧЈllе породице 
т. ј. вође ратничке добијале су увек пр!! деоби алодиалне зе?;Iље веtш 
део, но друге ПОРОдlIце. Као што је већ природно да сваки необра

зован човек ЖУДИ да задовољи своје животињске п()требе, па с тога 

I<ОрИСПI се CBaJZO?;I ПРИЛИКО?;l где год ?;1Оже да што приграби, тако 

су радиле ]ј вође rep;VlaHcKe. Они су се старали да што већыа увеличају 
своје алоде; заУЗЈ!мали су често део алменде (оне општинске зе?;Iље, 

која није била подељена) разуме се на штету оних чланова ОПШТJIне, 
који су се заједнички користили TO;lI зе;lIЉОМ. Чиы су поједине поро

Дlще задобиле такав ПРИВЈ!леГЈ!сан!! положај у владаВJlНЈ! зе:llље, оне су, 

природна ствар, старале се да ту Пјшв!!леПlју задрже наследно у сво

јој ПОРОД!!ЦИ .. Оне пород!ще ]zoје су живеле на ОПШТlшској зе;lI.ЪЈ!, нису 
И;VIале узрока пређе да теже да ЊЈ!хова земља остане наСТ1е.цна у 

ПОРОДИЦИ, јер и без тога свак:} ПОРОДЈ1ца Ј!~!ала је право на JIСТИ lIЛИ 

сраЗ:'.lерно ТОЈШЮl део у ОПШТIlНској зе:llЉИ; али ПРI1Вl!лешсatlа поро

дица, теЖЈша је да задржи свој већи део. То је КЛiща личне својине. 

Ове ПРИЗ!Iлегисане ПОРОДЈ!це често су Жi1зеле са сп!!:>! оде;што од 

осталог П;lС:'lена 11 ОГРZlђИВ3.Jlt С.У ЗПДОВII:ЧЈ. 11 РОIЗОВИ},Е1. _.(\.~nГ 

што је најВ::Ј.жније: оваке ПОIЮДlще ЗЮI!1'Vlа'1е су се ?;шого ВШllе чето· 

BaInCi\1 против других П~7IС:\1сна но зе:'lЈЪОРZЏЏ-ЬО:\l, за то су оне из СБОГ, 

а често и из ПЛС;,Iсна; ПРИКУГIJЬZl;IС ДPY;:';:~JJHY, је TZlKO ИСТО 

друж!!на наставила 

се обично са ПОРО;ЏЩZ\:\lZ\ на тој ПРЈШЈЈЛеГIIсаној - јјјlе:шr11ској 
зе"IЉ!! JI живела је око заыка Jel!! у ca:l1O:\1 за:\lКУ lыс;йићскоч. Ово је 

дало јuш lH::11Y L!1JIY lluјt,;!Џliiii:~i l.iОlЈV~;~ЦZl:,IЈ. ,ц~ C;::::I2l'?:11:-!СI'"У 
зе~i;ЪУ у приватну својину. l(ад се већ почела образовати лична 

својина код вођа и знатнијих породица, онда су, природна ствар, и 
друге ПОРОДIЩС тсж!!пе да З2ДР;'l\е ВЈ свагда у својој породици онај 

део, ю! је припао, јср је свака породица била у опасности 

да ће ПРЈ! Ј!дућој деоБЈ! доБJIТ!! ;lIaThJ1 део. На тај начин брзо су неке 
породице, које се већ?;1а раз?;шожише, остале са врло мало зе;l1ље 

спра:,l ;:\ругих породица, а неке су БОПЈС остале готово са СВИ:'.1 без 

земље. Такве су долазиле да живе на зе?;IЉЈ1 знатнијих породпца, 

које су ЈЕ\!але и сувише. РаЗУIlIе се за то су ДО;Iазиле у нску заВIIСНОСТ 

ОД ВЛ;Ј.СНЈ1ка зе~\1.:ье. ПОНСI..;:ад caZ\la је ОГiШТJlпа ПУШТZt,;lZl из СБоје сре-

• "HilYKil О человi;ческомъ обществi;"lSl. ОВО ВDЛО важно дело написао 
је Д. ГЛ!lнка У први мах на фраНЦУСКО~l језику Ј1' тек Ci\ четвртог франц. 
издања преведено је на руски језик 
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дине целу населбнну на неку своју заједничку земљу 11 та је нова 

општ!!на долаЗl!ла у зав!!сност од оне прве. Ал!! главн!! узрок распа
дања ОПШТЈ!нске својине, бил!! су опет међусобни, племенски ратови. 

у ратовима победиоци деЛИШI су !!зе-Јеоу себе !! зещьу Jl људе, које 

су победили. РаЗУ;VIе се вође племенске !I друге ОДШ!ЧЈПi!је породице 

д06ијале су најв!!ше; прост!! војници юање, а најчешће они су до

бијали са)\10 пљачку од покреТНЈ!Х ствари. Покорена племена или 

IIоједине ОПШТiше чссто су задржаВZl..1е потпуни свој прваШЊЈ1 строј, 

ал!! су ДООlIјаш! господара над c060:l1, који се С:'>Јатрао као прави влас
Н!IК ОПШТЈшске зе?;1ЉС. Некад су са;'.!!! СНРОilЈаШН!фl и слаб!!јJI људи 

траЖИЛJI заШТl1Те силних породица, а некад су траЖИ.lе заштнту 

цр!<ве !! пре:\1а НJIIMa долазиле у записан положај 11 т. д. Отуда она 

страховита збрка у ЛИЧНО;lI праву, а IIZ\РОЧИТО у праву својине; отуда 

она гомила пле:lшћа всI1I!Х 11 :\јаЊI1Х са раЗНЩ,I праВiI:\lZt ПРС:\lа ПРОСТИ:';l 

грађаннма Ј још збркаНЈЈј!I:\Ј одношајl!;\\Ј ЈЈЗ7l1еђу себе. И данас, вели 
КолБУ" Н:\lа у ПРУСlJји седа:\! раэЛIJЧIIТlIХ ВЈ!дова ОПШТJIна у погледу 
на својину зе?;Јље. 

Код других народа историја ЛlJчне својине зе;\Iље Ј1шла је врло 

СЛIIЧНЈ1:'1 ПУТС;l1, као JI у ГеР:\1ZtНЈ1ји Варијације су у неКОЛЈЈКО РZtзЛl!

ЧJIте, аЛII је основн!! закон јсдан Ј!СП1. Свугде је прелазак зе:'1.ъе у 

:I!!ЧНУ СIJојШlУ 0110 I!з Ј!СТЈ!Х узрока РаЗР1С се код некнх наРО,lа тај 
процес I!шао је брже, негдс спорије; код неких народа првооитна 

ОПIIП1ЈНска владаВЈЈна сачувала СС још 11 до данас, па I! код народа, 

Ј-:ОД којих је са свнм превладала лична својина, поједине ОПШТ!1Не, 

често су дуго Bpe;l1c задржавалс свој ПРВООИТНЈЈ карактер Да зе:'lЉО

радња ;VlOже ДОСТИГНУТЈЈ врло веЛIIЮЈ ступањ савршенства Ј! при опш

ТIIнској владавини, о l'O:\-lС се :\10)КС CBal~;I уверити С:.1:\10 u.l<-:O ПРОУЧI1 

ЗС:,lљоделсlZУ l;:У,lТ\'РУ у IIп;щј!!, Г;:Ј:е се опшпшска ЗС:\1ља заД[Јжала до 
најновијег доба. 

/\.'111 1'ад. су пећ порол;ще је:(Ног народа од ссљю::а пос-
тале господа, ка;( су почеле да :Ж!Јве не pailo;l! својих PYI;:y но раДО:'>ј 

је lIC:la !ZY:ITypa једног 

СС.ЪZiЧКI1 СВСТ 011:1 је ~'I~l :L::J IIРОIIЗВСДС све I-IЈ.:\ПIРlIl1ЦС за СБоје 

саВDШСНТIiс H,l]! да их :!об;Iје у раз.чен)' од }ljlУГIJХ П!ЈО!ЈЗВО-

за IIРО1iЗПО;IС, су јој у В.'12СПЈ. Цепо ООГ2ТСТВО ]Ј СРЈНОСТ 

l~pEa и РИ;\i;ъана основана је БИ~-iа H~l llРОНЗБО':Џ-ЬИ с бrr~10 

неједна!\остн у В;Iадавшш JI робова, једва би се ПОДlIгла ЊЈЈхова кул

тура за :l1НОГО х!!љада ГОДЈ!на, до које су ЦОШШi за неколико BC:;:OIJZl. 
у СРСlЏЬС~Ч тако ИСТО 

оснива се на раду ПОТЧJlIbеШIХ Прве занатлије то су веiшноч по'Г

чmЬСНIl, који ПЛ2!1ају cBo:'>Ie спаХ!ЈјЈl одребену плату (у РУСЈ!јЈЈ се то 

10ПС :\1есто ;р РZЩС зе:\1.ЪУ Jl да .У1), КУ:lуче. Тако је ;1СТО 

би;ЈО I! са ПрЩI;.1 ТРГОВЦЈ1:ча . .'\:Ш ОСI1\1 ТОГЗ: ПРВ!! трошачи нове савр
шсш:јс П!}О]!ЗIJО;1ње, то су в.'!2дајући СП.Т]СЖJI: плечство (у које спадају 

!! в;Ј;:ЩЈјуће пороюще) ЈЈ свештенство. Тек полагзно образује се тако 

зваНЈЈ Tpetili реЈ1 rpat)2Ha 11.'1][ среДЊ1Ј стале/!, I!З:'lеi)у lIOтчињеНIlх се

:ьаI\а и пле\шпа, пошто су се BapOU!JI одеЛJI.lе од села 11 поста:lе сре, 
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ДЈШЛЈ занаТЈ ЈI трговинс. ЛJIЧНЈ својнна добнја тск у ваРОШI!:\Iа свој 
СУВРС:,IС]-Ш оБЛ!IК 

11] ТО ес ВlIШС i\IНО>ЮI богатство у ваРОШН;I]а, УВСЛl!чава ес I! број 
ЩЮ!IЈвођЈЧЈ II трошаЧЈ савршеНl!јlIХ ПРОlIзвода. У сслу свака 1\:у11а 
Tl!Opa eBoj!Ii\l раДО.'I да Hai\!!Ipyjc скоро свс својс потрсбс т. ј. i\!Opa дЈ 
зна свс занатс који су нужни за израду разноврсних ПРСД,\Iета, ШТО IIХ 
тронт сс.ъачка ПОРОi(!ща, што, раЗУi\Iе ес, "'!О>КС бит!! СЮ!О врло огра

НЈIЧСJiО. У варnrШЈ сва!\ЈI ПРОИЗВОД!! са\!О један П]ЈО!!ЗВОД, а СВС ОСТ:\.10 
доБЈЈја у размсну. СваКЈ! је П]ЈОl!звођач у lIето B]JCi\lC I\уmщ !I продавац, 
у друштву. ПРОJIзвођаЧI! ЈIЗ целог свста ДО.iIазе јсдан с ДРУГИМ у сно
шај. ПРОИЗВОД постајс: сепап, оруђа за ПРОИЗВОДЉУ постају: I\апmал. 
На ,"Јt:!ш зеi\Iља, која јс БJIЛ:\ код првоБIIТНJIХ народа ПОГЛ:\ВI!ТО 
СРСДСТIЮ за производљу, губи са св!ш овај Ј!СКЉУЧ!IВlI карактер. Он:\ 

;х,со ;'::1ПI1ТЈ..:IZl JI то пP~~jO често ДCO~ који далеко >.lање 

::1С!!С ДОНОСЈI но r.,:агшта.iШ другс врстс; а што је још важнијс: она 

ПОП сспап, I\i10 !I друг!! ЧОВСКОШI ПрОИЗВО,\!I; купујс СС JI продајс ПО 
закоll'.· КОl1курсnцnје 

ТаЕО сс Ф:\КТ!!ЧЈ-!О Рi1Зfшјао ОО.'I1IК СIJојШlе у друштву. Да ВJIДH:\IO 
сад" K::1i\O су сс разп!!јаJIJI правн!! појс.IOШ!, који су неРZlздвојно свсзаНl! 
са 0\1;!;11":0:\1 својинс. 

СВZlЮI човек ТОК!! да зав:rада Што више ;l10ЖС СПОЉШI:lI прсд".!е
ТЮiа, би ?,IOгао да употрсби за свој с .'ШЧНС цсли. Тај факт ПОК:\
зу је се код св!!ју народа!! код свију ,Ъ\TДIf Што су .ЪУЩI нсобразова
н!!ј!; ТЮ! је ова те;,к!ьа Rсћi1. МИ ОIO всћ I,азали да јс ова тсжња 
!i()јЮ:UI:Ја својину !! ОДlIOlп:\ј човска спра,,! ПРСДi\Iста својине 

r ј право В!!дС:IИ 010 ;Ја јс у ЩЈIJО'.i ДРУШТIJУ глаВi1 ПОРОД!!ЦС нсогра-

Ово исто право 
IlОро)Џщс. 

ЧОВС'Е :i:\lCIC ТОКЈ1 ,'Ја ПОР!![!!)I ссб!! спољне ПРСД,\Iсте орг:\пскс дотлс, 
;(01'-1(' се НС }'Јlари с;} l.:1KBO~I IiСТОЧ " е;'КЊО:ll ДРУГИХ људ!! .. ФIIЗ!Iчна 

нраБЈ., ~: ilPIHI ~\Iax ЧОВСi< је np;IO С;Iаб 

ссос \' 

јс Ti1KO Јl" 
!!,lС.\lсна I,Ој!l ОДРСЬУЈС 

-,\, С 

правне 

(}IIШЛl'I!! :ШЧiIОСТ, I:ојој је Прi1iIO поврсђено, не ;каЛЈ/ се ш!кад за 

;{руш'z"r;СI-IОГ РСјјЈ., То се 

СУ[1ЈТ!ТЈЈНЕ. Oт:rТlITIIE(:,:;::' 3С:"',:.Ъ2 Г--:C-~Il II~ 

од па',IТ!I!JСК:\; ОПШТЈIНСКJI збор 

тr !'нкос,IС не П:\;\:t Н1I на крај Пi1:1IСПI да протс,:тује 

НРnТИБ pr!lZl. Ko;~ 1 nC-,lJI I\'IcH, 

1:С.\I" llикако онај знаЧi1ј, 1\::10 год РЈјмљана !I ГеРllIанаца где lex !! 

GeS'CI: 110 Ca:I!Oi\I Еорену речи !IЗГ.1С)(:\ к:\о нешто постављено озго _ 
,':<I,ЉЮ;Рi;;I(' : у ОНШГt: 1\0;\ свију наРОДЈ, који још 

.\Iснн 

Т.1ЕоЈ)с ~::.,i;] 
се у!~!!!r1!ЛО :~J. C~IOY3CHCKJ. реч ,,3ZH'::OH" по С30:.1 КОРС~IИТОZ\1 пој:\IУ 
;(1'.\ m З!!:1чај но [ех !I Gesetz, ;IJa;\:1 се употребљава у J!CTO~! 
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::юшс на П!)ВО,\! ступњу, нсма НIIТЈ! одношаја владе и поданика, НЈ!ТЈЈ 

пој"Iа B.laCТJI у С;\lИС.lУ државне JIЛ!! судске власти. Као ШТО peK~X ~y 

СУ ПРi1IJНЈ! пој:IIОВИ уобичајеНJI, као JI правни рсд JI свак!! КОЈИ Ј.е 

наРУШЈЮ обичај, наРУШJlО јс правни порсдак И поврсдио правнс ПОЈ

:IIOBC це:!Ог друштва Ј! оно ;lIY суд!!, као прсстуш-шку против ПРШ\lЉСНОГ 
рсда. 

A.lII vавноправност чланова у ПРВО"I друштву ишчсзава нспре

стано. ! !р'ава појсдинаца ширс се чссто врло широко и стсшљаIJају 
па јј П'ШС са СШ!:II ПРi1ва других људи. Племснске старешине добијају 
нсогра·l!!!чену власт над свој!ш ПЛСi\IСНО.\I. Ова власт уступа се у први 
~Iax :106ровол,но А.1Ј! та се власт доцнијс раЗВ!Iја СI1Ј10М. НСКОЛJlка 

:IЈ!Ц:\ ;lOб!Јјају власт над /К!ШОТОi\! Ј! !шањеIli ,\ШОГЈIХ ПЛС:llена - цслог 

IIЈРО:~З, :l често се l3"iZlcr концеНТРJIше у јединој личности, као 

\. ЈIсточњаЧЮI:1I :l101-IаРХЈIјЮIa, гдс се Гlава државс С"јатра као неогра

;IIIЧС!Ш R.laeH!!K СВ!Јју подаН!lка. ПојаIli "закон" ту добија карактер 
]Јi1ЗЛ!\Ч!ЈТ од об!Iчаја - ту јс закон заповест влаСНlIка, којима је уступ

љсно II.'!!I ПРllзнато пра1ЈО да реГУЛ!lШУ одношаје свију грађана. У 
СЈ!СТС:\];; фсудалној спаХЈ!јс у јјСТО су ВРС:IIС ПОЛJIТЈIЧНС JI војШIЧКС 

ст:\рсш!шс ][ CYill!jc свој!IIIi подаНЈЩJIlIlа. У неограш!чсној IliонаРХJIји 
влаДdР ј с јј ЗЈконодавац Ј! ВРХОВЕ!! чувар поретка !I заповедник вој
IШЧЮ! !! врховн!! судија, i1 чссто !! ПРВОСВСШТСН!IК рслигијозн!!. 

11з судара права разн!!х л!!ЧНОСТИ јавља сс потрсба да се права 

CBi11,O:l1 о:mсдс .. У почеткv сс то vегулишс об!\чајеIli IIЛI! као што СIliО 

г.:1 јС;\IЮ:\ј' назва:!!!: 1ЈутеПКII пр'JIзнатим уговором. Доцнијс настају 
;\ОГОВОј)И JI писаШI з;::tКОШI Управо цела фсудална ]ј lIюнар

:I!iжавна С!Јстеl" осннва сс на це:IО:\1 реду почесш!х уговора, 

·,'C.\iz:E:::; !i П!10IСНIIХ. У ;\ЮIШР;'шчне СIIСТС:ЧС 

IIаС;;:ј>С је Г.1:\ВШi покретач Ј! творац ДРУШТВСI:НХ одношаја, па ПР!! 
СЕС.\[ ТП.~I СВ;/:1::1 СС в!!дс траГОВЈ! 0.'( оног првог уговора, од ПРIJЈ!Х 

Ij.'IC\lCHCКiIX, су СТВОРСН;I самоодржања. И нс-

orpali;l~iCEII В.7I.Ј.дар C~\1aTpZ1., ДЈ. И:\1Zl HCize обвезе спра7'vl својих пода
Hel~C обвсзс спрач вла-

јеЛЕi!\СЈ сс ПРJIi\н:ћаВ:t неК!I уображсн!! УГОВОР, нск!! признат!! правн!! 

КОЈ!! се 

::ГУНiТТ3~, ПРЗБЈ. 

\' КО:IН!\О СС појављујс тсжља појсдинаца да свој;} права нсограничено 

pJIlirIPC, ;;:',. захвате НСОГi)ZtНI1ЧСIIУ :пласт у TO_~IIIKO се јавља TC/Kl-ba 
ОГГCl::!I1ЧС I: O;LPC}~('. СУг1.:1, се 

JI у најi1ПСОЛУТНlIјјii\1 држа-

право/ В.паст) закон Ј1 суд РЭЗВJIј:tју се ј СДi1}! ИЗ 

СПС:ЈЈI, Оп;: се OTY,J,Zl, I.UTO човек 

ОШС:Ј\' 1\0.1 праВН!!Еа Зар::щ објашњења обратно са'.l се наше'>! познато'>! 

. i' CTOjZlIi:Y I~IС"Ј:UЈ.I'::ОD:Iћу Е оп је IIОТrзрдно :,'iojy ПРСТПОСТ:НJIZУ. "За
КОЈ-ј" !ЈО сво)! KOOCIIV знач!! нешто свршено, установљено неки основнн 

УЗРОЈ\, :1 !IJ!Ј\ЗКО' нешто "ПО:IO?(ено" Ј!Л!! "постављено". За то се ](ОД нас 
"законе.\ј" наЗНilЉС Ј! РСЛl![Ј1ја, !i људн деле у вер!! по раЗЛIIЧЈПl!iV1 "зако
!lЮlа", а [ех Ј! Gesetz, нс употребљавају се Н!1Кал у том ошслу. 
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тежи да завлада СПОЉНlIЫ преДi\lеТНi\lа, кој!! су ыу за ЖJIВОт нуж.!Ш 

!! да регул!!ше ту владавину спраы других људи. 
Аыа св!! ови појrv!ОВlI означавају одношаје чланова једног друш· 

тва - било ТО друштво плеi\Iе ил!! народ .. Ово јединство означава се 

појмом држава. 

Држава, као једна целина означава дакле једно организовано 

друштво, где су не СЮ!О одношаји појединих чланова одређени на 
основу он!!х појмова, које смо казали, већ је љена целокупна В.laда

вина - територија ИЛ!! државно зеМЉlIште ограНl!чено ПрйIа ДРУШ:\I 

држаВЮIа; заједнички интереси чланова једног друштва одређен!! пре

ыа свакоы другом страНОјуј друштву. 

Видели смо да ова целина постаје борбО;'.I ИЗ!llеђу појединих пле

мена JI завлађивање"l једнога човека над ДРУГИ"!. Са,,! назив словен

ск!! "држава", као што вели Рус Енгелсон, "ОПОilшље човеI,а на ст!!с

нуту песН!щу"I85 Код Руса овај је назив још значајнији: назив "држа~ 

ва" заыељен је код ЉI!Х наЗI1ВОЫ "государство". Земља Ј! ЉУДЈ! на ЉОЈ 

наЗЈ!ВЉУ се именом које их означава као својину "господара". Али 
ма да је држава основана ширељем личне владавине, опет има у љој 
она карактерна црта: признаваље државног поретка If обвезе сваког 
члана да помаже тај поредак. Та се црта прнмећава JI у државн 

ПZlтрнјZlрхалној JI у др/кав!! :\!ОнаРХlIчној, феудалној и I<aCТJIHCKOj, KZlO 
год И У деыократској. То је давало MHOrIIiYI научељаЦП:\Iа повода, да 

постаНaI, државе доведу до неког прастарог, првобитног уговора, кога 

су тобож склопили први људи, кад су прв!! пут ступа:1Ј! да живе у 

друштву. Ма да данашља наука на друг!! нач!!н ТУ:\lаЧJI ПОСТZlнак 

друштва, опет се први правни обичаји, којн у првоб!1ТНО:\I П:lе:llену 

одређују права и обвезе у друштву, ;\10ГУ с:\штрат!! као нек!! уговор 

Ова црта државе врло је важна !! заслужује да је дуб:r,с проучн:чо. 

у оБЈ1ЧЮ1ll1 друштвенш.I одношајЈ!:\Iа, ЉУДI! су CZl сшш с;!ОБОДШI 
П. пр_ јз. говорити с човеI\О:\I, ЧJlаНО:'1 ИСТОГ друштва.} ЈСНI 

неГОВОј)IIТИ, ?lОГУ се пријатеЉI1Т!! с Њl1:11 I1ЛЈI непријате:ып!!; .:\IOгу 

),IУ ПОКЛОНИТИ све што Иi\lа~I или неПОЕ~;IОНllТII 11 Т" д, i\ли И;\lа је.ана 

врста у сваКО\1 друштву где одношаји Ч~lанова ннсу тако 

ОДРСШСН!1 Н. пр. сваки ;,IOра држати уговор који је једно:\\ по закон',

УСШШ!О, ј'lа ,.;:ако ;НУ се тај уговор недопадао; свак!! ,,!Ора па поштуј\: 
права сугрZlђана на љихово ПРЈIВZlТНО, ОПШТЈШСI';:О Ј!:Ш др/кавно 

гп':'\Т:'"Н "'1.1("\1\'-' ,~ 
~~~~,-'*- • ~""'l-''''" r",,"'" 

прво ПР!IзаТНiI, а ово друго јавни одношаји држав;ьана. 

Ал!! i\IeQY правНЈШ одношајима J!i\Ia разлике. Ј едно су ОДНОШZlји 
појединих држаЈЈ:Lана :\lеђу соба;\!; а друго су одношаји појединца 

ПРС:'\12 ДРУЕЈТ13У су ПРИI3ZlТIIО-llРZlБЕИ 

ТJiЧIIJI. 

У првоБИТНО:lI друштву ов!! се одношаји не разликују !!З:\lе!)у 

себе. ЧЈ1таОЦ!1 ваља да се сете са",ю Ј1ндијске опшпше, где се ПРЈшатно 

право не раЗЛЈпzује од јавног права. У првобитној ОПШТЈШИ св!! ОДНО

шајЈ! оснивају се на фИКТЈlвнmv[ - уображено:vт - уговору. Ни јед:н! 

члан није изјав!!о своју вољу да жели да живи са оеталиы Ч!IаНОВ!!ilIa 

у оваК!1iII или онаКИi\Ј одношајИillа. Он се покорава ПРИМ.ъе!Ю:\I оби

чају, не знајућн ни саы како је тај об!!чај постао. 
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Што се в!!ше одељује ЛЈIЧНОСТ !IЗ племена, приваПlо-правни од

ношаји све се више оснивају на личним обвезама једног члана спрам 
другог - на уговору који су склопили ПО својој ВОЉИ ОНИ, којих се 

тиче. Охр ана тих уговора поверава се Л!ЩИiYIа, која не учествују у 

љему, а то су судије, Дакле у ПР!1ватно~правним одношајима у CYBpe~ 

;\Iеној држаВJI првотн!! уображени уговор управо је замељен ФОР;\lал

ШIМ уговорима Л!IЧНОСТ!I. ОВО је нарочито случај онде, где је патри

јархална, зајеДНl!чка својина уништена а уведена приватна свој!!на 

I! подела рада у друштву 

Ал!! ПОЛ!IТ!!ЧНЈI одношајн држављана још се једнако оснивају на 

уображеЈЮ\I уговору. До данашљег дана cailIQ један део држављана 

прописује "заI,ОЈШТЈI поредZlК" за све чланове, па ту своју вољу про

Г.1!ашује за општу вољу СВЈ!ју Ч:!Zl!!Опа. Шта више, чак н ОНИ који се 

ни родили нису, обвезни су да се покоравају држаВНОilI поретку ПZl 

још уз ТО: исти он!!, ј<ој!! су ск;таПZlЛII утовор - владајућа партија, 

па била она већ!1на или маљ!!на народа - ИilIају право Ј! силу да суде 

сваКО:\lе кој!! се противи томе уображеноТII уговору. Држава дакле 

обвезује грађане на известан поредак, I<.ојЈ! се нису Iшкад сагласили 
на тај поредак Најлибералнија и Hajдe;\lOI,paTcКljja држава не може 

се заi\lJ!СЛl!ТИ без ове природне - насилничке - црте. Све што се 

illOже очеюшат!! у раЗВIlТКУ држава то је: дZl се СВ!1 ПО,l!1ПIЧНil одно

шај!! оснивају на праВG:\I уговору већине одраслих чланова друштва 

оба СПО:lа и дZl је ;\Iањшш сваки пут остављен С'юбодан простор да 
ради на Ј1З;\IеНIl ДРУШТВСНОГ уговора т. ј. да cTBapZl себ!! већнну Л;т 

људи се T!!~le не задово.ъаВZlју. 

Развитак држављансКl!Х одношаја може се ПОClIатрати још са 

једног Г,lедншта. ?llи 010 шщс;ш како је из оорбе права појединих 

Л!!ЧНОСПI никао појZl:ll законZl. Закон т. ј .. признати ред ил!! iiaЧi!Н на 

основу кога може сваю! члан друштва бит!! власник својине !! правна 

:ШЧНОСТ. У вре:\Је феудално !,?!д је сабља решавала право, кој!! је 

у правшшој борбн н. пр. кад је војна !В:\Јеl)у два владара зваНIIЧНО 

објављена - ШТО отео, то је био "ЈZlКОШ1ТИ" Б:IЈ.С!ШК отетог И:.lањZl. 
у данашње:.ј 

IlITO 

ћар УСТУПИО, ОНО 
се у друштву признаје 

i_lС!!ша шшст, онда она 

Б:iаСЕl~i< ;'\lV је 

НСIЮ:ЫI кад јс то урадио. Ос!!ч 1'ОГ<1, кад 

!Тека власт као законита, П. пр. :lIOHapX ЗZlКОI!О

:\lОјке СТВОРИТ!! заКОНi!'\Iа HZljBehe нејеДНZlкостrr 

у Пр:lВУ Ч.lz;.ПОБа истог народа" 11з тога се види да порс~~ 

законитости ;\!оже постоја1Ј! највећа правнZl неједнакост - највеће 

насиље с је;,(пе, а пајтежс ропство с друге стране. 

.L\~'!!I ~ЋУr'1И ПРЈ.I3~ Ј1.-IИ :,1оћ:i1 :l,а ;1,0 

ПРZlва, вазда се боре ПРОТIIВ "законитог пореп::а", ДZl се !I ЉИ;\.1а призна 

исто право као н ДРУПi'lI чла!ЮВЈ1iIIа Друштва. У току борбе ИЗ:llеђу 

:rичности су раЗiIIl:\i ПУТО3Ј:i:йct захваТН':Iе разна l1рава, Нl1че на 

послетку пој а",! равнопраВНОСТJI. То је признаље: да сви људски орга

I-IИЗМJI имају јелнака права на спољну природу. Под ови"'! не ваља 
раЗу:\IеПl да је свакој Л!IЧНОСПI т. ј. сваком члану друштва одrvIерено 

једнако право - једнака владавина над СПОЉНОiII ПРИРОДОilI, већ да 

свак!! оргаНЈ!заiII влада СПОЉНОi\I ПР!!]ЈОДОi\I сраЗIllерно свом сопстве

HOi\1 достојанству. Ово је најсавршенији појаiYI до кога се РZlзвија 
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IIдеја права ЈЪуди до сада нису нашли :llершю по 1\:0;\lе би "lOГЈ!Ј! да 

оцене достојанство И71!! вредност сваког оргаIШЗ'V1а и да пре;\1а TOIV1e 
одређују свачије право. Али рец!!мо да је та :l1epa нађена Ј! да је 
сваКО:\1е О:lређено управо TOol!IKO, кол!!ко ње"IУ припада. СваК!Ј члан 

везан је друштвеЮIil1 УГОВОРО:l1 да не прекорачи границе свога права. 

Ако је ово ilOc.lelIHo изведено у сюша .ъудсюш одношајЉ\lа (што се 
даБОГ:llе :lюже сюю заМЈIСЛ!IТЈ! ал!! не остварити), људи бн постали 
савршено равнолраННЈ! аУТО?liаПI - illаШIШС, };ојњча је сваки покрет 

ПРОПllсан Ј1 отраНI1ЧСll. Уз:\пшо н. пр. једно друштво где се спе врши 

по ОПIIЛБI догопору; где су св!! закон!! JIздаПI ОПШТО:\1 ПО;ЬО:\1; где су 

права сваког појеД!IНОГ чланZ\ прорачуњена !IЗ;\lерена и одређена и 

где IIЗВРЕIНJI 0prZ\НJI раде сачо оно на ш го су овлаш!iеШI. У таквом 

Ј!руmтву С1Ооола човекова заЮIСЈ! О.'! тог," коmшо је права остав;ъено 

ЛIIЧНОСПI на сюбоюю располагање, а ко:шко је свако.\! одузето Ј1 

.'';СТУП.ъено друштву Рещшо да је друштво проп!!сало у КОЛИКО саха

та ЈШ један грађаннн не сме бити на улици н да Ј!звршна власт 

:\lОже свакога затворити, кога нађе на У:ШЦII ПОСlе одребеног РОI.;а. 

То је СIJтан ПРЈI:I1ер, али Ј!З њега се ВИД!! да ЉУД!! :l1ОГУ БНПI У равно

правносп! једнако неслободни. Као год што се ЗаЈ<ОН1!Тош!iу :llОже 
одржзваТJi највећа неравноправност !I тиранија У ДРУШТВУ, таlZО НСТО 
\'закоњаВi1ЊОI рzшнопраВНОСТJI CBl!jy ЛIща :\lОже СС узаКОНЈIПI највећа 

ТЈIРZШIIјз у l(РУШТВУ НЈД ЛJIчношћу - Т!Iрашrја СZl;\ШХ закона, што 

ИХ ;\руштво по ОПШТС;\I уговору !Iздаје. 

МЈ! С:\10 ДОШЛJI у наШС:l! ПРО~lатрању ЩЈ3i3iШХ одношаја до јсдне 
гачке, Еоја је ДЗВНО позната :I!![СЛЈIOЦ!!'.lа 11 IIРСКО које су СС ._!НОГ!! 

спопщаЛII кад су ХТС.Ћ! ДЈ построје l\РУШТIJену теорију д.ОШ:Ш (;\10 

;;0 оне ТЈ.ч:,с Гr~С се П[Ј:lВО !1 човеко!}Ј. СВС 

ВИШС теже ,'\а СВС о;що!!Тзје уРСДС из ОСНОВУ .'!!!ЧШIХ обвсзанnсти -
;р на ОСНОВУ уговора CBlIjy чланою добrrју 'lнзка права па JI 
.чој! ДЈ СПО.l,НО'.1 ПРilјЈо;\о:,ј. Pal?iiOJjJ)iUJilOCT - то Је најссl13Р-
НIl'ниј!l II;Ј се OCHOIE1Tl1 ДРУLJ1ТБСНll Ilорс;~а!\.. l! 

ти:\!с се не за.~10ВО'-ЪZlIза l!опеков:Ј. TC)KtlJD. Bl1lIC.f III С;\10 KZlKO У ПРIIватно

- :ТЛ\"ТТi т I:CE! T~\ Т 

т1 Г!ре:\l Ј 

"Пос.:!е 
Л\.litНЈ1, 15 С.' tl 1 l..,..t ,--, !\'lll.'l, 

Тlпбопз Jt ПР~RО 

ШЧНОГ осећања човсковог. 

\-

ПрНрО,,'1С 1>:30 11 ПРИIJЈ.ТЕII, ДРУIIIТI3еПlI О71.но-

преД:\lста, су ЧОВСi(:,' IIj)СЕО НУ:ЖНJI 
. . 

'-1\.)1::II.':l'\.)' JL: l1(tJl.tPI.,.:~tl..t c .. 'luuu,:i,"~ . 

Ч!IЧУ из je}lI-!ОГ истог IТЗБОРЈ - !1'"3 егоис

Човек Te;'КlI да ЈаВ:Iада што В!Iше 'llO}ке 

CIIOT'LIII1:\l преr'~:\IСТI1:\l:l, а у псто BpC~\le Т('јКI1 ДЈ. раДЕ 11 јК!fВИ без 

(прrчаF~ctI-Ьct :\1:-1 О}I ЕУ."1?1 она :10"'IС1]И.П3. ла јКИВН ПЈТО :'10)КС 

бит!! ссю,ЈОДШIје Ас!!! развитаl\ прr!ВZlПЮГ пра,зZl до неограНIIЧСIiе влаС

'] I! ПОТЕре I! ПРZlБО JI слободу сВ!!ју ДРУГИХ .'!!!чносп!, zl уста!!Овљавање", 

гавнопраЗ!IОС Г! ограш!ч::\за се JI '3 тога се 

В!!ДЈ! очигледно да су IЮ јЛIOВЈI право JI слобода са CBJВI СУПРОТНИ Ј! да 

он!! у друштву ограНJIчавају JI потиру један ;\ругог. 

\.. (\10 HaH111,~'H! у О\)l1ЧНО:\i lОВОРУ' ла :\i\.:'I_ua~\iO 

!! "с.;-rобода" па се то ВрЛО често дешава!! У наУЧНЉ\I спиcrВlа. Н. пр, 
често се ВСI:! "ПјЈZ\ВО сюбоДног говора", ",lра13О слободног саст:\ш-:а" 
!! т. Д. ТО јс са;\1O rO:\lJ!:laJЬe реч!!. У праВО;\l С:Ш1СЛУ ваља рећ!I: сло-

Рf:\.-ШIЈ ГIP:\[3:\Ц У Н:\УЦII I1 ЖIIВОТУ 

ОО;lЈ ПЈIса!ьа, слооода говора J!.ll! с.1О00да састанка. "Право" је ту са 
с ВJI:I 1 сувшина реч Поја;\1 право долаЗJI онда кад ТlШ добнја:\IO нешто 
у нашу Б:iаст. Н пр. право на рад у Француској рсволуцији 1848 г. 
знаЧII:ЈО је да се раДНIЩИ.ча I! у опште СВЈша члаНОВ!I'I1а друштва даду 
средства 3;} рад Ј!јН! ;\3 ЮI се ујеМЧЈ! посао Ј[ награда за посао. 

"С:IOбодз рада" на ПРОТ!IВ знаЧЈ! са'.1О УЮlДање свију преграда, које 
0lе11у :ШЧНОСТ!I Да раЛJI Т<1ј посао; такве су преграде: еснафЈ!, :УlОно
!ј(Ј.!!!, ;;асгс Ј[ т. Д Право се оснива Н3 ЗZlВ.'Iађ!IВаrьу Ј1 у ](рајње;\l 

СВО.\! ра'Ш!iТКУ свршава се гroj;\IO'.I плаС! 11. Слооода се на ПРОТ!!!З 

осшша на О;(Ј)Ј1цању ЗЈВ.ыi)llвања Ј; у СВО:\I крајње.\! развитку свр
шавз се пој'.1О;\! безвлаСТЈi l\IHOГJI 'Il!IСЛ'ЮЦ!I, који су rrс,шт!!Ва.'!ј] 
раЗБЈIТаl\ пој:\lа сюбоде у ;lРУШТВСШШ одношајl!;\lа долаЗI!:!!! су ДО 
'Г(\!' ?:t:',~.·:;УЧIСl: дZl РЗЈI3IIТ:1К С:lоБО;ЈС ~,; ~PYjlj'IBY зааЧi1: 

у пог.'!сrу на :НIЧНУ својину ПРОТЈ!Вност !IЗ:\lсђу права !I сюGО,,\е нај
јасније се ПОКZlзује Право ЛJIчне својинс, то јс прво право човеково 
- то је lюре!\ло права Слобода у сво:'! крајње:\I РZ\ЗВIпку УШШIТZlва 
свако .-iJjЧНО !Iраво: даl'.'IС ]ј право својине Крајн!! раЗIJ!IТак слоБО,че 

у iIРуЋПВУ у односу на .-ШЧНУ сзојШIУ то јс КО.Ч)'НI1заы - т. ј. оно 

стаље у :rјЈУШТВУ г де је сваки Ч.'Ја!! друш гва сюбодан да употреО!1 
за пюјс нс:!!! СВ<1КЈ! преЛ)Iет )13 ОJIШТС IJ:\IОШIНе. 

i\IHOflI ПИСЦИ, који нису HZlIЗЈЈКЈ!!1 дZl. праве раЗ';iЈ1Ку у нэ;/ч-
Н!!.\! пој.\1ОВII:'.!а, 110 што !ЈХ прав!! ООJIчан, р:\зговорнrI јеЗJIК ТВРД С, ;(а 
I\0;\I\·11!1:;Zl'.1 знаЧJI УiIii!i1ТСЊ(' .'1I!ЧНС сюОn.'lе У СТВЈР!! је СЈ СВЈ!'>! 

НО: !':ОЧУII!I3Z\'.I у J1\IZlJЬY' ЗНZ\ЧII: УIiiШU СЉС ЛIIЧНОГ права ус/ед 
l{рајIЬСГ раЗВJiТl<а ЛJIЧ]-IС с.;ЈоОоде. 

По са:'!G:I! I1Орек.Т\' IIРZlБZ\ Ј! слободс !3ЈЏЈI се д;} оба пој'lIа ВИЧУ 
Jl дЈ. :'iOBCi, НС ;\lO/Kt: ОIIСТЈТII НН ОС3 С.'Јо60де. Човек 

!1 ВIIIне НИКО.че 

:\10:'I\C постићrr. 

rI pa-..5ВУIтак ;;руштвZt ИЗ 

I31I;LC~:ili с.\ЈО ;la се pa:~BH Г;ЈК човечанства ТII:\lС ЕараI';:-

1::Ю са~,оста.'Шd .'I!IЧ!IОСТ, 

Је !;С.1 :la на.\!!!!!!! све потребе СБОГ орга!!!IЗ~!::\. Што ДZl:!,е иде друштво 
ClJL paBHOllpaJjHOCT CIIO~TIOB;], 11Ј 11 

ГО;\iШС Еораста све ГРZ\ШЩZ\ !lз;\;еl);: П!ЈZ\i3НС !I бесправнс 
:iIIЧilОСГll. _ IiаЧС.~IУ ;~аН?!IјiI-IЈа НZlУКЗ о друl1IТВу JIЗРЈIЧС да све .7IJP-I-

• 3Z1 ,-[ОЕ;)З ла KO:\TYHHJ:1~l ЗНZlЧlI РОТI1ра!IЈС Сl0бодс ЛI1ЧНОСТlI оGнчно 
II(1]O:IC H~>~';:J. п.ТГРiIјЈРХZl_"IЕZl КО~IУНIIСПIЧi!Ј. ;~PYLLITBZl КЗО ШТО је Н. пр. спар-

;:. <Ј; LKu li :i(. ОЧ~НlIј~НU 110С1 (ЈјЕ IИРZНlијЈ. ДРУШТliZl на,:;; лнч-
I!OIl1ilY, !'С КО:liУНIIЗ:lЫ У !!:lJztJЬY због тога, ШТО се са.ЧIl ЉУДIl сматрају 
I::ю ПРС;I:':С, спојЈ!liС; ШТО је CТ.l!JC:llIJIIiCTBO \. пztтр!!јархаЈ!t!О:li Ј!!),'ШТВУ У опш
јТ СКОГlс,:шо БztЗ:Јzt Czt нсогрztШlчеНО:lЈ В'IаиЉу НZЩ ЦСЛ!Ј:lЈ ДРУШТВО:\!. HCC.10-
c)(),:iZl ту :I()ЈТZ1З~! ()Л П:11рrrјЗРХZlЛ!-!ЈIХ О~"(НОIl!ај;), :l нс о:; I\О:'IУIIИЗ:\1:1. 
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НОСТЈ! једног друштва својим уговоро:'.! одређују граНlIце права н сло
боде у друштву и то не у име неке уображ.ене једиН!ще "државе" но 
једино зарад потребе, зарад највеће среће свнју личностн, што састав

љају једно друштво. Ал!! све једнако ЉУДЈ! немају ;черило по коме 
ће да одреде право сваке личности баш у најважннјеi\! питању - у 
ПЈпању својине. Ово нај важније 11 прво право човеково основ је 
СВЈша остаЛЮl праВЈша. Нашав гран!!це својЈ!не, НЈ!је тешко одреДIIТИ 
!! границе слободе. Остаје на,,! да потражљчо граНl1це ]ј обш!ке сво
јш!е у друштву. 

у првоб!!тно;\! друштву својина се одређује просто,,! СИЈ!О'\! КО 
шта захват!! и шта је кадар да одбрани од ДPYГIlX људи - то је 
његово. Право захватања признаје се I! у доцнијем друштву, ал!! се 

ограничава са;\\О на оне нреД:'.lете, кој!! нису "ничијн". Али што се 
друштво ВЈ!ше раЗВ!lја таквих је предмета све :чање н с тога се све 

више устаје ПРОТJlВ тога права. Колена што доцније долазе, објав
љују своја права на предыете, који су завлађиваљC'v! прешли у ПРlIват
ну својину, јер веле да II он!! ЈЕ\lају право да ЖЈ!ве на зеi\!Љ!! !! ако 

су доцније ДОШЛI!. 3авлаi)l1вање грубом С!!ЛО:,I не '\lОже служит!! као 

основ права својине I! :'.!Ора !1шчезнуп! Ч!ElI се ПРl1зна начело равно

правности СВЈ!ју чланова друштва; зајам, поклон Ј[ уговор - тр!! ос

новна обл!!ка у којЈша се право једне ЛЈ!ЧНОСПl може пренети на 

другу - не :'.lОгу такође служити I<ао основ својЈ!не, јер право својине 
:,10ра већ ностојати па да се :'.!О;,ке пренеТII ш\ другога. 

Сувре7,!ена наука о друштву ПР!Iзнаје Еао једшш праБЈ!ЧНП !!звор 

и основ својине: човеков рад. Човек је властан од себе СЮ1ОГ, B,lacTaH 
је да употреби све преДi\!ете, који су му потребни, Оно што човек 
ПРОI1звеле то је његово и више НИЧJIје. Он il1Оже ступат!! у раЗ~lену 

са тако нето незаВЈЈСШЕ\I, правним ;ШЧЈIOСТШ,lа на који капе Н:l'!!!Н н 
у раЗ;;'1ену какве "'ЈУ драго llРОJIЗБОДС Љl1ХОlЮl' рада - У TO~IC 

је (:1000да ЧОЕtl<:ова ЧО3СI;: 

не i\1Оже Ю! присвојити. Они пр!шадају СБИ:,Ја члаНОВИ:'Iа подједнако. 

Ово 1iJr~lCJlZl I3CO~\lCl просто 

раЗ:\јене - то је што 

на први ПОГ'IСН: слобода рада !f С;10-

сви правници, ДР/lzаВНИЦii ско-

суврс:,јСН\7 наук':. Али ако се са\!О 

прочотр!! ЈЫIХОВ поја:\! о раду, као извору својинс !3!1Ј[ј! С!:: 
ОД:,Iах да код ЉЈ1Х I1СТО начело са,\10 себе УНЈ1ШТZiВZi. 

Човек не ствара Ш! "'1атер]!]у Ш! JЬt:!!y снагу, ШIО С<lСГ<ШЈЬ" jL3! 1)" 
lIoI3Cl\. ~\ICIlJa ((1:';10 облик ПРС .. l:\lСТZl 11 спој pZl::i ТРОПI!! 

на !!З;\!ену са\!Ог облика Да би човек :'lОгао што "произвеСТ!I" он 
:чора IЕй(1ТII неке преД;\1СТС , које није IIПРОНЗI3СО" I всћ који се ЕZl~-IZlзr 

у ПРИРО;\И. 3:1 1(:10 11 11 СРСДСТНа) 

I(ojJJ:.!a се нешто прераl)ује састављена су вазда из два дела: један 
део, којЈ1 нс ;lOлаЗI1 од човековог рада I! други ](оји је постао чове
l\OBll:\1 раДО:\I. [,ЛењајУПII својИ\I раДО\l 05~lИК преД;\lета човеI{ 

право Ј! на онај део, кој!! није створен њеГОВIIМ раДО:'.1 - кој!! би 
дакле ваљао да припадне CБI!'Ila Ч:lаНОВЈша друштва подједнако. За
влаi)Ј1вањс 11 овде oCTZ\je ОСНОВН!! извор својЈ!не, (a:l1O што сс онде 
одређује начин: како!! ыера: КОЛlIКО човек :'.lОже да завлада (ПОЉ!!!!'I! 

нредмеТIIма. Човек i\lОже да заюада ОНЮl П!)еД:llеТО;',I који је кадзр 
да произведе I! у ТОЛJIКО, КОЈШКО је на њ ПОТРОШI!О своју снагу. 
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Али сад настаје питање: којим преД:\lепша члан једног друштва 

Јша право да завлада? Да ли cai\IQ ОНИ:\1а, који су му нужни за 

потрошњу? ]јЛJI i\1Оже Ј1 средства за ПРOlIЗВОДЊУ да обрати У Л!IЧНУ 

CBoj!IHY? МЈ! СI!О дошли на ПЈ!тање о владавин!! капитало,ч, што је 

најважнија страна у питању о својI!НИ, Овде НС1стаје збрка У правној 
I! eKOHOi\!CKoj науци, која данас влада у друштву, Ми heil!O ЈIЗЛОЖЈ!ТИ 

у кратко језгро те науке: 

Ако се свакој јеДIIНИЦИ признаје право да влада ПРО!IЗВОДО:'.l 

свога рада, онда јој се ј\!Ора ПР!IзнаТЈ! право да ВЈнда Ј! сВ!ша сред

СТВИ"Iа за производњу. Ако човек Иi\lа право да употреБЈ! преДi\Iете 

за потрошњу за своју ЛIIЧНУ потребу, онда очеВЈ!ДНО 1Ii\'1a таква иста 
права ДС1 влада Ј1 СРСДСТВ!Е\lа за производњу Разлике међу Ти:'.! пред

:I1СТИ:",lа HC:,I;} никакве. 1..IoncK је 11 на једне и на друге производе 

добио право ТИi\1е што ИХ је произвео ЈIЛ!I што НХ је добио У размену 

за ПРОЈ!зводе свога рада. Кад се једно:" призна човеку право да 

влада средстВ!ша за ПРО!IЗВОДЊУ, онда је јасно да ИЗi\lеђу средстава 

за производњу покретн!!х Ј1 непокреТН!IХ не:ча никакве разлике. Човек 

Ј1 на зеј\1ЉУ као и на покретне ствари добија право ТЈше, што је у 

ЊЈ1Х УЛО/I\.I1О IIзвесну количину свога рада Кад се човеку призна право 

да влада ПРОИЗВОДОl\1 свога рада, па био тај производ: алат, предмет 
за потрошњу, зарада ИЛII ca:l1O ЗG:\Iља, онда је очеВIIДНО, да свак!! !ша 

право, да те своје ПРОЈ1зводе уступи, ко:'.!е за добро нађе, Начело 

наследства !!:'.Ia свој правни основ. Онај који наслеђује тај већ завла· 

ђује својш1О\! не радеlш. То је ПРВII факт, који обара начело рада, 
као :'.lеРЈ1ЛО својине. Осим наследства )1:\lа и ДРУГИХ путова j(ojJ!:lla 
човек illОже да наГО.\I1Iлава своје II"Iaње не радећи. Поједшш људи 

:\iOгу бити способнији, вреднији Ј1 штеДЈЫ1ВЈ!јн од ДРУГИХ, ОНИ могу 
својо:,! ПРJIРОДНО;iI преваГО:'.I зарадити више но ДРУГИ. Но ЧIOI једна 

.ЋIЧНОСТ Јl\1а више но друга, она i\юже свој сувшиак уступати на упо

требу ДРУГО,\lе по Ј1звесно:\! УГОВОРУ, који ош! између себе склопе. 
Н. пр. н еI';:ощ'; јс; Еориснпје да ради алаТО:,I који је ДРУГ]! аРОI!звео 

.~,.i;i .. 1Ј.i)di-ЬС .i~~ЙЕIта.JlZtо у ДРУШГБ=у-! Г11G Је I!ОЦС.lICl. !J'-"t;ie-1 LCl 

чопек нс произвоци IIреД;\IСТl:, :чу 30. /КИВ()Т ву/кнн, Berl 
радо:.! ПРОЈ!ЗВОДi! еспапе иш! ч!!ш! услуге што Ј1:чају вреДностн у 

раЗ:lIеНII - ту је остављено неограничено поље за тековину Каш!та· 

.1IlСТИЧНО гаЗ;:ЏilIСТВО про КОlа се TO~;lliEU НИЧС У данаШI-ЬС BpC:\IC 

оправдава се са СВИ:'!. Исти,,! процеСО:'.1 ЫЈ1шљења :'.ш долаЗ!!:lЮ до 

закључка, да свака јединка у друштву !ша право да УСТУНI1 са сВЈ!:'.! 

неКII "еКВJIвалент" (равну вредност), То заиста и раде јавне жеIIске, 
фаБРПЧНJI радници, слуге н т. Д. Тоы н СТО:'.! ЛОI'Ј!КО:lI "южеilЮ допус
ТijТij да се човек "својевољно" прода друго:йе и да постане његов роб 

"душоы и теЛОi\!", У опште неједнакост људске природе вуче за соБОј\1 

Јј неравноправност у друштву, СВJI људи нису каДРII да подједнако 

завладају спољном природоы. Најсна;.КНJlји Ј! најспособнији захватају 

највише, слаБЈ!ји остају зависни од њих, па ма какви бил!! услов!! 
за завлађивање својИНОј\!, Сила оружја ил!! снага рада - неједнакост 
остаје једнако. Начело рада ун!!штава са,,1О себе, 
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АеIl1 дол;:)зе друг;:) људска КО:lена у ,(ојШlа већТIНО:lI lыјснаЖШIјЈЈ 

ТI најспосоБНllјll стоје у peilOBJJ:'Ila "беспраВНIIХ", а најслабllји I1 lыј
неспосоБНlIјll у реДОIШ:'llа "праВНIIХ" БеспраВН!I не ће да ЗIЫДУ што 
су ЊIlХОВII чукундеДОВII бllЛ!! неспособн!! ШJ!I слаб!! па HIICY У:'lIеЛII 
HIIT!! што да ПРОlIзведу, НИТЈI ЧJl,\\е д;:) зав,:raдају, већ су све з;:)хвап!Л!! 

дРУГIl људи, II "остаВЈIЛIl у наслеђе" CBOjTI"I ПОТО:'lЩЈша Он!! праве 
буне !! прете "соција:IНО:'lI револуцијО:'l" ЈЪудска неједнаI,ОСТ СТВ;:)Р;:) 

нер;:)вноправност, Неравноправност ствар;:) реВОЛУЦ!Iју То је КРУГ у 

I'::O:'lle се ВРТII Ю;:)i\ајућа Teopllj;:) о друштву 
i\III счо тачно IIЗЛОЖ.ЈIЈШ Г:lавне основе кој!! постоје ИјЈОТ!!В реај[

не науке о друштву, која хоће да пост;:)вrr ј);:)ШlOправност ЈI слободу, 

као основ друштвеног реда. Развијајуlш та начела ДО.'IаЗШIО до зак· 

.'ЬУЧI,а да је СН;Ја је;ШНi! основ на J(O:'l1(: ilРУНiТlЮ \1О)К( да 

т. ј. баш оно ПРОТЈ!В чега БJl хтела да се бор:! IIста теор!!ја. Сувре:'Јена 

теорија о друштву, која хоће да став!! рад као заКОНI!Т!! !!звор заВ:lа

ђЈ!ваља СВIIју предмета без раз]ш);,е ДО.lаз!! до апсурда ЈI уНJIштава 

СЮIа себе, 

Сва ова ПРОТIlВност у владајућој теорнјll друштвеној долази отуда 

што се не схваћа главна ствар о којој је реч Није реч о TO:lIe Ю1;:) :!II 

човек праr:о да ову I1ЛIl ону ствар преобраћа у привzпну својш!у већ 
је ПЈlтање: какав је облик својЈ!не најКОР!lСНЈ1ј1l за све члановс друш

тва ТI после: ва који наЧIIН ваља ypeillITII радну снагу!! право на сво
јIШУ, ](ZlI\O ће се ПОСТ!Iћrr I1 највећ;:) ~lIIОЖIШ:l :lIaTepl!jaJIIIllx ;lОбзрз т. ј 

највеће право својине I1 најШI!РZl слободZl за сваку ЛlIЧНОСТ? 
ЧовеЕ те;'КJI да ЗZlВ:Јада СПОЉН!!"ј преД)lеТJI:ча не ради С1:.ШХ TJlX 

rrреД:llета, већ јЈZlдIl спој!!х потреба ИЗ ИСТОГ узрока чове" те;,ки :\а 

захваТII што ВЈ!ше cpe;lcтaBa за производљу у своју Б:!аст: Од оног 

тренутка I,а:! је у ДРУ!!lТВУ Н!!К'IO начело раВНОПР;:)ВНОСТII це:т је СВЈ!:'.!;:) 

:ЪУ:1II:ча ,-!Ј. сваки од 1ы1x СР::З:'\IСРПО C130~\IC ОРГЈ.IIИЗ:'lУ 

КО.:IЈ!ЧШI\' \lатејЈ!! ја:чшх прсд:.'С'та 1;:1. I Ј. TZlKO 

већУ СУ:.]), среЈ\става за јВ;] кол!!ко се ca~1O :l1Оже доБИТJI у 
нраЛIiЧНИ Jf 

!! РОЈ !З110.'~~·1 Ј-Ј 

ТС:iЕИТiI ,'IZl се орГ;ЈIIJI'ј;}:'I СrЗZ3.I\:С .-IJrчности Tal,O за 

I\Ј.КО је С:'-,:'10 :'10г\-ћс; :\Ј. се Ј)Ј.l ТЈ.ЕО ОiJГZlНIlзујс, r'::ZlE:O ће I1I)ОIl]ПССТИ 

I!ZljBellII pCJY·:I"rZlT I! ДZl се право IЫ својl!!1\' !Ј;Ш 06~пп: свој!тс тљ:о 
УЗ;::li':ОНlI, Еако ћс се СЈ.,\10 [Јадо.Н .".IојlјЈ Ј1 IIЈЈј(аl\.ВЈЈ.\[ ;~РУГј1.Ч 

Г!;пе,н ЈП!! бар, ;Ја ШIКО не :l1O>1\e !!IIKOjJ!:ll !lZlЧЈ1НОl\I TYfJY ЗZlј);:)I[У 

IljJIICBOj!IТ!I. Ка!! се с овог глеДIШIТ;:) раЂштра својш!Zl онда је одчах 

ДЈ. t.:i<UIIU.\lCi\.Jl раЧ}i1 pCll1aBa EZtElJ је :за (ВС Ч:I~lf-iОВС 

корисније: који предчеТI! :l1Opajy бити приватна, ;:) Ј(ојн зајеДШIЧЕ;:1. 

својшы, I! тада Ч':lаНОШI својIШ yrOBOP0:ll одређују оБЛIlК cBojJlНe. 

iVl!! 010 ранијс JIЗ,'lOЖJI;Ш KZlKO се jlZlСПZl,'1а ОПlЈПЈШСКZl ј{ 

зајеДНIIчка зе:ll.ъодеЛСlZа ПРОИЗВОIIља; Еако су ШIIСШ занат!!, Jlндустрија 

и народна I! :lIeQYHapoJiHa тргошша Са подеЛО:l! рада у друштву I!ШЛО 

је једнако и уве;шчаваљс богатства. Али то GoraTcTBo пре.'1аЗI!:IЈ је 11 
прелаз!! све једнако у руке појеД!!НI!Х. Данас ВIIДШI0 људе, који се 

користе ПРОЗВОДЊОIlI целог образованог света II раДО"I СВl!ју ПРОШЛIIХ 

колена, ал!! то су СЮIO појеДШIlI људи. А CB:lK!I човек ПР!!РОДНО теЖЈ! 
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да ужива сва та блага. Снага човечаIIСТВZl неlIЗ:>Iерно је YBeiia!IZl по

деЛО"I и КО"lб!шацијО:l! рада како у појеДI!Н!Ш раД!IOН!ЩЮ1а, тако у 
CBaKO:lI народ}'.. Шта бп бшro од појединог човеl'::Zl И:I!I поједине поро

дице ](ад би она БЈЈла ПР!ШУQена II да проналаЗЈ1 ПРllродне законе 11 

да стројll :'IIаш!!Не 11 да ЩЈО!IЗВОдl! себ!! хлеб и прави KyJ'iy Ј! све 
удобност!! у кући Ј1 т. д.? У опште производља у веЛIIКО.Н раз,черу, 
подела н КОЈlБJIнацнја целокупне радне снаге друштва у СR!!ча гра
наыа ПРОJlзводље то је снага данашљег фаБРЈ!ЧНОГ гаЗДЈ1нства Овај 

наЧ!IН ПРОlIзводље човечанство Н!јТЈ! С"је НJJТll .llOже УНIIШТЈПII, па се 

враТИТI1 у првобl1ТНО стаље, где је човек НZlјгруб;ЪЮl ]ј ЈыјтеЖIШ р;:). 
ДО:l! доб]јјао најгора средства за ж:rшот. П!!тање је СЮIО JZZlEO да се 
та IIроизводња тако организује, како је за све чланове ДРУlIлва нај

j\.UpJICHJ1ie а нс Сс1.ЧО ЗЈ flОЈеДЈIне 

Чи:\! је ОВО гштање стављено, ОД:llах је питаље о оБЛI1l(V својине, 
баре:\! у теОРl!ји решено. У ве:!иК!]:.! фаБРJlКЮ,Iа као ЈОД јј 'у ве:шкој 
зе:\јјьораДНl1чкој ПРО!!ЗВОДЊЈI сва средства за про!!зводњу т. ј К;:)П!!ТZl':1 

у данашље"I гаЗДЈЈНСТВУ ,чор;:) бl1Т!! својина друштвена. Рад СБZ\I\е по

једине lШЧНОСТЈI ВIIће ПРОЈIЗВОДШlјl1 ;:шо се свака ПРОII3ВОДЊZl БРLШI на 
OHO:l! зе:ll:Ь!lШТУ где су УСЛОВ]ј најКОРЈЈСНl1ј!! Н. пр. зе~Iљорадња у 

ПЛО,'[l!ЈI:I! ДО!!ЈIНЮIа; фаБРI1ЧНZl ПРОЈ1зводња где 11:,Iа ј eBТIIНe покретне 
СНZlге: воде I1ЛЈ1 угља !I т. д .. То се не ~IOже ПОСТИ!Ш ако каПЈlТа:I HJlje 
ДРУШТIзена својина Тако нсто распоред 1<;:)П!пала !! радне снаге у РZlЗ· 
':ШЧ!Ш:\ј гpaHa~1a i!jЮЈlзrзодље БIIl1е у то:шко Бо.ы1 у КОЛИКО се то 

рад!! на ОСНОВУ таЧН!I); стаТЈЈСТ!lЧЮЈХ подаТZlка о потрСба:IЏ СВ11ју 

ЧЛZ1.НовZl ДРУШТ13Zl Ј! ЗZ1хтеШI:'llа ове JI;Ш оне гране нро!!зводње, а не по 

c:rучају JlЛИ, што је још горе, IIpe:lJa потреБZl:llа једне класе друштва, 
која в.:]ада I,,:ШJIта:IO:I1 II која гледа са:\lO своје KOPIICTJI. ОргаНJIзац!!ја 
јЈZlда JI ПРШ.!СII;:) !iZlУЧНi1Х наче:IZl !I средстава у СШЕ\1а појеДНШј:l! IIpe

Щ)јшре\lа р:цшља, lыјС:IOОО}(Iшји избор, разнородност у 
:]:]IIЈl:',131Ь:' :\10>1\:С сйаКll 

IIl\!ап; од ПРОI!ЗВОДIЬС, ПОСТ11:iКУ се lыјIIОТI1УН!1јс, ј(;:)Д је каП!lтал Ј!ЛИ сва 

сре;~ствз 32. llРОI131ЈО;НЬУ 

~i."iaiI :Lpyr.UIUa ,УЧL:(НllЕ је ОН 

;i.\iZl право li;L I,cl.liJiTa;i l1~'lJl JllTU lL' ТО ИСТО ГТГЈ:lБО IIг BaCГIIITaI-ьe Ј! на 

то у ~aJPY3H ИЈЈll UIIIJ1T!lHI1 l'r;\C је каIIIIта:Ј сп-
НIiЧЕЈ РСlлавZl 11 IIl1таlье о нас.:rс.дст13У 

у ПРI1Б(lТН~i ПРС,Т\1еттr 3::1 ПОТРОlIlНiУ I<С.7I1'Ч1Ј!Г.1 
рада је мера, КОЈШКО један Ч:IZlН ШЕl право дZl доБIlје од опште про!!з
водље Свако,нс ЗZ1р:ца то је ;(а]\:!е lјЈан!ща ПР!ШZlП!С својине. 
у еКОНО:\ШШI се \" ОПlЛТС У"3!!,\1,'],(:' К().'IЈ!ЧII!-!Ј. раД:i 1\ао ,\Јера врсД:юстт! 
пред;чета, EOjII се раДО:,1 ПРО!!ЗВОДII. г\:ш у ј)ZlЗ.\lеН!1 ј сДног ПРОJlзвода 

за друг!! УЗЈ~:lI:ье се да радови НСПЈ по ](ОЮltj!!ШЈ, Zl:Ш раЗЛИЧJiТИ по 

!\ аквоћЈ1 J!:\lJ.JY РЗ3~'!ЈIЧI1ТУ вредност. I(aKIJoila зааИСli нешт() ОД TClUKOlic 
I!ЛИ лакоl1е са"IOГ рада, а нешто од талеН1а IIЛЈI веШТlIне радннка. 
Но што се људн Шlше развијају, све се ВЈШlе IIзједначује ЊIlхова при
родна неједнакост у ко;шчшш способности. Баре;\l то се ПРЈЕ\lе!iава 
код ЉУДЈ! једне расе а осоБI!ТО јсдног народа. А што ВЈ!ше Ј!шчезава 
природна неједнакост, све се ВШIlе JIзравњује вредност рада сваке 
Л!!ЧНОСТ!I; те та](о количина рада постаје најпраВИЧНЈ!је i\1ерило. На-
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рочито што је у друштву, r де је рад организован, сваки радник под

једнако КОРЈ1стан члан друштва ма ЧIJ.'Vlе се он заншнао. Тако исто све 
гране производње као !! СВЈ! други радови тако су усавршени, да I! 

тешкоћа Ј!JII! опасност у раду са СВЈ!:'! отпада из рачуна. 
Ово је теоријско решење нашег задатка да наl)е;\lО друштво где 

би сваки појединац бно л!!чност равноправна, а у исто време имао 
би Ј! највећа правZ\ и Iыјвећу слободу KZ\KO ће се организоваТI! друш
тво н. пр. за ПРОЈ!ЗВОДЊУ зе:'lљоделску, како за Ј!НДУСТР!IJСКУ, како за 

Ј3Z\Сl1Jпање, EZ\KO ЗZ\ :'Iену JI Т. д. ТО зависи од развитка са"lOГ друштва, 

од раЗВЈ!тка науке и њене ПРЈ!;\Iене на производњу, од васпитања и 

т .. Д. РZ\ЗJ3Iпак друштвене организаЦЈ!је по својој сложносп! I! много

СТРУЧНОСТЈ! "lОр;} бити неограНIIчен. За то је бес"шслено ЕројИТJI неку 

јщс:а:шv ооганизацију као Еалуп за СБа ДРУШТЈ3Z\. ДРУШ7вена наука 

:'1О;'l\е ~OCTaB!!TJ! са;\1О општа начела на који:.!Z\ ваља ДЈ!ЗZ\ТЈ! друштвену 
зграду KZ\KBZ\ ће бит!! та зграда, то заВЈ!СИ од '\lатеријала, а i\!атеРЈ!јал 
је за друштво Cl,\! човек, који се једнако мења. 

ПРО:\lатрајући начела права Ј! слободе, која ПрО!lСТ!1ЧУ из чисто 

еГОЈ!СП!ЧНС те;,кње човекове да заДОВОЉЈ! свој оргаЮlзаi\!, ми С:ЧО 

наШЛJl решење, I<оје се оснива на сеБИЧНОi\1 рачуну - на претпоста~

ЦI1, да ћс свак!! члан друштва теЖ!!ТJl да се друштво онако о!)гаНllЗУЈе 
Еако је за љега најКОРЈ!сније. НО ~Ш с\ю већ Д::ЈкZ\за:ш ,:,;а Је чоnеl~У 
уроl)сна љубав пре:\Iа друштву, да човек ВОЛJl друге људе !l што Је 

раЗВЈlјеШlји, Т!!'\1С је nећа потреба његовог сопственог организма да 

Ј! дрvги JЪVAIl бvд',- CpCIlНll. Начсло :I!Орала, којс Шlче !lЗ друштвеног 
oce!)~њa и;лази- K~O покретач, који гонн људс да уреде друштво на 
ОСНОВУ равноправност!! Jl слободе. Кад човск cXBaTIl, да су сви ч,ld

нов!! Друштва равнопраВНI!, онда је његова :lюрална Te;+~њa не са:\ю 

;щ Сa:l1 !Ш над КЈ!'\I не влада, већ да НIIКО ни вал KH~1 нс влада у 

~1,PYUITI3Y Он се против Б:IЈ.:~аВJIне човека над ЧОRСКQ~l! i\la у KQI\i 

С е !Ш,l\' покаЗЈ!ВZl.lа TZl ВЛZl;lавина. КZlЛ човек схваПl :(а се равноправ

ност !1' с:!Обода сваке ЛИЧНОСТJI не '\югу остварити у друштву - даклс 
Ш! CBZl1\e :I!!ЧНОСПI - ако се ра;} не призна као извор својине, 

iНЈl.Чci. Ј lic1 (јl1јllI ~1(; iЪСГОIНi CHiI013I1 

СРС;lства ЗЈ. нсра:~ни ЈКIIВОТ; TZ1.KO ИСТО свака :Уiорално 

:!!!ЧI!ОСТ сачZ\ не 11(; .:\а своју Пј)Ј1РО;Џ'!У превагу, 
те .la ДРЕЈ! ;\!)јте :lIање способне људе у заI3!!СНОСТ!I. МНОГЈ! људи I~C 

ЦZi CL :\lopa:J.HOCT ЧОI.:!СI,Qва у ОllШТС 13сћ ~\lИС_~lС, ДЗ Је 

са СБЮl "ПР!lРОДНО" да људ!! један од другога грабе. Он!! не виде 

како се V ток\! љvдске !1CIOp!lje постојан/) увећава број људи, КОјИ 

-' Ј1"';tса.-~ни раЗВI1ТZli( :\10pa:lliOCT11, Ј. с друге стране КЗIZ0 се 
општи ступањ :llOраЛНОСТ!I, ЕОД обраЗОВZlН!lХ ЉУ;\!! увећава, Ј!Л!l управо 

да Cai\lO оно друштво чонечанско l\lOЖС да oCTZlHe, у Ko:,le се !Vl?рал

ност свију Ч;IаНОЈ3а lIocTojaHo Кад :ьу;џ! за:йејУ да 

остваре у друштву начело: свакоме своја зарада, онда је Cai\lO Шlтање 
времена, кад !Је се то начело остваРЈ!ТИ 

Пошто је одређена гран!!ца докле се ПРОСТIlРС приватно п~аво 

CBojJlHe, држимо да НЈ!је тешко опреllеЛЈ1Т!! У опште свс одношаЈе у 
друштву, који одреl)ују граНl!це права и слободе уопште. Говорећи о 

ПОРОДЈ!ЦИ :\1Ј! Ci\1Q изрекли начело, које !!СТЈ!че I1З развитка морала 

PE.2 .. 1H!! I1Р:\В::Щ У НАУЦИ И ЉЈ1ВОТУ 

~1 то је: потпуна равноправност ilIУШКllња и женскиња и уништење 
ро:ште.ъске Б:lадаБr!Не над деЦО"1. ВаСШlТањс Jl издржавање деце, ра
ЈУ:\](' се, заЈШСЈl од оргаН!!ЗZЩ!lје друштвеJlе, али деца Јј:чају право на 
пО'! ГГ;Н() ваСПlIтање. То је прво право, I\оје друштво признаје CBO:lI 
1I0ВОЧ Ч.lану Роднтељ!! )1Ог;; уз!шаТ!l на се дужност да !1здржавају 
јЈ вас!штавају своју децу, а:1II не :\!огу присвојJlТИ право да нх задрже 
0:1 васшпања, које је потребно снако:че за живљење у Ј!звесно~! друш
ГВУ Но У друштву где се претпоставља да је Сваки члан морално 
раЗВј]јена ЛiННОСТ, нико не ће НЈI траЖ!lТ!I Ј1СКЉУЧlIва права за себе 
Ј! сију ,1ецу. Уст;:шова држzше, I\ојој јс Г:Јавна ЦС:Ј, да друштвеНОi\i 
CНZ1IO~j (ПОоlIIПIЧНО.\l Ј! судско:\! влаШliу) регулнше борбу појединаца, 
преоGраћа се У' задругу - Ј!Л![ савез задруга - у којој људи з?једн!!ч-

ПРГ1I!3Боде, се !I ПО:,I3јI{У. ~y тој ЗZ1.друзи НС:',Iа ни пре-
ступа, Ш! паРНЈща, па по TO)Ie нн "власти", НЈI "друштвене силе", 
ОСЮI јавног ;\lњења. Одношајн појеДJlнаца, једног спраы другога !l 

спра~I цс.lОГ друштва, тако су слободни Izao у опште св!! прнватно
-:(РУU;ТВСIШ одношајli. 

."\10;0 прегледюlО Ilсторијски развитак разних народа, а тако исто 
аI,О ПРО~lатрюIO друштвеНJI строј разних народа на зе!V!НО:'1 шару, који 
дzшас живе, ПРJl~lеТiJћеl\IО да човечаНСКIl развитак у опште иде тој 
:';CТlI .. 11з неодреl)енпх одношаја у пле:llену, где свака лпчност i\юже 
:lа се О.1рЖI! са?IIО у најтешњој свезн са плеi\lеном, развијају се поје
~\!!Нe .ЋIЧНОСТ!! као са:llОсталне јединице, ОВе :Ј!!ЧНОСТИ захваћају све 
Bcilz, права над ДРУГЈЈЧ личностима. Неке долазе до "самовластн", а 
;·јРУГС се УЗДi1ЖУ за ЊЈElIа са већИL\1 )ј:Ш i\IаЊJli\l праВJl:\Ја, а такиы ист!!!V! 
тс/Књ;:о;,та. На тај начин све се више појављује ca:\!OCTa.1HoCT ЛЈ!ЧНОСТИ. 

Ј! образовање раl)ају начело равнопраВНОСТЈ1, Потреба равно
IЈраннс СЮIOсталносТl! у раду и УЖЈ!вању рађа НZlчело слободе. Договор 

CiOUO;liiJ!X :IJIЧНОСТЈI све се више признаје 1';;).0 основ свију друштвеНIIХ 

т .' PZ1:1 се све 

све 3JiШС на(ЈUIНllЧКII карактер; она по

о оGрZlЗОВZ1ЊУ це:1ОГ друштва, о ПУТНО".I саобраћају 
и '3цконо-

сю!О да са:чн ЛJIЧНОСТи равноправне !I слободне, већ 
]ј ~a СВС ;~pyгe :ШЧНОСТJl достигну НСП! ступањ разшпка. Чланови др_ 

,.'0 .... ;",," ':1; ... Б;~L:iL: ")"J~ Ci)ojL ~G1.lJ~l;~l !l"L "lНIШlt,; iiUIiJl:Ut" н '1 ,ц. 

речју: свуда се jZ1.CHO пут, који ВОДИ потпуној 
равноправност!! !! слободи, које се :.lОже ОСТВцр!ПЈ! ca:lIO у ново;\! друш
i ву Н;! НГ)БО:'1 ПјЈ:1ВН'))1 ТС)IС.ЪУ _ 

М!! свршује'\lО наш "РеаЛНЈI правац у науци )ј жи
воту". Прош:;о је више од 2 године од како је наШ!СZ1на прва по;;о
В;;ЕЈ. or;o~J. Ч~lаНКZ1Ј што је ШТЈ.:\II1ZlНZl у ГIpOIL.~I" Лстопису~. Од тог доба 

~JHOГC су се ОКОЛНОСТll IlЗi\lеНЈше, те СУ 11 ОВИ одло!Vщи ИЗИШЛИ са свим 
:: дpYГO~I оБЛIIКУ, но што је писац у прв!! 'IlaX Ha:'IepaBao. Нарочито 
lI3iiШ.-јјј су знатно краћи, а нека еу Пl!тања са СБr1:\I избачена, Остављена 

је CZ1.\lO основна ?lшсао: шта хоће да СТВОРЈЈ реаЛНII наУЧНЈl правац у 
)ј'::I!ВОТу .ЪУДСКО;\I) Ко УШЧJlта оба наша чланка в!!деће тежњу реаЛИЗ!VIа 

!I наш:;; НЮIСРУ. Започели С:ЧО са најгруБЉЈ.1:\I ,,:\IатеријаЛИЗl\IОМ" на 
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који оБJIЧНО ВI1ЧУ незналице да преобраћа човека у скота, па 010 
ДОШПlI до највећег "Ј!деаЛЈ!ЗЈ\lа", где сваки човек теЖII да усрсћн све 
људе! Најпре смо везаЛII човека за Зe'lIЉУ, УНI1ШТИЛI1 010 његовс зао
блачне божанствене тежње ван овога света, показали смо да је он 
оргаНСКЈ! прозвод на овој зе;\IЉИ, I<'О;\lе је цел ограничена ca:l1O на 

ову зеl\1ЉУ .. Па н овде показаЛII С;\1О да је његова права цел (а:\1О да 

себи набави највеће задовољство 11 да он :'>1Оже CTBOPIIT!! ерећу дpyГl1x 
ЉУДJl СЮ1О У ТQ:l! случају, ако то саставља његову сопствену ерећу. 
АЛI1 у нето време ;ШI й1О ОТКРJlЛИ car,lacHocT ЈЈЂЈеђу .l!Iсше среће 
човекове 11 среће других ЉУДI1; показа;ш 010 основну кПЈЩУ У ca:l1Oj 
његовој природи, која га упућује, да у срећll дpyГllx ЉУД!l тражи JI 

своју срећу. На тај наЧIIН показали 010 пут, l(ој!!;\1 човек :чоже да 
оствари баре~11 јеДаН ,1CO својих бо./!~аI-IствеIIJIХ снова овде ЕЈ. Зt'.ЧЈЬJf. 

Људи кој!! не познају везу човеl<'ОВУ са зе:l1ЉО:l1 већ га доводе с неба 
11 спреl\1ају за небо, већШ1О:l1 остављају га овде на зе~,IЉII у ропству JI 

праШIIНJI. Па ако II покушају, да га из блата крену, ОЈ-Ш то не y:lIejy 
да изврше, што не знају његову зе:llаљску природу 

Светозар PvlapKOBul1 

ЈIСТОП11С .;\lаТllЦС српске, св. 12, 1867-1869, сТр. 65-135; е13. 113, 1871, 33 

1872. ГОДИНУ, стр 17-89. 

DIE lЧАТЕRIАLISТISСНЕ RICHTL;NG IN 

(AUS DEM SЕRВISСНЮТ(1) tЂЕRSЕZТ \/O~~ L, Х.) 

N асп dеп 'xissel1sc!1aftlicrlel1. U еЬегzеugLl11gеl1 tl1еШ l11Ю1 сЕс Меl1-
SCll сп iп z\yci 1-Iанрtlаgег. [~J 1п еiпе111 befil1del1 sicll Ј све. die 
Ьеl1аLlрtеl1: so\\"ohl iп сlег N atuc als iш J\!Iel1scl1el1 se1bst. besteЬt die 
Eil111eit. d.h. die Еlсrпепtе. \yelcl1e die gэлzе шаtегiеllс Xatcll' Hi1CL das 

Geschopf, clen bildel1. s:l1d diеsеЉеl1: I,;:':,,±t ul1d 
Stoff: cliese ЕlеЮСl1tе sil1d lшstегbliсh. d.h, та:1 ka!1i1 \';е C1el' еiпеп 

А'с;ш Stoff. 110сl1 сi:l.еп Тl1еЕ dcl' Е.:'Е:ћ vеГЕ:с11'LСГ:, \Vc:tcl" \':i,'d ,"СП 

c1iese!' Seite ЬеЬанрtеt. dass 111 с;е1' ј\Ј асс1Г Gcselzl~ hепsсl1С-l1. сНе aL1S 
iЬг selbst. allSS del1 Elemcl1tel1. с1Је sle bllс1еп. спt slеl1ел' C1RS.S keil1e 
ЫЉеге Масl1t vnгhгl1сk'l' ist. сНс iп с1сг N?LtL'" сll1с] с1 ј, NаtllГ-
~ezet,ze vеГRГlсlегп ;~.B. clas;-:; еiп ЕiсnеlЬаllП1 ~~:~agt. (:;) 
oclel' class sic11 Гll1! еiП111аl с1э5 l'i)tl1e l\'IePJ~ ()[fп:-\ с1ЗП1i-r C1::-1,C' а1Ј~:::о:·\'i.-аhltе 

'1 nll{ mit !·:;:ijl1l1te. ;};~~ill:'СПcl ~~:1clcrc 

l\!IРl1SСЬРП елi"\\rесlог Scl1ifIeL.;J ргi,"l'iпkр-п Г!11ј ~~e:;. r\?21 DH(=t-

liSП11.1S in оег р;апzеп Nai:l1l" 1IС·1'\\·егfеl1d. Pli.:,~sen die \/eгГeC'l1~C'г dieseI' 

~'C'::;c}1affcl1 l1аТ. l'(uiегс. уеГS!lеt1е!1. se:'"H:'l1 ~''"i!~ 11l1S 

\~РГГ~lll а ,si~. is~' r::lp,e ~\ilascli 1 НЕ \'\"'elcI1e 
ell1C ,Qe\,~:iisse i\гЬе~t ",.T'2!·':'icl11_C't. dirэ ЬёЈ1ГТС' }\Јас11Т a:JC1' ist dГ'·:' ~Iaschi

L. Cl' 

gLIП~' 

С11Јfl1аllеп ()(lf~-'l' ~al' l/~lТliсhtеп. 'хспп D"ЈСlliSПll1S 
l1El'l';-:r:ilt- аl1сћ i11 clel" пиl' 

еiп ргоуis()гisсllt?s lЈ.пd l1П:-)lс:"'1ЈliСllСl1 '3ееlс. 

~ аС"l1 diescl' Тl1еогје. 11Ь:лgt cine Нс\ПсllНl1а: c1es J\!IСl1.о:сl1СП fгеiеп 

\'iille!1 sеiпеl' Seeie. сlје(5) seil1e Ссс1:шkеl1 сl11с! 'Nйп~с11С lJcll.cLТsc!1t.(6) 
<:\Ь.(7) 

Diesc z\\'ei Нјсl1tслс;еl1 l11ё.С]lСП "јсl1 iп с1ег \Vissel1sclblft['J ,шf dеп 
tт~iеп ВЕс}.: ЪеП1еl'kЬаг Dic· e2.'5"L(:: :зt di(' \\~is:з('п,~;(·1"l~lL'~l:с.:l'l-:11D.-



100 

1t:~~~~:Ji~~::;~. 
8· 11.. ~ ~:;I 

J4.:I: јИ !!.~~~,= :; 1 
е 11': ~~!. 

3. w. C~,~~~ , ... ,..~ щ 
~I::r p~:.:J,.;!. •. ,u.r.. 

с !3ј:ТОЈ:\Г i\I:\PK011I IЋ: ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА, III 

,~!,,* 
!ј: 'I~I 1:f.!\41.~tI 
, • 1f'~~ 

;:-;n(!f.'5n:ltf'.ZrnJI 
~ ::" ~1 :~ ~;1'1~ 

'И~~~'!'1I ::-! ~ ~ 
Ј,." ~z.,.;t ~~_ Н-!'" 

., !">'~;! ~f\::tr:' с::> 

··"'!;'!;4~ 

~ ":·'Ј'.< ~}f;'~;~;~ 
'::_~" •. I ~ ~ I 

CrB~!I ~tr ~э\inП~iiйје~ fblеittф!iti ~!!Hlђ!!ы~, 
~~W. ~\! r.tt::=1 tn. ~'" Эrni»- m 1М!t~a:::!:::::{~;;:'~~ ~~I ~~\~~:~~;;~,~~!.r.:;;;,:.~r.~::~м:~\r.I t~r"~~, :>~Ю =Ј 10 ?" - ~. =~ tkp%::"!Ijl. 

::tit rn~tfriz.H~1!~: Я:1:5;11Н:~ 11 ~п hЩknf:q~tј. 
{'-:~ е-_ Е;;!::! \: 

,,' 
~. '._.: '1 

"'. ~ 

De v о 1 k s s t а а t бр 109, ОД 17, С:?ПТС:llБОi1 1876, годшrс, С;) ПОЧСТН1fС'<1 

i\!i1ркопir!IСВОГ iJi1,li1 Реа,7!Ш пр:,в:щ у наУЦII 11 ЖIIВОТУ (D i е 
R i с 1, t t1 11::; ј;-. с1 с l' "\У i s s е 11 s с 11 а f t), 

~)E:\,'IН!I ПР:\!i .. "Ц У Н:\УЦiI 1i ;'l\IIiЮТУ 101 

tel'ialistisc11e odel' l'ealistiscl1e,UJJ сЕе z'.\'eitc:> ist clie Шl\\'issепsсhаfШс11-
theologisc11e 1сЬ lнЬе сЕе Ьеidеп Riсl1tLlпgеп iп Љl'Е'I1 allgel11eill.C:11 Kel111-
zеiс11еп аl1gеfiЉl't, Die еiпе \.111сl die сшсlеге Ric!1t\.111g уеl'ЕО111еl1 il1 "е111' 
\lје1е Z\veige \.111е! sil1cl oft Lll1te1' еiпапсlег vеГl11isс!1t: аЬег l11еiпе Absicl1t 
ist es nicbl, die уеl'sсmеdепеп рmlоsорmsс11еп Sсlшlеп zu Ьеsргесl1еп, 
F'йг l11еiпе Absicl1t gеП'ligt sc11011 die апgеfiЉl'tе аllgетеiпе Cl1О1гаktе
гistik, Uш ПОС!1 besseг Ьеп КеГl1 del' Ьеidеп Riсl1tLlпgеп, ј11l'еl1 Ll1tC"'
scmed \.шd еЬепsо die Rolle, \уе1с11е sie iп де1' Еl1t\\'iсkеlLlЩ:'-; del' ilЛеп
scl111eit spieltel1, zu begl'eifel1, \\'е1'dе јс11 Ыег iыlеe Еl1tstеlшпg l.ll1C! 

Еl1t\viсk1нпg se111' kнгz l.шd 1еiс!1tvе1'stiiпсlliсl1 Ьеsргес11еп, 
A1s del' iVlепsс11 aHf del' егstеп St\.l.fe del' Епt\viсk1нш:( stal1cl, sah 

еl' iп еј11ег jedel1 паtйгliс11еl1 Егsс11еil1Llпg das vViгkеп еiпеl' '.';Ul1del'
Ьагеl1 110Ьеl'еl1 :'vIaclll. Dtl' Elias lLilll't die '\\"оlkЕ;П II 11 с: SCllIbiL:'t 

mit DOl1l1e1' аНС!1 heLlte посl1 Ьеј с1ет пiеdегеl1 se1'bischel1 V nlke,[lOj Del1 
Hagel, de1' die Aeckel' Lll1d vVеiпgаl'tеl1 yel'l1icl1tet, уеГUГSЕ.н::l1еп сЕс Ьеј 
dem sегЫsс11еl1 Volke sogel1al111tel1 GгаЬаl1ziјаsсl1еl1, vVеПl1 ејl1е gгоs"е 
Hitze еiпtтitt, \уе1сl1е сНе gal1ze Saat Z\.1 GГ\.111dе Z'-l. гiсЫеl1 (I1'011t, da11l1 
егl1еЫ sicl1 Alt Нl1д Jl111g, ат duгс11 РгоzеssiОl1СП, ан dегеп Spitze еНе 
Неггеl1 Pfaffel1 mјт »!1еiligеп« 1(1'e\.1Zel1 таl'sсшгеl1, dеп allgi.iligel1 GoH 
l1i:Шiсl1st Zll bittel1. clie iVlel1sc11el1 fLiг Љге Si.iпсlеl1 l1icl1t \\'eitel' ZLl 
stгаfеl1. Es ist шег aLlgel1scl1eil1licli, c!ass шаl1 ЕОх аНе diese l1аШгliс11l::'11 
Егsсl1еiПlll1gеl1 i.ibегпаti.iгliС!1е UГSО1с11еп vогаLlssеtzt Ш1d cleS\\'egel1 SllCbl 
ПlО1п ејl1е iЉеl'ПаШ!'liсl1е НјНе, vVo keil1e 501сЬег. Веgгiffе 11elТSC!1el1, 

сlП1't уегsiсl1еl'l1 sic11 clie МепsсЬеl1 gegel1 dеп 11ei1if'cl1 Еliаз dllIc11 Blitz
аЫеitег,(3) gegel1 del1 Hagel dшт11 VегеiпigLlпgеп mit gegenselllgel' 
Gагаl1tiе, \.тс! gеgеп сЕе Тгосkе1111еit сl\.1гсl1 kUl1stlicl1es Begiessel1 ј11гег 
Ге1аег Das siпd ргаktisсl1е ResLlltate сје1' \yissel1sclialtlicl1en RiсtLlпg, 
аЬсТ с1агi.ibroг \\'еl'с!еп 'Nil' ,;p&\ter' GеПL1g, сЕе lvIasse aJleJ' у·ы
ker kапп sieh aHe11 hel.J.te (liO' l1э.i'ljгli~hеl1 ЕгsсhеiПLlпgеn пiсl1t e!'1\"J2~:PJ; 
О'опс1еГl1 sc!l.l'eibt сliеsеlbеп dеп Каргјсеl1 (LcШl1еl1) еiпе!' 1lCЉегеr, ШасЫ 
/'Н, (1.11 die JVIasse glсШDr а11 et\yas, \\'о\'оп sie l1јсl1т \\'eiss, \'v'as es 
e~j_~el1tl1ch lst. So ist ез де~;\:-еsеп. seit ез IvIепsсhеll allI (1+:::1' \IVelt' 

~~шш::iеl:, ]Јег 

П1Ј.l' isi: clel' GlaHbe ein offiziel 

giпg, \ује sich сlје .Јаhгеszеitеп апс!еl'l1, \,'је iП1 Fгi.Њliщ:; dio ~al1ze Natuг 
\vledel' аl1ПеЫ, \ује sicl1 с!је РЉшzеl1 спt\Уiс:kеll1 ul1d \YicdeI' vee\'!elkel1, 
~·,J,,-ie clie 1\Iепsсl1еl1 Сl1tSlећСl1 иl1с1 st(:1''O (;11 , Il1it еil1еГi1 1Л 

Ащ;е11Ыiсk sal1 del' Mel1scl1 so viele Еl'sсl1еiПНl1gеl1, die 01' sicl1 llјсЫ 
егklaгеп ).;:Оl1пlе, \',7011е1' kОП1l11t сЕе l11ajesEitisc11e SОl1пе? \'iy~o gcl1t sie 

Ьеstimшtеl1 Zeit? vVas ist сlје Uгsасl1е cles В1itzos Llпd DОl1пегs? Blitzt 
ш:cl Cl0l111Cl'l пiсl1t ујеllсјсЫ с1ег егzi..iгпtе Gott, Ш11 dio Si..iпclег ZLl zLi-

Vегstаl1d Alles, \yas ег пiсЫ Ьеgгеifеп kОПl1tе, 
А11е111, \vas Љ111 \VlшdегЬаг \уа1', SС!1гiеЬ c1el' MeТlsc!l. ејl1е аLlssегог

del1tlicl1c lVlacbl ZLl, lшd z\val' еiпс clesto gl'оssеге, је \VШ1сlеl'Ьагег, је 
fLlгсЫ'ьО1ге1' Нl1сl гаthsеlhаftег Њт еiпе ЕгsсЬеiПLll1g scl1ie11 , ГJas ist l1Н1' 
с!ег Аl1fапg - die GГLll1dlаgе cles 111cl1scblicl1el1 GlaLlbel1s, Deг 1\1el1scl1 
аЬег mL1sste с1еш, \\'огаl1 ег glaLlbte, eil1c Рогт gebel1. DCl1l1 ег kOl1l1te 
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Вилхе:ш Ппбкнехт (1826-1900) 

пiсht ан »Nichts« glаuЬеп. \Velche F0:'l11 k011l1te deг МеП5сll sеiпеl11 
GlаuЬеп gebe11. Welche Gеgеl1stЭ.псlе йbtеп еiпеп Eil1fluss зuf ihп. 
ell1lge ејl1еl1 \\'оhlth1.\епdеп, апdеге еiпеIl sсhiidliсl1еп, uпаl1gепе11111еп. 
Es ist паtЙгliсh. с1ег Мепsсh stattete alle diese Егsсhеilшпgе11 mit sol
с11е11 C1НS, die ег selbst JJesitzt. 80 fil1g ег аl1, eil1ige Ег
sсhеiПL\пgеп odel' Gеgепstiiпdе ZU liеЬеп uпd vo1' del1 а11dеге11 sich ZL\ 
fi.i1'сhtеп, d.h. ег glaubte die Е1'sсllеil11шgеп odeг Gеgепstaпdе tl1iitеп 
absichitlich Љт Gutes ode1' Boses. Die егstеп \vагеп gute, die zwеitеп 
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b6se GоtЉеitеп 80 ist ei11e jede Religion епtstапdеl1. DеlШ јп аНеl1 

11аЬеп \\'ј1' еlје Еi11Њеiluпg iп gute иl1е! b6se GоtЊеitеп. 80 betete del' 
l\/IеПSС:!l (1је 801111е. die Љп ег\vii1'шtе ul1d so viel Gutes егzеugtе, als 
eil1e gHte. das Ge\vitte1' Lшd del1 8tu1'Ш, de1' alles vегhее1'tе, als eil1e 
b6se Gottl1eit аl1. Die Egyptie1' vегg6ttе1'tеп del1 Nilfluss, \уеН ег Љl'е 

Felde1' fl'c!c11tba1' шасl1tе, аЬег ebel1so vогg6ttегtеп sie das Nilkгоkоdil, 
\\'е1с11с-;[1;] i1111e11 e1as Lebel1 гаиЫе. Del' шеl1sсhliс11е Glaube \уа1' пос11 

јm Ап геiп шатегiеll. 1)е1' IvIel1sch 11at dеп tоdtеп Gеgепstаl1dеl1, 

\\,је ;;:. Б de!' 801111е. dеш Nilflusse U.S .. \v. seil1e еigепеп Eigel1schaftel1: 
dell E~C1ћcl1ljcbell \Villel1 und die шепsсl1liсhеп Lеidепsсhаftеп zuge
SС!11'1еЬеп. Seit diesel' Zeit hat (1ег Glaube vоп sеiпег UГSР1'йпgliсhеп 

Ној-,е! r ctv7as vегlогеп. аЬе1' геiп шаtегiеll ist ег bis zu dеш hеutigеп 
T~~.Q:: ::zеЫiс:Ьспс I11 deI' Епti,УiсklНl1g sCLh del' l\ilensch еiп. class es 
с111(;.' ~гоssе Dншmhеit sei. del1 todtel1 GegellsHil1del1 Еigепsсhаftеп deг 
lеЬспсlјgеl1 Nlel1schel1 ZUZL\sсhгеibеl1, dагuш tгаtеl1 аl1 8telle del' tоdtеп 
Gеgеl1st~iлdе lеЬелdigе. \.шsiсblЬаге РеГSОl1е11, vегsеhеl1 mit bede\.ltel1d 
!liЉе1'е11 t!пс1 gl'6ssе1'еl1 Eigel1sc11aftel1 als de1' IvIel1sch besitzt. Diese Рег-
5011е11 \\'нНеl1 шit а11е11 Егsсhеil1uпgеп, die \ујг sеhеп. Il1dem шаl1 die 
toe1tel1 GеgеllsШпеlе еlШ'сh регs611liсhе Gоttflеitеп еГ5еtzt hat, machte 
IШШ сlеп (]тstеп SС!lгitt Z1.\ (Јеш hеutigеп Мопоtflеisтus. Uпсl als sich 
дст Ј.\'Iспsсh selbst Z\.1111 Gott шасhtе, d.h. als сг dеп vегsсhiеdепеп Got
tl1е1tсп mепsсЫiсhе Еigеl1sсhаНеп beilegte. \va1' es ансЬ gапz паtйгliсh, 
сЈа;;;; ег "јс], ei11bllclete. es bestehe Ьеј dеп G6ttегп еiпе iihпliсhе Нјегаг
cl-tiЕ: \\'1е iп с1ег шепsсllliсЬе11 Gesellschaft. d.h. es giibe аНсге uпd 
jLil1gel'c G i\ttег. а1;;0 аисЬ еј11еl1 Aeltestel1. 80 епtstапd Ьеј ('[сп Gгiесhеп 

Zеш Ш11 ;:;е111ег zа111геiсhеl1 g6t.tliсhеп Fашiliе aL1S gutell иllд b6sel1 
GСјttеГl1 .. S(; еl1tstсШ('[ Ье! с1еп ЈLldеп ЈеlО'vЋn mit зејl1еm 8сllwаПl1 vоп 
U11z~ЉligСl1 El1gell1 l.ll1el ЕГZСl1gеl11(9) еiпеl'sеits. ul1d del' 8atal1 ап del' 
8pitze sC'illel' vоп Gott зЬgеfаllепеп Кзше1'аclеп аI1сlегегsеits. АисЬ iп 

јеВЕП Reliczi011eI1. јl1 \\'elcl1eI1 z\\'ei GоttЬеitеп, еј11е gute uпd еј11е bose, 
dip 01Х:1'5,С Gеу,зlt l.шtег sic11 С11ејНе11. Ј1аТ iшше1' deг g1.\tel1 Got-

U еЬеГГ!.lСССЫ iш Il1tегеssе del' 
Gl1te das Bose 

ЬС'siсQ,СП (z. Б. Ot'l11Usd с1ег А.гiшзп bei dеп аltеп РегsеГl1) uпd clas 

\ујИеl1 SU\t11ше. сЕс зiс11 зuf с1ег l1iеdегstеl1 8ћ.Ј.Ее del' Епt\viсk1L\l1g Ье
Љ1еЈеп. ЬаЬеп оН kеiпеп Веgгiff \топ ејI1ег Gottileit. Јепе Stamme аЬег, 
Ше erViЗS ЫЉе1' stеt1еп. Ьеtгзсћtеп сНе асlssегогdепtllсtlеп Егsсhе1ПUП-

~r o.tl1l нпо. sс11геiЬ::::!1 oft del1 einfacl1stel1 uпсЈ аlltаgliс11stеп 

Егsсhеil1uпgеп еiпе аussегогdепtliсhе МасМ ZU. Das siпd die егstеп 
Кејmе сјl1ег Religiol1. Беi diеsеп V 6lkегп giebt ез kei11e ј\l[еl1sсhепklаs

~e. сНе i:1 E'"iEem аussегогdепtliсhеп ,\Т erhalt,nisse Z1-11"' Gottl1eit steht: 
d.h. Ьеј ihпеl1 ехisti1't 110СЬ kеiп Р1'iеstегthuш. Егst \vеП11 шап vоп del' 
Gottheit еiпе Ьеstiтшtе VО1'stеl1U11g llat, егst \vепп dегsеlbеп Ьеstiтшtе 

beigc:legt ~\yerclen: dal1n erst. 1;:о.пп (10) eine Priesterklasse 
Ьеstеhеп. \Viг \VU1'dеп \уеН йЬе1' die G1'епzеп dieses Агtikеls hiпаus

gеhеп. \Ve1111 \ујг die Епtstеhu.пg uпd Епt\viсk1uпg de1' RеligiопеIl bis 
auf dеп hеutigеп Tag аusеiпаl1dегsеtzеп \vоlltеп. \Vi1' ЬеmегkеI1 ниг, 

dass es аисЬ lleute МеПSСflеп giebt, die kеiпеп 1'еligi6sеп Веgгiff hаЬеп, 
Ul1d dass diese Беgгiffе sich bei dеп 'vегsс!1iеdеl1еп V OlkеГI1 stufешуеisе 
епt\viсkеlп bis auf die hосhаL\sgеЫldеtеп RеligiопеIl der СL\ltuгпаtiо-



104 СВЕТОЗ:\Р М:\РКОВIIЋ: ЦЕЛОКУПНА ДЕ.'!А, IП 

пеп. Dieses stllfеп\\'еisе Епt\\'iсkеlп, das \\'i1' iп del' gапzеп Mel1scl1el1-
geschichte fiпdеl1, be\\'eist lll1S kla1', \\'ie die Rеligiоп епtstаl1dеl1 ist: 
јl1 Folge des Еiпflllssеs, del1 die АllssеппаtllГ allf dеп Mel1schel1 йЫе, 
De1' Mel1sch \\'а1' dеп Nаtllгегsс11еirlll11gеl1 gеgепiЉег sch\\'ach, ег k011-
I1te sich diеsеlbеп 11icht e1'kliirel1,[l2] 1п der spiite1'e11 Епћ\'iсkеllll1g der 
Religiol1 be111e1'kt 111ап gапz kla1' аllСЬ еј11 апdегеs Motiv, das allf die 
[eligiose11 Vorstelllll1ge11 еiпеп ЕiпflllSS йЫе, d, h. die 111епsсысhеe Ge
sellschaft uпd die persol1lichel1 Iпtегеssеl1 cles lIiIel1Schel1. 80 ist das 
katholische RеligiОl1sdоgша, die Uпsеhlbа1'kеit des Papstes el1tstal1-
dеп. (11) 8еlbstvегstiiпdliсh ist dieses Dog111a Пlll' dаГll111 ргоklаl11iгt \\'01'
(1еl1, \\'eil de1' Bischof V011 R0111 hегrsсhеп \yollte, 

Dass еiпе jede Rеligiопsvогstеlllll1g 111аtе1'iеllеп U1'sрГl1l1gs sei, da
mit "lNегdеl1 Viele l1icht eil1verstal1clel1 seil1. doch fйг mејl1е ВеlњнрtLшg 
siпd Beweise vогhаl1сlеп, die 111ап пiсht U111stоssеп kапп. Die Masse 
glallbt heute посh ап d~п gгоЬstеп Fetisch1s111us \\,је z.B, das АпЬеtеп 
der Bildel' es ist. Uшsопst \\'оllеп uпs die Тhеоlоgеп \\'eiss 111achel1, dass 
clieses АпЬеtеl1 1'еiп ideal sei, d.h, dass ШаЈ1 da111it die ТЬаУеl1 јепег 

РеГSОl1еп ећге, die allf dеп Вildе1'П ge111alt siпd, Веј dеп SегЬеl1 z.E. 
k1'atzt 111an die FагЬеп VOl1 »heiligel1« Вildеrп, odel' 111Ю1 пi111шt еiп 

SШсk V011 dепsеlbеп llпd tгiigt es als ејl1 8chutz111ittel gegel1 аНе Uп
fiille, Doch lаssеп wil' die Masse ul1d \\'епdеп 'нј1' lll1S ап (1је »g'elehl'tel1« 
Theologel1. Was Ьеdеutеп Љ1'е ul1ziil1ligel1 Gottes- Att1'ibllte \ује: "сll1еl1-

dlich«, »l1l1bedil1gt«, »e\\'ig«, »Geist«, u,s.w.? Капп sich del' J'vlепsсh 
\Yi1'klich et\\'as »ll11e11dliches«, »U11Ьеdiпgtеs«, »E\\'iges« ос1ег gal' ејl1СI1 

.. Geisk \'огstеllеп? \Лfагеl1 diе(Щ Theologe11 шit с1е111 шепsсЫiсhеl1 Del1k
огgапе, mit dem Gеhiгп, bekal111t, dar111 kоппtеl1 sie keil1e del'Clrtige 
Sil1пlоsigkеit behauptel1, Solche Веgгiffе ka1111 111а11 ниг анssргеС!1ег!. 
аЬе1' uшnоgliсh sic11 уогstеllен, Sehl' Yiele Mel1scheH аНе1' Zеitеп ЬаЬеl1 
sic11 Ье111iЉt, die lшеl1d1iсhеl1 U1'sachel1 deг el1dlichel1 Егsеllеi11Нl1gеп Zl! 
е1'kliiгеl1, аЬег alles '.\'аг l.Ш1S011st, Diese lV1eBsche11 Sil1d l.шtе1' dеш N а
шен MetapllysikeI' bekal1l1t. \УаЬге11с1 sich c1ieselbell нш die 
Љгег "Веgгjffе~, Ье111iЉtеl1, Ье111егktеl1 sie l1icht еi11шаl, dass sie а11 (Не 

sagI. F 
ЬаЬеl1 sich iп \Vа11гћеit das Ul1e11cliiche als das Еl1-

clas U11bedil1g'te аl::: clas Bedil12:te, де11 Geist als К01'Ое,., clas 
N ОНl11С110П als РhаПОl11епоп уогgеstеllt. DеПl1 l1НГ allf cliese \Veist: ka1111 
clie '1епшпIt Zll diese Веgгiffеп Eil1gal1g fiпdеl1.,,,(l4) 

\Ујг ЬаЬен die Religio11 al.3 еil1еп Be\yeis[l3] deI' Кiпd11еit сЈе;; ше:1-

se111ichel1 De11kel1s h1щ;еstеllt, Leidel' JJefil1Clet sich сЕе lvIasse аllсl1 
lleHte 110е11 ј11 diesel' Регјоде, dагнш fil1del1 \vi1' a1.1ch ЈI1 дег \,-iSSеl1-
schaftlicheH \УеН ејl1е ziешliеh g1'оssе AHzal1l Me11Schel1, сНе еЬепsо \\'Је 
die Masse de11kt odeI' \\'епigstеl1S 1111te1' clel11 Ei11flHsse d.iesel' Dеl1!.::.Clгt 
del' lvIasse stеht,Ч15) 

• Docll del' Hal!ptgrund ist: Љг personliches Il1tегеssе, d::\ sie sicll als 
ејl1еп егgапzепdеп Theil del' hеггsсhепdеl1 Klassen Ьеtгасhtеп UIld deshalb 
dem Volke nicl1t gel'l1e die '\Vаhгhеit sagell \'lоllеп'[14Ј 

Der и ebe)'zetzer 

РЕ:\ЛНII ПР:Ш:\Ц У Н:\УЦI! ј! )KIIВOTY 105 

Die е1'stеl1 Еiпfl1..issе cjet' N аtш'еlsе!1еil111l1gеl1 ]ыЬе:1 iш ј\деl1sе!1еп 
Liebe 1.1l1d Fш'СЬt e1'zeHgt, lШс1 aHS diеsеп е1'stапсl (јег Glal!be Нl1с1 АЬег
glaHbe; аЬег c1as ist 11Ш' сНе ејне SeHe clel' gеistigеп Еl1t\УiеklllЩs' des 
Мепsеhеl1, Dieselbel1 Егsсhеil11111gе11 еп\'есktеl1 ане!l die шеl1sсl1liеhе 
N еugiе1', Das \Y'ie? ul1c1 wагнш? \'.тоШе del' Mel1sch \\'issel1. \Vie ist del' 
Mel1sch el1tstal1de11 lшd \\'аГШl1 bestel1t ег[l5] allf c1iesel' \Velt? \Vas ist 
die Welt Hl1d \\,је ist sie el1tstal1del1? l.шcl 11l1zioЉlige аl1dе1'е Fгаgеl1 
plagtel1[16] de11 lV1el1schel1. Diese Fl'agel1 с1'ЈеЬен del1 Меl1sеhеп, йЬег 
die Welt, йЬе1' дје ЕгsсI1еit1l!ш;еl1, lшс1 дје I~age, сНе е1' ј11 del' МјНе 
cHese!' Егsећеil1lшgеl1 еi1111iшшt. l1aChZHdel1kel1. Als clel' Mel1se11 111ј! 
seil1e111 sch\vacheH Vе1'stаl1dе сНе N аt1.1гgеhеiШl1issе Zll еl1thШlеl1 \\'agte, 
ist cladll1'ch z1.1g1eich ејl1 Kal11pf z\Yischel1 del' ReligioJl, die УОl1 Gott 
cle!1 Менsсћеп ()ffе11Ьагt '.\'lll'дс. нпсl с1ег \Vissеl1sсЬаft ([,11, (lсг 11'ејеl1 
Fогsсh1.шg l1асЬ сlеп Nаtllгегsсl1еirШl1gеl1 Hl1d Љгеl1 Gesetzcl1 епtstаl1-
del1. Diese1' Кашрf, deI' sich bis сшf del1 helltigel1 Tag fО1'tsеtzt, fiпdеt 
seil1el1 G1'Нl1d(16) јl1 dеп tiefel1, Н!1\тегsоhl1liеhеl1 Gеgепs~itzеl1 del' Gr'lll1d
ргil1ziрiеп, aHS с1еl1е11 siel1 сЈЈе beidel1 Riehtlll1ge11: die Religiol1 нпсl die 
\Vissепsсl1аft еп ћ\,ј ck е1 tеп. 

Die GГlшdlаgе еiпе1' јеdеп Religio11 ist die Ul1[еl1lbагkеi t. Alles, \\'ё1со 
die геligiоsен Dоgшеп el1thaltel1, ist dеп Мепsсhеl1 \'оп Gott selbst zHge
kOn1шеl1, llпd del11zHfolge heilige, e\vige \Val11'heit fйг alle Zeitel1.(17) \Уеl111 
пШ' с1ег klеiпstе Z'-'leifel iп die \Vah1'haftigkeit del' gottlichel1 Offe11ba
l'1.шg el'lallbt \\'аге, so уеl'lоге clie Gottheit Љ1'е Ul1fеl1lЬа1'kеit, All\\'issel1-
heit llпd ансЈ1 Љ1'е AllmClc11t[17] - dаПl1 \\'аге di.::: GоtЉеit еЬеl1 keil1e 
Gottlleit, Das ist еiпе allgcmeil1e СЬагаktегistik аНе1' Religiol1el1 - iп 
cliеsеш Рш,ktе ~iпсј а11е gleicl1, Н!1сl rшl' сlасlш'сh kaH!1 111",11 -,је!1 dC::l1 
fаl1аtisсhеп Hass(18) е1'kШгеп: die \ViS5C::l1schaft аЬег, 'Nc::il sic:: сНе Нl1-
i'е111Ьагkеit аНе1' \тег\\'i1'ft, \\,јгсl \'оп а11еп Rеligiопе11 gehasst. Die Re
ligiol1 be!bll!ptet, dass сНе ЕпtstеlШl1,l( clet' Wc::lt стсЈ dегеl1 Ziel, clie 

clel' Меl1sс11еп, Љге Allfgabe анЕ clCl' Егде i.шcl Љге Reci1te 
llПС] РflЈСЬ1 ('11 iш Нimшеlгеiе11е sс110п ј111 '1 Пl'а1~!S JJestil11111t \Пlгdеп, 
I\Tit' 
kаl1П1: llпd Clc-ll'Llll1 

f\ttentat" ан! сЕе uпfеыlпгkеitt 1.1.116 .:\llГI1Clс1"lt eil1 \тегыlе-
С]1е11 (20) Die Religiol1 fогсlсгt сlе11 Н11 Ьсс1iпgiЕЛ Gе]Щl'SCiJll гЈе" i\1'"'lsr1'еп 
lшd ејl1С llпЬеgгеl1ztе V оглшпсlSС!lаft ПЬег ilш: сЕе Yv'issel1schaft аЬег 
lOl'clel't аје Ul1Ьеgl'еl1ztе Fl'еЉеit L!l1cl dеп lшЬеgl'еl1ztеп FОl'tsсhгitt _ 
sеlbSl\'Сl'stiiпdliсl1 sO\Y'eii: c1ies дје шепsсhliеhеп ћihigkеitеl1 егlаllЬеl1, 
AllS diesel11 p1'il1zipiellel1 Ul1tel'scl1iecl епtSР1'il1gt еiп аl1dегеl'. ebel1so 
\\'iс!1t.igег, 'хеШ1 пiсht 110сl1 \\"iе11tigегеl', uпсl cliesel' ist: de1' Uпtегsсhiеd 
ill dеп Аl1sсЬаllШlgеl1 йЬеl' сlје 111e11scbliche GеsеНsсЬаrt uлсl clie шеl1-
scl1lic!lel1 Vel'l1iiltllisse. Das letzte ResHltat alle1' ReliginHel1 ist: сНе 
Ul1g1eicbl1eit, Ullfгеihеit llпd die NiсЬtglеiсhЬегесЫigUl1g del' Ме11-
schel1. (Щ сЬ \yeiss, cllese l11ејl1е Behallptul1g \\'i1'd del1 Негге11 ТЬеоlо
gel1 gar niсьt beliagel1, abel' sie i:)t t:il1e 1111UlIlstusslicne \~7аhгllеit _ 
Zeuge dafйг ist die Gesc!1ichte de!' Мепsсhhеit, Ftiг die RieЬtigkeit шеi
llег Веhанрtllпg, нш l1јсЫ \\'eitel' zu gel1e11, Ьi.lгgеl1 die аllgеrпеi11еп 
Ргјl1сјрјеl1 еiпег јеdеп Religiol1, - Еј11е jede Religiol1 ist VОП Gott 
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geoffenbcat \уогdеl1 d.l1. Gott ЉеШе сlнгсl1 seil1e Анsег\\'iљltеп del1 1.љ

l'igel1 lVIепsсl1еl1 seil1e Gel1eiml1iss тН. Die АusеГ\viљltеl1 stehel1 mit 
Gott iп l.шmittеlbагег \т еГЫl1CIНl1g, (22) Das vеl'k\.iпс1.еl1 die Tl1eologel1 
аНег Rеligiопеп Ъеј аllеп СLlltuгпаtiОl1еп. Ъеј \yelcl1el1 sicl1 сЕе Rеligiоп 
SO \уејс e~i:\vickelte. dass аНе ЙЬегпаti.iгliсl1еl1 Еigепsсl1аftеп del' todtel1 
Gеgепsti:iпdе сЈllгсl1 еiпе осЈег теl1геге регsопliсl1е Gоttl1еitеп егsеtzt 
\'iU~'::lеп. Зоlсl1е ЬСSОl1сlеге Religiol1el1 siпd сЕе(:23) gl'iecmscl1e IJL\ddhisti
scl1e. 11eIJlii.iscl1e. mol1amedal1iscl1c \.\11сl die сЬгistliсl1е. Es ist gапz ег

kEll'licl1. dass сЕе "аl1.sег\'!ii.l1ltеl1·~ РеГSОl1liсl1kеitеl1 iп ЫЉегет Al1sel1el1 
stаl1сlеп als сНе c'e\vijh111icl1el1 stегыil1еп,' So ist еiпе Klasse. dегеп 
Allfgabe es \\'Ю'. ЬЈС \ујзсl1еl1 сleп gе\уiЉl11iсl1еl1 si.i.l1Cligel1 l\iIепsсl1еп 1.1l1d 
(Jel' ЬёЊеl'еl1 gi:.ittlicllel1 МС1сЬt ЈСН ',тепт:јНеll1, el1tstal1clel1. Веј сЛеп Сн1-
~Lll'l1aLi{)l1ell t'(-:;tel1t diese hIеl1::;сll~Гlklа::;:-;е allcll 11Ctltc 110СЬ. Es ist па
ЕјгlјсЬ. dass sicl1 о;с11011 аш cEe~eг Тllеill\пg сЈег l\iIепsсhеп iп z\-vei Klas
sel1: iп еiпе. сlје mit deг Gottl1eit iп Vеl'ЪiпdLшg stebl. 1l11d iп еiпе. 

с1је с1језе~ Gli.ickes l1icbl ЉеiЉаftig ist. sel11' еigеl1tЫ,imliсllе soziale, 
i)koJ1ГJ!l1j,>~he \.111 с! politische VегЫiltI1issе(2~) СI1t\'i!сkеlп Шl\sstеl1_ Die Ее
ligiОl1sшогаl kаl1П seil1 \\'је sie mag, die Religi:m k,1l1П iшmегmп сЕе 

Gleicbl1ei t del' l\'Iепsсl1еп vol' Cott ргесligеп, аЬCI' das поЉ\уепdigе Ее
S1.1 Itat еiпег ј есlеп Rеligiоп ist: die U пglеiСЫlеi t Ьеј (lеl1 Мепsсl1Сl1 

\\ еl1 11 1\'Iепsс11еп ш1 t Gott iп YeгЪijl (lн пg s tehcYl. \';епп ЛL1Г diese 
IvIel1scl1el1 сlЈе "gi:jtlicl1e ОffепЪаГlшg., vеl·ki.iпсlеl1 ki:.il1пеп, d.ll, сlеl1 

UеЬгigеl1 \70ГSС]1l'С'iЬеl1 сli.iгfеl1, \vas "је ijIJeI' c1ie УуеН L\l1d sich selbst 
clel1kel1 sоllеп. llпсl \,;е1111 diеsеlbеп l\'Iеl1sсhеп clas Recht l1аЪеп. с1е11 
LiЬгigеп Mi tПlеl1~с11еl1 auf G1'l\l1d (lе1' gOttliсl1СП Gcbote Ьеslimшt: Re
gеlп ~ fйг's LеЬеп Z1..l diсtiгеп. зо ist sсЬоп (lаdщтl1 faktiscl1 die Ul1g1eich
Ьejc(~5) Jedes selЬst~i!1dige Dеl1kеп ist also еiп АНеl1тас ,,,,-,f 
с1Је Ul1f(ol1lbal'keit dei' Оffеl1ЬаГllпg сl11сЈ ist gC:?;Cl1 дЈе 111аtеl'iсllеп Iпtс-

1'е53РП Klasse. сНе дЈе gnttliche NIacm ~1L1f с1ег El'C1e l·ергiisепtil·t. 

[i('гic11tеt Hieг die l-IаЩЈtuгsасl1е. ,';аГl\Ш das РfаfIеl1ti1UШ Elit 
Ha~se c1 i:il I"\:агарf" ~;egel1 (Не \,у"issс;пsсl1аi't. geqel1 die 111(;11-

ge~en die Fl'еi11еИ" 

L(!lCl сlа;) ""'y~(}1K .Jall1·l(-lLt~~11t.It: ctuf <-:ilJ.Е::i' dсгзсlЬеп. Stuf,.:; с1сг 

д! 'нје clas јm аНеп iп Регн llпd Ме-

:-:iko \Уа!' lшd \,:је es 110СЬ !1ellte iп Сhiпа, Јарап \!пcl Iпdiеп ist. Веј 

апdеl'еп VOlkеГI1. Ьеј \yelcl1em keil1e sпlcћеl1 .Ьесlшgl\пgеп еХlstiпеп. 

Lшd Ьеј \'iеlcl1еп die \Yissel1scllaft l1at (do.s зјl1с! clie 
е1..lгорi:iisсhеп VOlkег). ist die Rеligiоп del' gгоsstе Fеiпd с1ег Wissel1-
scllaft bis C1l\f del1 l1еL\tigеп Tag gebliebel1(2fi) \Vil' \vегdеl1 diesel1 КашрЕ 
Z-~;.-iзсllСl1 uпd \'~ТiSSепsсhаft kuгz sс11ildегГl. 

636 У. СЬг. vеГSL\сЫе iп GгiесЬепlапd ејl1 lVIeHscll(27) Zl\m егstеп 

lVIale die vVеltsс110рћшg(28) zu егkli:iгеп оЬпе ап еiпе йЬегпаtйгliсl1е 

МасМ Zl1. арреlliгеп Die егstеl1 gгiесmsсl1еl1 Рl1ilоsорЬеп lеl1гtе11 ':'{3.s
sег. Егdе. L\!ft Lшd Feuel' sеiеп die Gnшdеlеmепtе. aus \vе1сЬеп das 
Weltall.(29) del' lVIепsс11 1..ll1d die Егdе еl1tstапdеп siпd. уујг \vегdеl1 Ыег 
keil1esfalls vегsсhiеdепе pl1ilosophiscl1e Sсl1ll1еп Ьеsргесllеп - das liegt 
\veit аussегl1аЉ del' Gгепzеl1 dieses Агtikеls. Die kiпdliсЬеl1 VеГSL1сl1е 

del' lVIепsсЬеп јенег Zeit, iп \уеlсЬег jede СГl\l1dlаgе fйг еiпе гiсЫigе 
'\1 еГl1\!пftЉеогiе fell1te, dеп соmрliсiгtеl1 lVIесЬапismus des '\Veltalls zu 
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eI'k'~il'ell. oil1(1 fLiI' Ш1S \'())1 gC-liпgе111 Il1telesse.L 1U; Flil' Ul1S ist, l1Ш' сЕе 
Tllat""ci1e ',\-·icl1tig'. class сlЕТ МеПSС!l сlш'С11 clas Vоlksш~iгсЬеl1 УОl1 del' 
Sс11lјрf\.шс; сЈег \\'eit. '!Ст Zel\s \.тсl sеiпег zal1lIeicl1el1 Fашiliе. die \\'il
Ј k с', ["1, тј ё dem Sc11icksal cleI' М211зсl1еl1 spiel (. l1icllt Ъеfгiе(!igt \н!гсlе. 
DeI' Ыелsсl1 iiпg аl1 Z\.! ЬеоЬасЫеl1 Lшd seil1C' Ве!)ЪаСЫLшgеп а\.ЙаШ0-
Hl'el1. ег Ю1 al1del'e L~i!lClel' ZL! ЬеI'еisеп. Ъеј апdегп VOlkегп ЕгЕаl1-
l'\.!Ш.(f~П Z\.! S<1111111е1п Веiпаl1е alle gI'iecllisclle!l Pllilosopllel1 zеiсlll1сtеп 
<c11 ciaclacl1.1I·cil аиз. (јаз,; sie аЕе (lеl' clamaligel1 сi':ilisiгtеl1 
\\'(:'1! сlшсhl'еistеп(:;О) Die 11ellel1isclle \Vissel1scllaft sсhгitt Ј111 Vегg1еicl1е 
тј, сЈе!' l1eLltic;cl1 \VisSel1Sc)laft sel1Г lапgsаl11 \'Оl'\vагts; ШС\П l1ШSs аЬег 
iп BetI'acr!t ziel1el1. dass сЈа" clie егstеп АлfЬiщ:(е сlег \Vissel1sclla:t \\'С11'еп, 
Л::'11 Неllепе11 '.\'Ю' (Jas E:::pel·imel1t. cEeses mLicblige Wегkzещ.; del' шо
c1eГГleг:. пГ)сl"l. 1J.Гlbek~1:1!"".:,(::!) .sie \\-агеп lLllГ aLll сЕе: Ве()
ЬаС!llllП,lZ сlег Егsсl1еil1Lшgеl1 \'ег\\'језеl1[20Ј Uщl \yas iO't selbst С1нГ сНе
'-'ет Cebiete fli!' еiп gгоssег Ul1tel'sclliecl Z\\'isсЬеп[21Ј il1l1еп \.1l1сЈ del1 
ешорЬ\isсЬеl1 Gеlе!lгtеп шit iы1еl1 zql1l1'еiс11еп Нilfsшittеll1. die Љпеп 
clie l"l1ОdеГl1е CiyilisatiO!l bietet! DC1ZH kC1l1l1 111е111 110сl1 сЕе kleil1e Scllaal'. 
сЕе 5јсl1 clc1l1lals шit сјег vVisseI1scl1aft befasste, die ZегsрlittеГLlпg аL\сl1 
cliescl' kleil1el1 Sc11aa!' \.ll1d die scl1lecble СОШШUl1iсаtiоп l1iПZШ';сl1l1еl1. 
Die еl'Slеп Gеlеы'епI1 IJesassel1 \\'ес1ег staatliclle Sашшlнпgен 110сl1 ВЉ-
1iоtl1Е'kеп ш:сl ВL\сl1сlГllсkеl'еiеп: sie \уагеп g'епоЉigt, das \\rissепsсhаft-
1јс11е l\Ia СЕ-!'ја] шitfJI'i:.isstеI' lVШl1е ZL! sашшеlI1; sie шusstеl1 die SсЬгiftеl1, 
clio ,је '.1ссЬеl1 \'!сlltеп., аЪSС]lгеiЬЕ-П. Ш1с1 Маl11..1sсгi1Јt \.шd mLil1dlicllel' 
\' огс,а;; '.'.;ап~п clie еil1zigеп МјНеl. die \Уеlt l11it ihгег \vissепsсЬаftli
(']1:':1 А.l'Ьсју Ьеkаl1лt Zl\ l1щсl1сп. VOl1 dеп егstеl1 Al1fi:il1gel1 llеl' Nаtuг
l)(',~ 1Јасll11.! пgеl1 1Ji:; Zl\l11 ЬегiЉш тен \\'issel1scl1 aft1ichel1 \Vегkе Агistоtе-

.. Die sii1Cl l1аllеzи 300 Јаl1ге vеП!al1QСП, СlеЈсЬ 
сl.Cll'СЙlf k~,-гYl сЕе hеl1епisсl1е \Yissel1schuft ill i\lехаl1с1гi~;~ ;l.ll' 11i.)cl1tel1 
Bllithe, 1п "eil1e!' "Gescl1ichte dегgсistigеI1 Епћ\'iсkеlLJпg iп 
1)esc111'1eIJ DIapel' selll' ll'ef'flicll. \,:ј", ]1Осl1 die 11еllеIlјзсl1е v\'issel1scllaft 
сiаП1аl::з 1.Е11.(:1' clel' (1(::1' P~C)lenlLiel' stal1d. Das .i\lехапdгiпisсl1е 
~Лl.lsеllIТ;. k.С1Л:1 Пlап. Пlii' 

de11 поthiдеп Iпstl'Uffiеl1tеп ZlJ аstГГ}П()Пlisсllеп 

zu st·u_d~геп. LеiсЬеl1 sесiГl,С - all(:s сlа::; \\r-аI' iП1 Аlехапdгi
пisс11ел lVIL\sеuш VОl'l1апllеп. 111 Ј"-lехсшclгiеl1 епt\Уiсkеltеп sich Zl1.егst 
ll~t.' t'~),di;'Lt'l1 

Gеr)n1еiгiе. 
vv ls:::;еl1sсiЫl1:еп \пе \У1Г З1е hel1.i:e vегstеhеп als: АstГОI10шiе. 

Н.а, Dic GеОIY1еtгiе hat 
hel!t:: l1:СI1 ејl1еl1 VVегth. Die Ile\!ti:;;e Аstгопоmiе ist \уејт епt'\viсkеltег 
als ctJe с!еl' аlе:::апdl'il1isсl1еl1 GеlеЬгtеl1. аЬег шаi1с11е Епtdесkuпgеп del' 
А,Неп !1аЬеп аш:h he1.1te l10ch ';\7сгtl1. Зс ist cs аисЬ ја del1 аl1-
dегеп Z,:vеig~п del' \Vissепsсl1аft: iп del' Pllysik, М есЬапik, Gеоgгарmе 
H.S,\Y [пе \YlSSel1scllaft1iclle Регiосlе сlег altell Неllеl1еп \vuгdе sсћпеll 
l1eel1digt, l\1it ае!Г- Егsсl1сiпеп des С!1гistепt!1ншs ist аје ЬеllепisсЬе 
vVissепsсl1аft ZL1 GГL1l1dе gеgапgеп, uпd dегеI1 Platz наЬшеп Stгеitigkеi
tеп (Љег vегsсЫеdепе Rеligiопsdоgшеп ејl1. 1п еiпеm sсЬоп ег\vi:il1пtеп 
YI' bl'ke sagt Dгарег, dass аје l1еllепisсЬе \Vissепsсl1аft аагиl11 Z\.l Gгuпdе 
§"еgапgеп ist, \уејl del' l1еllепisсl1е Geist јп diese!' Zeit sсl1оп vегаltеt \уаг. 
Das Gesetz, das Dгарег il1 sеil1еш Висће aLlfstellte: dass аНе NаtiОl1еп 
dieselbeI1 Stufel1 deг Епt\viсkе1L\пg \ује eiI1zell1e Il1dividu,еп VOl1 Љгег 



1()8 СВЕТОЗс\Р ;\1.-\1'](0511'11: ЦЕЛОКУГIН,-\ ;:.LГ:\, III 

Gеыltt ап ЫЗ Z1.11П Тосје duгсh,gеhеп, ist l1асl1 шеiпег IvIеiШll1g lшЬеg
гUпdеt. Z\vischel1 сlеш Lebel1 cles Indvidu1.l.ll1S und dell1 dee NаtiОl1еп 
besteht jedenfalls еiпе Analogie, аЬег Analogie ist bei \veitell1 посћ 
nicht Idепtitat. Die Gesetze. пасћ \уеlсllеп sich дје IvIel1schheit e!1l\vic
kelt, \\'егсЈе ich spatel' eingehend Ьеsргесhеп Fi.il' jetzt beТYlecke ic11 
пиг, dass die Hypothese, die Dгарег(32) aufstellte, l1јсМ ПllГ шit Nichts 
iп sеi11еш ВllсЬе be\viese11 ist, sопdегп class sich сlагi11 viele Gеgеп
be\veise fi11de11. Die helle!1ische \Visзепsсhаft stагЬ eil1es ge\\'al tsа111еп 
Tocles - sie \Vllгсlе УО11 dеп RОl11егп zегstОгt. еЬепsо \vie die l'o111iscl1e 
Сivilisаtiоп vоп dеп ВагЬаl'еп, Die vVissel1scl1aft,[2Z] \vie аllсћ del' Reich
ЊllП1, \\'ш'еп Ьеј den аНеп Неllепеп l1icl1t das ЕigепЊ1.\П1 дег gапzеп 
"--Ј atiol1, ЗОl1сЈеГ11 (~З) 111.\1' еi11zеlш:г Кlа:зsеп. Das eigel1tlic11e V olk \\ЋГ \'е1'

llгtl1еilt ,;Шl1 АгЬеitеl1, fеГl1еl' (leH zal1l1'eic11en GоttеГl1 Opfel' ZL, bl'il1-
gel1 llпd \'егsсmесlепеп Dell1agogel1 Zll Macht l1l1d Reiclltl1Ul11 ZL\ уег

l1еНеl1. \'оп деl11 die Masse kеiпеп NLltzen hatte. Das SуstеП1 del' Skla
уегеј dОl11iпiгtе iп gal1z Gгiесhепlапd. Die аНе gгiесrlisсllе Fашiliе ist 
с1еl11 hel1tigen Systel11 del' 1:Uгkisсhеп Наге11lS sel1l' ~1hпliсh. Bei sоicl1еп 
sоziаlеп 1111с1 okono111ischen VегЫiltпissеr1 ist es sehl' nаti.iгliс11. c1ass 
Vielen с1је l1еllепisсhе vVissепsсl1аft[2З] \,јеl gНiпzепdег еl'sсhеiпt. als sie 
iп clel' vViгk1iсllkеit \\'аг. Sie \уаг il1пегliсh fal1l. LlПс1 iп Аlехапсlгiеп ml1g 
сНе vVissепsсl1аft vоп с1е!' Gl1ade сЈе1' l\IIОllагсl1еl1 аЬ. II1 \\'elc11el' Bezie
!1l111g аЬег die vVissel1schaft Zl!l' l\IIasse stal1c1. c1avol1 sргiсl1t Dl'apel' 
пiгgещ]". 

ИеЬег сНе ROl11el' Ьгаисl1е јС!1 l1iсћt \,је! \Vогtе Zll уегliеl'еl1. Sie 
l1аЬеl1 с1је ,S(апzе Wclt анsgерlLiщlегt Нl1а аЉе Sc11iiize ЬгаС!1tеl1 sie паС!1 
ROl11. дје besiegtel1 VOlkel' аЬег l11асЫеl1 sie ZLl Љгеп SklaYell Uпс1 
selbs1: iп ROl11 \\Таг del' gal1ze Reicl1t!1l1l11 iп сkп Наl1с1еп ејl1ег kleil1el1 
Zahl Раiгiсiег, \у"аl1геl1сl die V()lksша~sе епt\\Т('сlеl' \топ del' Kt·jgsbel!te 
осlег ,,ОП аег Gl1ade (1ег Gгоssеп lеЫе, сЕе sie 7Ш' il11'el' 
ећПiеizigсt1 Z\vecke Ьеј паssеl1сlег Gel,?gel1!1eit с1сIГС!1 \'et'scћiec1e!1'? lVIittel 
beS1C1cl1el1 LШс1 ЬеtmSгtеп[Z'1] DC1~ ist сlје Ut'Sac]1e јене!' iшшеl1sеl1 Vet'-

Lшс1 сЕе 01111е Glcic]1el1 

(lаl~L1П1. ZLl Gl'l.HlClc .:~U::,f5;lпgеl1? - "\\7(-1111 '\\"iг сНе 

J\tIet11ocle с1ег ехаktеп \Уissеl1SС!1Сlfiеп al1f с!\" GеsеllsсЬаIts\'\'issепsс:11аft 
ап\\'епсlеп, llпсl сшs del1 сlје sicil iп дег шос1еl'пе:1 Сј\'ј-

ziеl1еп llПс1 die сlагаllS егhаltепеп Gesetze a1Jf clie vel'Qal1gel1e Ci\'ilisa
l јОЈ1 Ш1\vепсlеl1, зо -,vеi'сlеп \ујг ј еclеп [аll" (lе1' \У ctl1гllеi t llctl1e kошшеl1. 

satjol1 сliеsеlbеп ЕгsсhеiПЛl1gеl1 \\"је Ьеј c1el' аНеl1 "klassisc!1el1<'. DieselЬe 
Bi1cl1Jl1g. сНезеЉе colossale Vеt'sсl1\\Теl1dLшg 1ЈЈ1С! Dеl110гаlisаtiоп Ьеј аеl1 

ЬоЬсгеп }<]9.S5C:11 Ltпd dieselbe ~iLls::;e1'6te ",~гглu.tll Llпd l:"11"\yisse111-H:1L bei 
с1ег Masse c1es Volkes, Diese LaQe дег Dil1ge vегuгsасЫе сНе blLltige 
Reyollltiol1. с1је das аНе Fгаnkгеiсh \'егпiсЬtеtе. sie zегstогtе аЬег die 
Ci\'ilisatiol1 l1iсht,[Щ SОl1с1егп scl1Llf еЈl1е reste LlПс1 llпzегstогЬаl'е GГlll1с1-
lage ZLll' \vеitегеl1 Епl\viсkl1Јпg. Das ег\vагtеtе jec1el1falls ансћ die Ьеllе
l1јЗС]lе vVissel1schaft[2G] iп Енгора llПс1 Аfгikа, аЬег bevol' das еiпtгаt, 
\УLlгс1е зје с1нгсЬ сlје Macћt del' ЕгоЬегег, del' RОl11ег, zегstогt, Die vVis-
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sепsсl1аft iп iйеХal1с1гiеп \уаг ei11 Рl'ivilеgil1П1 dег !10l1егеп Klassen 11l1d 
!liщ; l1Ш' \"011 c1el' Gl1ac!e del' Неггsс!1еl·[27ј аЬ, Mit с1еш Falle del' DYl1as
[је. \уеlС]1е сНе \Vissel1schaft ргпtеgiгtе,(35) l11Llsste ансl1 сНе \Vissel1scl1aft 
selbst [аНеll: с1еl1l1 с1је Ma.sse Шl1ltе 110сl1 keil1 Бесllil'f11iss зје ZH рПе
gel1. Dieselbe Егsсl1еiПLшg sel1el1 '.ујг зрМег iп cle]' flогепtil1isсhеl1 Ge
зсl1јсћ1 е. als c1as Наш с1ег Мес1јсј hеггsс!1tе. l\i[it с1еl11 l'~alle c!ieseг Fa-
111Ше ј,О;' ансћ сјег L1\.lssеге Glапz cler' flогеl1tiпisсhеп \Vissel1scl1aft 1.\11с1 

КС1ЉС ;':Ll Gr'Lll1c1c gegangcl1 So gescћie111 cs йЬегаll, \\-0 die \Vissепsсl1аft 
011, Рl'; де!' 110hеtеп КlаБЗОI1, l1јсМ аЬСl' das ЕigСl1tlшш clc:s gal1-
ZCl1 Volkes ist. Nlll' сlасlш'СЬ kаПl1 шаl1 с!еп V olkshass ј11 (1ел егstеп 

Zeitel1 c1es Сl1гistеl1thUl11S ,[[е [[СП јеl1е Неггеl1 Ю11 Hnfe, с1је iШl11еl1sе 
SШШ11сП Љг Љге \vissеl1sсЬаftliс!н:, АllsЫlсlvлg \,егgеllс1еtеl1 LШС! 1,ebel1-
Ьt:i :11 Sttu:-; Lll1cI Bl'C1Ll;-; Ьеiгл I-Ioit-' lt~btt:::l1. \ЏЫI11'с"l1сl c1as -У-о1к 

пiсht Е:lli111гl сlа:; t~lglic11e Вгоd Ьаttе, еl'kНiгеп - Nacll diеsеп J\LlS

\\'ie sicll сНг vVissепsсhаft el1t.\vickelte, glallbe јсЬ. \viгd eS 
l1јС!1 t i.i.Ьеl·ll'iеЪеп scil1, \vеЛl1 јС!1 be11allpte, l1јсМ i!1 Аllеl1 шit Dгарег 
i\ lJc!'('-i :1.'?1J:-.:tiГ~1П1еп. 

Dic '/ егsсЬ\\"ёГLlпg с1ег Ьејс1еl1 Gгiесl1еl1. del' Sklа\'еl1аllfstащ1 iп 

Siciliel1. CiG) аНе c1iese VеГSLlсl1е, с1је ТугаПl1еi ROl11s zl1 \'егпiсl1tеп, Ье

\\'еis(;'п lШS klаг. class sicll сНе ReRk tiоп gegel1 с1је sоziаlеп GeJ)l'ecl1el1 
iш l';јmЈ"сl1еl1 Sta( t ~elЪst l'egte. Dас1ш'с:l1 kal111 ШШ1 сшсl1 clas zu sсlшеl
le \' c:o!eitel1 cles Сl1гistеп ЉСШ1Б. dass il11 Al1fal1ge des [Ol11ischel1 Кај
~elT(>ic}le.~ '.lel'kiil1clet '.~.T1Jгc1e. егklLi.геП,,(:;i) 111 clicsC'I' Zeit \,,:;аг сЕс: VIisscl1-
"с:l-,,,ћ ZLl :зсl1\\"асl1, LlШ11 еiп \vissel1sc!1aftlici1-s()fjales Sуstеш аt1SZLlагЬеi
tеп(38) Нl1с1 l110гаlisсl1е Ргil1ziрiеl1ШГ Staat, Gese!lscilaft с1l1С! Fашiliе 

,шf?Ll"lсllеп. Ејl1 solcl1ess iп аllеl1 Eil1zelnl1eitel1 аLlsgеliЉгtеs Systel11[~8] 

ј1а t (; \\-issепsсi1аft ансћ 11ellte 110сћ l1icl1t. 
еП1 cle5 а 1 te11 DгС1-

des 
. (1,,;; НсiсlепtЬнш. '/Г)1, '1лgе!) ()l'е!l е,' SC!l\"ilcl1e 1,.Шс1 

сЕе _~lJ.ssic}1teГl 

il1 cias 
h~il,"l~l:chr: I .. СЬСl1 ZlJ П1isсllеп. nhl1C' sicll 1.Ј.111 сЕс Niсdгigеп. ине} Ul1дlйсkli
(ЈН~l1 Y.Ll l{СIГЛIЛСl'l1 .. . "( 

(Јн iftlil:Ьt: ~,\"<:.'1111 П1t-Нl sie 111.iL с1011 а11 асгеl1 

Stclle 'Оје ћ'ат, \"cl'qleicl1t, \\'а1' iп с1ег Zeit Љгсг ЕпtstеlШl1g еiл geistigel' 
F()l I"С],I·јст:. иiе SУ!'спgе сl1гistliс11е 1\'101'а1 \\'аг еiпе fйгсЫеl'liсhе[29] Кгitik 

I~lй~зеп. Dit Glt;iсhЬt:it сег 
,"ог Gott. дје Liebe сll1сег sicl1. die Вагшhегzig-

keil тјс с1еп SLiпсlс:гп. \У()ЉtЫitigkеit gegel1 сНе Аl'lпеп Llпd Vегziс!1t 

il'cii~l:}1еп Gi,ilet· \',egel1 ciel' iп clel' апctегп \Yelt пасh 

сlе111 Т()с1е ргесligеl1d. џе\\'R1Ш сlје cl11'istliclle Religion die gal1ze l1iеdеге 
Klclsse :-:)1' sich. аНе. \уеlсће. \'оп с1е1' 11011е1'еп Klasse уегfоlgt 11l1д 11l1tег
(l1'i:_ickt \'.-"l'еп, с1 .. 11., (lа" Cl1l'istel1t1111111 Ьеkаrп сЕе ј\iIајогitat. Das СI11'is

tеП111LШ1 аЬег \уаг S() 1atч';е ејl1 Fогtsс11гitt. so lal1ge ез 110сll пiсl1t йЬег 

seil1c gesieg't !1aite. SCI1011 iп clel' Zeit. als iп Аlехаl1dl'iеп 11l1tel' 
(1011, НсidеПЊL1l11 dio \Vissel1scl1aft ЬШЫе. gгiff c1ioselbe c1as сhгistliсhе 
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Рl'iеstегtl1l!Ш an, 1\ls das Сl1гistепth1.1111 siegte, als es ејl1е S;,aatsГE:ligiOI1 

\V1.1гdе, da zeigte es sieh gleich, class es, \ује al1e апdегеl1 Religiol1en 
сЈје Stаgпаtiоп,сзо] 1l1tоlегапz 11l1d Ul1fl'eiheit ZШ' Folge 11аЬеп Шl1.SS 
Dic ehl'istliellen Нistогikег ЬегјеЫСI1 \ШS йЬе1' аНе VегfоlgL111gеl1 Шlа 

l\IIetzeleien, die аје Сhгistе!1 von del1 Веkеl1l1еГI1 аl1dегеl' Religiol1cl1 
егd1.11dеtеп; аЬег sie sil1d seh!' 1.1пgегесht 1.1nd ег\vii11пеп nieht еiпшаl 
111it einet' Silbe die Vегhaltl1issе z\"'isehel1 СЬгistе11tlШ111 al:; Stааtsге
ligi011 L111cl апdегеl1 Religiol1el1, Ј епег gгоssе Hass z\Yisehel1 сlеl1 \'егsеhiе
clel1en Sektel1 be\yeist, dass јl1 diesel' ВеziсlШl1g clas Cl1гistе:l tlшП1 сЬеl1 
јеl1е Eigel1sel1aften \ује alle a!1clel'el1 Religiol1en ћaHe(~O) Die йll1гејеllеl1 
СОl1сјlе brachtel1 keil1e Ei11l1igkeit ZL\ Stапсle: gе\уiЉl1liсh ехеОШl1Шl1i

eil'te l11аl1 eil1al1c!el' Fe1.1el' 1.1l1а SсЬ\уегt! Die 1\1.1 SгоttШ1.'i аиеЬ des 
le1Zt:en E:elzecs! Da,; \\'<ll'Hl дје Рl'јl1сјрјей clet' егstеп 

VЬitег«, ,111сl sie tlHtel1 dа:з јl1 clel' festcl1 UеЬеl'ZСllgLIЩ;, dass 
sie dami ~ Gottes Befetlle \·ollbt'il1gel1, ,\Vеl1П l11аl1 \'cl'scllice1el1e 
A1.1ffasS1Jl1gel1 dH Gоttеslеl1ге z1.1liessc, \уiiге dаl1П c!icsc I..c:ll"e ьot-
1ЕсЬ? уУег сЈје Gcscmchte c:.cs Сhгistепth1.1l11S ciL\l'chstLlC1il'~e, \\,јгсl 

libCl'ZeL1gt sеiп, class ш1Е:l1с1liс]1 шеhl' СЬгistеll \'011 (lег с!-:гistliсllеl1 
als \'ОП сlег l1eicll1isehel1 Наncl gefalle!: siпс1, Del' ch1'istlic!le GlсШ\)С, \ује 
Љ11 сЕе егstеl1 Apostel pl'ccligtel1, \УШ' eil1c гејl1 ШОl'аlisсhе Lell1'c, Das 
С111'istеПЉ\Шl sC]1L1f sicl1 kеiпс beSOl1ClCl'C I.,ell1'c 1,70'1 дСе' \'\'e't Шlсl clel' 
Lage des lVIel1sellel1 iп сlегsеЉеl1 - es паl1l11 alles clies Ш1S аl1clеl'еп 
Rеligiопеп. Ьсsопdегs ::~llS dег l1сЬгiiisсhСll, Das С111'istспtl"l1_Н'l"l ~с:;.гtс clie 
Ме!1sеhеп, 'Nie "је тег aHI clel' Егсlе lеЬсп l11Lissel1, llПl сЈе" Нil11шеl
t eiches \уйгсНь :7l1 sеiп, Die Apostel ~pl'acl1e!1 iп Љl'еl1 С11 sel1l' 
оН \·оп еi!1еш апсlеl'еl1 Lebel1, iп clеш аНе Ce1'ecћt,Cl1 beJol1Гl 
Sliпс1ег \)est!'aft \уегdеп: аЬег \'!ас; ЕО1' еiп Lebel1 d.ieses 
aa~ Ьеsсhr'iеЬеп sie sеhг d.lЈпkеl т-1п(1 l1л\,т()11knll1111е~ј Sic 
!zci:~f' Lc-!1I'C. dic еiпс 
c1hj~lT.ll.S ЈдРг ~'I()113.П1рсlеп.~~Пlll.S. n~l,~ Сhгistепtl-НЈ.Пl 

еј'lе IVlогаllеhгеУЩ сlаГШl1 еп'!ю'Ь е::: ;:;п vicle 

lСI'l1tеп, Ьеkапп~ ist, гаllП1 clas С11гistеmlllШ1 с]је Аl1ћУог! 

cllJ.3 dеЛ1 аllСП 

Ан! е]је letzte аЪеl' апt\yr)l'lеtе сЈа;:; Сl1гistеl1tl1L1Ш sel1l' 
шеп, 111 \vas besteht dc'" 

Cll1'isti сшЕ (lег Еl'с1е? Diese Lшd Шlzаhligе Е\пс!еге 
сlет mel1scll1icl1el1 УС1";'lапdе Ш1\\·illkL\l'! јсl1 сшf, АиЕ cliese 
Ien i~111у\;-огtеп llпzi"1111igе I(сtzеl"еiеп. Zlllelzt Ьг~:"с:l1tе cla~ 

Nic~iisclle СОl1сјј clas "SYl11bol des GlаLlЪепs~, Z'.\ Stапdе, сlа, 11el1.te 111it 
еј 11е111 klеiпеl1 U 11 tегsстесl iп clel' gаl1zеп сћгistliсЬеl1 \УеЈ '; al1gel1()m
шеп ist. \Уег 111јт cliesem Symbol I1Јсl1т еil1vегstапсtel1 \УЮ', clel' \\'l1.l'de 
als Кеtzег, de!' \vedel' iш Нiшшеl, 110еll 1,7iel \'lепigег aL1f clct' ЕгеЈ'...' аН1 
Gl1ade ZLl ћоНеl1 hatte, егklагt. Die ВеSС!11'еibLlпg cles КашрГеs \'С)1' Ll 11 с! 

l1аеЬ сlеl11 !1ieaisel1el1 S:;mЬоl - clc,s ist сЈјс ALlfgabe јег kiГС:1liсl1С:l1 Сс-
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scl1ic11tc IсЬ \УЈll ПШ' 110сЈl clieses елУiil1l1еп: iп diesel1 I(ашрfеtl spieltc 
с1је HeгTsc]1alt dcr' КiгсI1е11111аgl1аtеl1(42) ејl1е еЬепsо gl'Osse RoHe als del' 
гeligiose Fаl1аtiSl1ШS, Das ResL1ltat dieset' Кашрfе \уа1', class die сЬгist
lich-pfaffisehe Нјегагсllје еЈl1е геgеlгес!1tе, Ol'gаl1isiгtе lVIacht sc11affte, 
Llпd Ј11 Љге Netze zog sie die gапzе »НеггсЈе« hil1еiп, 111 сlегsеlbеl1 Zeit 
уегЈог дЈе cl1l'istliche I~e111'e Љге l110гаlisсћеn PI'il1zipiel1, clie illl'el1 КеГl1 
стсЈ Љге МасЫ JJildetel1., VOI1 аllеп Ргiпсiрiеl1, с1је c1as СЬгistеl1tlЩ111 
pl'edigte, fапс1 сЕе КјгсЬе 111.11' ејl1 eil1ziges, clas шit Љгег Ge\vil1l1sL1cht 
}Ы1'ШОl1il'tе, б ist cE::s: СС'Ь\ l1icl1t !1Ш' Gott \\'as Gotte,'3, sOl1derol1 ансћ 
clem Kaisel' \\'01s cles КQisегs ist. Nl1l' ЬаЬСI1 clie "!leiligel1 Нiгtеl1ц kt'aft 
сlег gOttliсl1С:П VollmaeЫ, сЕс lleilige Sсhгift det1 Laiel1 Zl.\ сlоlшеtsсhеl1, 
сЈсl1 УогсiегsаiZ \\'је f'пlgt: СсЫ с1;п Plaffel1, \Уа:; ј]111еl1 geЬijl't, \'егаl1~ 
dсгt. - Das Iг.t':геssс: \'~СГЬUГldttс die 1:.iгсl1liсЬе uпd di;...' 
:-:'сQаtliеllе l\1acIlt шitеil1апсlег, Z\\'isellel1 Staat Lшсl Кјl'сl1е fШlеl ,,\уаг 
sel1t' оН еј110 КаtzЬаlgегеi staH, аЬег beide \УЮ'Сl1 stets clш'i.iЬег еiпig, 
c1ass clas УоlЈ;;: I1НГ dazL1 da ist, ШI1 УОl1 ihl1el1 ЬеhеlТsсЬt Zl\ seil1, Es 
hЮldеltе siel1, \ује das аисll he1.1te gesel1ieЬt, l1иг LШ1 UпtеГОГС]I1Нl1g cles 
Staates lшtег die Кiгеllе oeleг llIl1gеkеhгt[З2] Die Кјгсће ргеdigtе аеп 
Gеl10гsаl11 дон МопагсЬеl1 Lll1сЈ Pfaffel1, Lll1d сНе l\IIОl1агеЬеl1 iЉсгgаЬеl1 
det' Кјгсl1е сНе >,geistige" AufsieЫ йЪег clas Volk, die Егziеhuш.:, uпd 
Љге 1пtегеSSСI1, сl11, dcl' Кјгсl1е lшсl dcl' Herтscllr:l1cle'1, \Пll'сlеl dl.1.ГС]l 
clas gegel1seitig'e ЬагmОl1isсЬе ZНSElmшеl1\уiгkеl1 gеsiсЬегt, Еј'lе SOlC!lC? 
Sоlidагitbiј 7.\\·isеhеп StaHt нпсl, Kil'che bestellt iп cJel' '\УаЪгl1еЈ! аНС)l 
l1e1.1te, оЬ\уоЫ es del1 Аl1sс11еiп hat, als Ьеstапс1е z\viscl1el1 Ьејс1Сl1 eil1 
]leftigel' КашрfУЩ Die el'stel1 сl1гistliсhеl1 IvIОl1С1l'сl1еп L1ш1 Biscl1i:jfo 
:-:с11105:о,,')1 s021eic11 alle SellLllel1 с1е1' altel1 Сl'јесl1еl1 Шld RОшr:г. 'v'СГЬ1'Шl-
~~Л сЕ{:: SсЬгiflеl1 clLl' g"l'OSSel1 l1eid11iscl1en P~i1ili LlГ1сt Ge~ei11'-

tCГl llпсl еl'klагtеl1 l\..lles Ейг I{etzei'ei. \\гаs l1icl1t" ill (lег l1еl1igеп SСflгi ГТ 
sћ:шсl, 

Da::; C111'isl(:11~}111nl fal1cl S9111e РагtеiQ~ll1Q'Еl' Ье! clell \in1l~el·:1. cH(~ 

Ј111 аНеl1 Rom Sklavel1 \y'aIell а,!l, Ьеi iVlеl'lsсl1еп, clie ПОС!1 СШ [ ('iпсl' 

9.11dегsеits '\~,rll:'de d~~s \/olk ill сiпег 
(lел G()ltс:s.slеll\·~еl'tгеi:еГ!1 егhаltеll. 

Сl1гlsLепiЬlЈП1 se111' 
, , , 
Cillгt:п пен 

сlапiSШl\S н'гс1гапgt \vогdеl1, 111 kL1l'zel' Zeit е1'llОЬ sicl1 с1је \'ћSSСl1sсl1"ft 
lJ(:i сlеl1 ./\саЬеГl1 аLlЕ 

sоziаlоп Вес1il1guпgеп 21.11' Епt\Уiсkеl1.1l1g аег \Yissel1schaft \';агег Ьеј сleп 
АгаЬеГll 110С!1 "jel \yel1igel' gесigпеt C11s Ьеј сlеп Gl'iесhеп, \.шd dat'LlГ!1 
ka1'11 clOl't die "\\Jis::-,еПSСI1аfi ьеllг гаSСll Ctl1 JcJ.~ Епdе illl'el' 
РеГЈосЈе, Wie сЈје RОl11ег, so Нl1јегјоеl1tе!1 ансЬ clie АгаЬег Lапсlеl' Нl1с1 
v Olkег, аје civ'ilisil'teг als sie \уагеl1, (Щ Sie l1аЬеl1 аје gal1ze "УеН сшs
gерШl1сleгt 11l1d sаШl11еltеl1 del1 gаПZСl1 Reicl1tl1u111 јl1 eil1igel1 Сеl1јгеl1, 

\\'је Bagdad, КогаоЬа Ll,S,\Y, DаГlll11 mLlsstel1 dieselbel1 Егsсl1еil1LlШ1еп 
\\,је Ъеј dеп RОl11еГl1 ZШl1 Vогsсhеiп kОl11шеl1 д,Ь, BilclLll1g Vегsсh\\:~l1-
dнпg l1l1d DешогаlisаtiО!1 Ьеј сЈеl1 hбhегеl1 Кlаssеп, Агпшth НI1с! UП'.\'is-
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se11l1eit Ьеј dеп l1iеdегеп.[З5] Dапп kаш 110сl1 11il1ZL1 (Јег Кашрf нш die 
HerTscl1aft (\vie bei (lеп Rошеш), L111d del' гeligios-fal1atiscl1e Кашрf 

L111'(ег sicl1 lШс1 gеgеп die нпtегјосmеп VOlke!' Diese gеgепsеitigе Zег
flеisсl1L1пg vеl'пiсblеtе сЈе11 fаlsсl1еп G1al1z deг агаЫsсl1еl1 BildL\l1g јl1 

Аsiеп Hl1d Аfгikа, lшd deг Allfstal1d (lег lшtеl'dгiiсktеп VOlke1' scl1affte 
Љге Неггsсl1аft ансl1 iп Sрапiеп аЬ. Die агаЫsсl1е \Visse11scl1aft l1atte 
ејl1е11 gгоssеп Еiпflнss анЕ die еL1горајsсl1е. аЬег die Еhге. die \Vissel1-
scl1aft аиЕ еiпег fеstеп, нпvегsсЫlttеl'liС]1еl1 GГL1l1сllаgе aLlfgebaL1t ZL1 
l1аЬеп. ge]10r't dеш \\'еsrliсl1еп Еигора -

Es ist Ш1S А11011 пос11 allS de11 ,.VolksscI1ll1ea« Ьеkаl1пt, dass Gott 
сНе \\' еН lшсl A11es \\'as \уј1' sel1e11 11l1d l1icl1t sel1el1 јп secl1s Tagel1 aL1S 
"Nicl1ts·" \vеitег, dass ег Нiшше1 нпd Егdе. S()ппе L1l1d lVlопd, 1.1111 с1еп 
~\It<lscl1el1 11l1d 1'\'ac11t zu lcuchten~(-15) 1.1l1d zt.Ilc:tzt dCl1 'i:дСIlsсhеn 
selЪst scl1Llf. EbellS0 ist еiпеш Ј еdеп ЬеkШ1!1l, dass del' Mel1scl1 ZL1егst 

јm Pal'adiese lebte, аЬеl' \\'еgеп suпсl11аftеп Вепеl1ше11S l1iпаllsgеsсl1-
:11issel1. сl0сl1 ZLlletzt шit dеш ВIнте Ј eSLl Сl1гisti el'lost \VLll'de, Diese 
Lеl1ге 'р1'ссligtе clas Сl1гistе11tlшш a1s еiпе gоШiС]1е ОffепЬашпg, a1s 
eil1e gгоsstе 1.шd геiпstе Wаl1гl1еit. Es jst аЬег sсllОП 1al1gst Ьеkаппt, 
class аllе solcl1o Еl'klаГUl1gеп deг К С1tLlге1'sсl1еiПl1пgеl1 јl1 sicl1 selЪst dеп 

ZегstО1'l111gskеi111 t1'аgеп vYas \\'iгd al!S diesel' "Lel1l'o" \vегdеl1. \vеl1П 

111ссl1 be\'Veist. c1ass die \Yelt l1јсЫ C1l!S ,>Nicl1ts., e!1tstel1e!1 kаПl1? dass 
SОПl1е, J\'Iol1d llпd Ste1'l1e пiс11t П1.11' даГL1111 да siпd, L1Ш de!1 l\!Iепsсl1еl1 

ZL1 leLlcblell? das die Мепsсl1еп пiе iш Рагаdiеsе 1еbtеп dass a1so 
kеiпе M6glicl1keit vогl1апсlеп \уа!', dаs:з cliese l\'Iепsсllеl1 si.\l1сliпgсп, I.шс1 

dass sie allS Љ111 v-егtl'iеЬе11 Llпd spateг e1'10st \уе1'с1еl1 kОl1пtеп? Diese 
dl'iпе kal1l ZLlel'st анЕ die 

HГla in die~eI' 

~engesetzten Seitc ап denselben Ort: yon \\70 '\\~iI' 

сlаlll1 isL е::; gdl1Z 
z.B, \.Т()Е \Vеstеп 

,-'СП дег el1tge
allsgil1gel1, ZLlгйсk

Col1J.гoЬH~ C1L!f del1 kГ}П1П1еп ml1~SСЛ< 11it с1iеsег еinfRсћеп 

Clas~. \-уепп :ceist~. l1асЬ 

ОktоЬег. t:ltdeckte Со
I~Cllel1 \~,т clt lCbtel1 lVlen

ziеmliсЬ ЬОЬСl1 StHIe 

'."от Рагас1iеsе п()сl1 vоп (1ег »Еl'Ъsiiпdе" llпd dеш "ЕгlOsег«, 110с11 vie1 
\'П'l1igег аЬег УО11 dеп Stеllvегtгеtегп Gottes a1.1f аег Егl'lе. 111 del' l1ејlј

gCl1 SсЬгift stL1пd vоп diesel1 lVIеПSС]leП :30 ује1 \vie Nichts. ТЈаз \'\'Ю' еiпе 

оffепе Rev-oll!tiol1 gеgеп дје Ul1fel1lbal'keit сЈег Оffеl1Ьагнпg. \Чје dНГI

тсп diese Мепsсl1еп lе1Јеп, 1.Ш1 dllгсl1 Љг Веs(еllеп die АL1tогitаt deг 

рарstliсЬеп МасМ 1.1ШZllstоssеп? Ei11es solcl1e11 Fгеvе1s \уеgеп \vlll'de 
П1ii: iыl?пп еiп kt1l'ze!"' Ргоzеss ~eTl1acl1t: rjie СhгistеI:' егkаr;'l1tеl1 cEeselbell 
l1јсЫ als lVIеПSС]lе11 ап. »lVIilliопеп L1пd lVIilliопеп, sagt ТЈгарег, gапzе 

Stаште L1пd Volkeг siпd оl1пе SPlll' 11l1tегgаl1gеп. Еiп Biscl1of[3G] Ье

Ьа1.1рtеr, dass јп seil1ol' Zeit шеl1г als 15 lVIilliО11СП УОI1 diesel1 Lшglйсk
licl1el1 Мепsсhеп е1110гdеt \\'огdеп siпd,,< Die Сllгistеl1 тог(lеtеl1 11l1д 

рlUI1dегtеl1, аl,; Ьатте das Gшпdргil1ziр del' сl11'јтtliсl1еl1 ReligiOI1; "А11е 

lVIепsсl1е11 siпd Вгйdег - GоttеskiIldег«, l1је Ьеstаl1dеп. 
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1"3)ТЈје АutогШit del' ОffепЬаl'1.шg \Пll'сЈе el'ScllUttel't, - Nacll (Јег 
Еl1lсlесkuпg Ашегikаs[З7] llшsс11ifftе die sрапisсl1е Ехреditiоп llпtег Ма

с1је gапzе El'dkllge1. Aus Sevilla јп Spanjel1 (111111е1' gegel1 Wеstеп 
t)el'eiste die ЕхресЫјО11 SHda111e1'ikCl, g'iпg dшсl1 die Маgеllапs

ј11 cJas stille Мееl', el1tdeckle еi11еп l1еllе11 Yvelttlleil - AllS
tгаliеп llпd de11 vVeg пасl1 Оstiпdiеп, llпd gе1апgtе аш 7, SерtешЬег 

1522. a1so 11асЬ 3 Јаl1геп 11l1d 1 lVlo11at 111iЉеvоllег F'аl1гt, V011 Sйdаfгikа 
паС!1 Spa11ien .. ТЈазз Ш1sеге Егdе гнпd sei, \\'аг jetzt dllгсl1 ei11 Ехрегi .. 
шс-М JJl'\\'iese11, UШSОl1st flЉгtе11 die дје Il1qu.isitiоп еј11, UШSО11st 

\\"шсlt'l1 die ketzel'iscl1e11 Sсl1гiftеп \теГЬ1'Ю1!1t, Ш1d llШSО11st Сјllаltе шап 

i п 1.111сl ;:шf Sсl1еitегl1аllfе11 die lVIaгtугег deг \Vissепsсl1аft 
-- сЈје \\'issелsс11аlt gil1g 1.шаL1fЬаltsаш[38Ј vог\vагts. 

sсl1пеll sic}} l1L1l1 ансl1 die аи! die 
i~.i.шg· i"t clie Егdе (1аз Сеl1tгшn des \УеНа11з, siлd S01111e, MOl1d 11l1d 
Ste1'l1e(19) ЛШ' сlагшn g'escl1affell, шn del1 lVIепsсl1еl1 Zll lеL1сl1tеп? Со

sргасl1 ZL1el'st die Веl1аL1рtllпg aL1s, dass сЕе Sоппе L1nbe\veglicl1 
"еј :.шс] dass sicl1 1.111Se1'e Егdе 1.111d die а11(1егеl1 Рlа11еtсп 1.1111 sie be\veg
tеп .. Diesgesc!1al1 ја сЈег lVlitte des sес11szе!1l1tеп Jalll'l1L111de1'ts, Uateг 

del1 g еll:'11гtеsi:еl1 l\'1аl1l1егп ј епег Zei t Еащl die Lel1l'e des КореlЂikL1s 
,"јеl0 А:1Ыiпgег, ЬеSОl1dегs \уагеl1 solcl1e сНе Itаliепеl' GiОl'dапс Вгш1О 

Lшс1 С"Шео Саlilеј.. ТЈег El'ste vol' del' Racl1e сЈег Кil'сl1еПVfitеl' Elйcll
tепсl. bel'eiste l1al1ezLl alle Stааtеп Elll'OpaS, иЬегаll die Корегпilшs'sсl1е 
Lco!E(' ,-('!'Ъгеitепс1.. Endlicl1 Ъеkаш јlш сЕс l1еШgе Iпq1.1isitiоп iп Љге 

Папе], l.ш(1 г.аС]1сlеш шаl1 Љl1 dllгсl1 \'olle 8 Јаllге iш GеШl1gпiss ge
Cj\.l~ilt 11Cilte. \Нlгсlе ег »паСfl lVloglicllkeit gпiiсlig 1.шd оl1l1е Вlаtvегgiеs

О;С11- (SCJ laL1tet (1as Uгt11еil ie11el' Орfег, '.,\,еlС]1е die l1eilige Iпq1,lisitiоп 

ZШl1 To(Ic vеГ1.1гthеii t 16110 епdеtе GiОl'dапо 

BГl1ги) c\uf (1ет SC]leilel']lal1fel1 ПШ' сlагшп. sagi: Dгарег. ",;;ејl е1' zLl 
сhгistепtыllnn '\\7есlег a~T' Ь?.1:tе. cla~~ iП1~ (1 

110С]1 die IVl0Гсl1 ехisiiгtе 

Ј cch,'o Ь:'сссЫе ег iш Ке1'kОl' ZH, doch tгоtz sеiпеs Аltегs llпd so 'lieleг 

al'JJeitele ег l'astlos Љl' die \Vissel1schaft, ТйГ die Ме11-

clёll110СЬ seil1e i\.гЬеi t. bis 
ег. ејl1еl' de1' уегdiепstуо11stеl1 lVIаппег аllсl1 Љг die spatestel1 Gепега
,i(>Леп. јт Јаl1ге 16"12 als Gеfаl1gепег аег Ilщu.isitiоп stагЬ, 

ilTl П.-Ј.еl1sсЬliС~lС 

1'<111е11: II1Сјllisitiоп, Gefal1gl1iss 1.шd Sсl1еitег11аllfеl1 l1аЬеп 1ШГ Ьеv;iеsеп, 
сlаз;; сlјс Кјгс11е Љl'е GГL1пdsаtzе оl111е Ge'Nalt пiсbl ver'theidige11 Каrll1.[З9Ј 

Тш ЈаЬге 1686 el1tdeckte i\C\vtOI1 clas Gl'avitatiol1sgesetz. Dieses 
Ge~etz 1аL1тет: ТЈје Когрег ziel1el1 а11dеге Когреl' mit еiпег 1.1111 desto 

Кгатт аl1, је gTossel' Љге lVIasse jst, 1.1l1d еЬеп dieselbe Кгаft 
,"егшiпсlеl't sicl1 \vie das Q1.\acll'at Љгеl' Еl1tfеl'l11.шg; d,l1, a1.\f eil1e z\vei
та! [:;!'iissеге Еl1tfепшпg ist die Аl1ziеыlgskl'аft viеппаl klеi11ег, allf 
еiпе С}!'ејl11а1 ,gl'ossel'e ist sie 11еL1Пl11а1 klei11e1', aL1f еiпе viеl'шal gгоs-

5""гс ~есl1szеh11шаl 1l.S."\', AL1f GГllпd dieses еiпfасl1еl1 Gesetzes Ьегесl1-
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пеtе шап сЕе Ве\'v"еguпg Ul1sегег El'de, llllCl апdегеl' Plal1ete!1, uш die 
Sоппе: daraus Ьегесhпеtе шап die Gгоssе del' Wеltkогрег, die Епtfег
Пlll1()' des еiпеп \70П dеп апdегеп U.S.\V. Diејепigеl1 Beobachtul1gel1 der 

ь 

StеГl1е, zu \velchel1 Ul1sere ВеоЬасl1tlшgsшittеl ausreichtel1, 11abel1 SOl1-
l1el1klal' clie аllgешеil1е Giltigkeit be\viesel1, vVie zuvегlаssig дје ВегесЬ-
11l1l1geIl sil1d, \velche sicll auf jel1es Gesetz gri.il1cleJ1, zeigt дје Gel1allig
kei t clel' Каlепсlегаl1gаЬеIl йЬег МОl1а- lшd SОl1l1еl1fil1stеlЋissе, сlегеl1 
Zeitpul1kt duгch sie festgestellt ist, 

Seit ]'Ј e\vtoIl'S Zeit шасmе clie \i\/iss?l1schaft еiпе gапzе R?ihe УОl1 
Еl1tс1еС]Шl1gеl1, Es fi.ihгtе zu \уеН, \уеl1l1 ich die Еl1tclесkUl1gеп 1Јпd die 
Entcleckel' nul' dеш ]'Јашеl1 l1ach еl'\\'аhl1еп \\'оl1се, gеПllg, dгss пасh 
z\\'ei ЈаllгhUl1clегtеl1, seit СоlL1ШЬUS Ашегikа eГltcleckt LШcl 
егklаг~ lla:te. die Егdс:: sei пiс11t dаз Сеl1tГU111 des Y\"r eltalls. cliL: \'\'i::;sen
schaft so шасЬtig ge\vorclel1 ist. class sie sich Offel1tlich gege!1 (Не kiгсh
liche Tyra!1!1ei ешрогеl1 lшd ап дје Stelle јеl1ег Aftel'\vissel1schaft '[1'е

tеп k0l111te, \velche VOI1 11I1S zu vегlаl1gеl1 \vagte, class \ујг Jei1es. 'Л1S 

аНеl1 Thatsachel1, аје Ыl11алgliсll be\yiesel1 sil1cl, \viclerspl'icht, al~ ејl1е 

gоШiсhе Offel1baru11g еhгеl1 solltel1. 
Hier ist es аш Platze, clie philosopblschc: Sсlщlе дег 

с1је iп' асmzеh11tеп ЈаhгhLшdегt lehrtel1, ZLl еГ\VЬЉ11еп. Diese 
Scl1Ule l1аl- еiпеп sсl1lесmеп Rllf iп del' Pllilo~opl1ie Љ1С[ JJz::illalle 

јl1 del' gапzеl1 \vissel1schaftlichel1 Welt, hallptsac11licil dаГllШ, \veil sie 
vеГS1.lсЬtе. clas l11el1sc11liclle Dспkеl1 сшcl Ешрfiпclеl1 idепtiSС!l Z',\ e-l'k
Е\ГСl1. (СЩ Docll lаssеп \\'јг clas bei Seite, сlеПl1 es \уаг l1icl1t Љге 
ы'Ьеј t. (52) Das Нанрtуег(liепS'L дег Sel1S ualistеп cles aclltzc11J1 tсп .Ј аыl--

Ь1.шс1.еl'ts ist, dass sie Zllегst del1 Zl.ll' 
нег ЕЬепsn is;; е:; iill' v- e1'c1.ieHst, ciass sie ZLlсгst \,..-issеп-

;;(;ћа.f~·liсl1е GГllГlсlSfiizе аиЕ so/:iale Егsс1н:-iПUllQГ-:П ап\\;епс1е~ Die Ег-
kl clel" o.es l\/Iеп~сЈl(~-~: cl~г 

Gesel1scl1aft. l1папtf1st1Јаге Eigel1tl11JTn The()-
Љl'еl' 
ЬаЬе11, 

die Gеlеhгtеп шit с1.ег \УissепsсЬаft 

Cl\:~l' Ivlt:пsс:l1еl1 \\rt::gel1. "\\f~lыlеlldd сЕс'. 

11l1Г del' '\Yissel1scl1e,ft llпd пiсht 

Gelehl't еп а::; t l'()l10Iпisспе Ge:>\="Lzc 

uпеl (lсп Кгеislаuf спtdесktеi1 11..S.\\" Нl1tегclг'i.iсktе dic КјГС:lе. шit 

(lеl1 НеlТ';СЬС1'l1 \'оп Gоttеs.~-пас1.еl1 Ьгйс1сгlјсЬ сЕе v 011'::1' \.шсl 

sie a-us: di~ I~il'сЬе~п\":~itег аоег lebtel1 iГll Ьосћstеll u еЬе:'С 
11l1d iп дег sсhаl1clliсllstеп Dешогаlisаtiоп, 

Die RеrОГП1аtiоп \\'endete sich gegel1 die Т\1:issЬг8.11сllе dr:l' pbipst
liсllеп Се\уаН, nicl1t нЬег gegel1 оје kiгсll1iсhе Тугаппеi Die 
Iпtоlегаl1Z. deг Fаl1аtiSI1ШS дег Ргоtеstсшtеl1 11l1д Љг Hass gcge;l аНе 
Mel1schel1, »die l1јсМ l1асЬ Љгег Аг'с die Seele геttеl1 \volle!1", zeigte 
sich gleich iш A11fange сЈег RеfогшаtiОl1, D2S '\7 егhаltпiss deT Р.еfОГШ2-
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tiol1 ZUl' \Yissel1schaft illllStгiгt Zlll' Genuge дег Sсhеitегhаllfеl1 cles Ser
vetlls". (53) eil1es Агztеs. \\relcheг sicl1 erfolgreich шit del1 ]'Ј аtш',Уissен

schaftel1 beschaftigte, (54) \\т eil Sеп'еtш; шit del1 "Recl1tglallbigel1" 11јсМ 

ејl1ег Mei11l1l1g \\'Ю', vегсlаШl11tе Љl1 Саlviп ZШl1 Sсllеitегl1аufеl1.(55) 

Del' hllssitscl1e Кгiеg јl1 в 011111 еl1, elie ВаLlеl'l1kгiеgе iп Dснtsсh1апd 
llпсl die Rе\'оlнtiоп iп Еl1g1апd zeigel1 lШS klac dass es с1е11 V О1kеГI1 
ГllcћT dС1Г1ЈГll 7а thl111 \._rаг~ Ztl епtsсhеidеп. ,\\·el' cleI' ТЈпtегdгuс:-:ог sein 
"оН се оЬ del' Papst llпсl seil1e Diel1ec ncle!' оЬ сЕе геfогшаtn!'isсhеl1, 

IJl'оtеs\апtisсhеп odel' рш'itапisсl1еп Раstогсl1 uпе] К!lесЫе del' Staats
П1Сlсh t? Dc~s '/' alk \';011 te sich \'"011 C1L:1' dгuсkеl1сlеl1 i\ГГl1Lltl1 Ltпd von 
сlеш S~'stel11, \чеlсhеs Љгс Uгsасl1е \\'Ю' Ъећ'ејСl1. Die Уviss"пsсhаft 
tгсшtо sich 
;;r~"clc~~c:Гl dicses .3ie tгаutе: l1~cl-:.L, gegeE 
dic: Ы1'ossc LU,~e аПZllkаГl1рiеп. class das. \'.iR.3 апdеге IvIепs~Ь?n vor 
IUпfzеlш .ЈаhгhLшсlегtеl1 C!'c1ic11tetcl1, als ејl1е gё.ttliche \Vа]lгl'lс'it bet
гасmеtе \УЕ:'l'с]еп !11i.i.sse - Das i'cЬt::eh!1te .ЈаllгhLшсlегt аЬег ,';а1' dаз 
Јаl1Г]Шl1сlегt деј' politischel1 сшс] \\'issel1scl1aftlic]1el1 iп Ен

гnра .. Ei l1 jecle!' 11alb\\'egs geЪilcJete lVIel1sc11 l'lat(5G) УОП deг ",\'isse:1scl1aft
Есl1еl1 Ее\уе<glJП,~·. \\ielchc clel' Rеу"оlнti()п i/Оl'аl1giпg. gеЬОгt. УОl1 с1Сl1 Ье
l'ljl-H111 (:Т1 1..111с1 clel1 l10ch JJC'1'~1l1nlJLel'el1 R0L15SC:?,l1. LLl1d \101-

:.:: ;:llJ::'l' seltel1cl' \\"il'cl сНе cltT Sel1sHalislCl1 Lll"'!cl clel'(::'11 Ејl1-
flllS~ анЕ сЕс f'ггпz()sisсl1е Re,/ol'-lliС:l1 Ьеl\:L'.l1пt seil1. Uпсl clocll -.·,-~~l' сliеsег 

Ше 

~~·~":.s~:~'.listс"г~ ЬаЬеIl 2Llel'.st, c:'ln' Lll-1C1 c;'l~l c~el1tlicllstc-l1 al1sge-
c1ass сНе Ргil1ziрiеl1, г.L:f У'iеlс:"н:;п n1Rl'l c10i1 IZi 1'cl1e11bc: еГГlсl1-

C1LlS

кејl1е 

N г 1. 1...lгегsсllсlr1 Нl1,gеп 

als il1 dt:l' ~11:..;пsс11-

Sc'l"()]cle. soal1i~cl1el' l\гtz llпс1 Gcleht'1el'. '.',,·e!ct1el' a;J~~ \Tel'-
11:1:j ~~··::l,Ь!'а.!lllt" \~:lll'c1e. \':eil el' c1ie G(,H11cit C111'isi.i 

\\-аl\::П :.ELCll"lJl:ilt:T (1(;;:1' ··EI1(;I,-l\.lut)bl(li~;~ .. ~. 
џncl D'АlешЬе;'( \'.агеп с1е1'е11 Rесlэ.klеuге, с10сl1 clie \ЈеdеLllепсlstеп sепsuаli' 
.'-.;г.i;,,:сI1;:'I1 \\~~'гkс el'SC11iC!1C:11 \'0:1 ill1' gеtl'спz:t, 
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ј11 ш~асhliсl1ет Zusal11l11e1111al1ge mit eil1a11del' ste11el1, DeJ11 z1.1folge l1at 
de1' l\!Iel1sch \vede1' еil1gеЬогеl1е Ideel1, 110С!1 lпstil1kt Ul1d fгеiе11 Wi11e11, 
SО11(lе1'11 аНе sоgепа11пtе11 geistigel1 Еigеl1sсhаftеп егsсhеiпе11 a1s еј11 

Ргоdнkt sei11eг gеistigеп О1'gапisаtiОI1[Щ llпсl sei11e1' Егziе11lll1g (\\'еl1П 
шаl1 сl1е Е1'ziеlШ11g iш \veitestel1 Sil111e c1cs \Vогtеs vегstеht), >·N нг des
l1аЈЬ«, sagt НоЉас11, >,sehel1 \viг ејl1е solche lVIel1ge VOll VегЬгесЬеl1 анЕ 
del' Егdе, \veil Alles sich vегsс11\уОгt. die NIel1sc!1el1 уег1ЈгесЬегјзсЬ lшd 
1аstеl'ћаIt Zll l11асl1е11, Љге Religiol~el1, Љ1'е RеgiеГШ1~l:11, Љl'е Егziе-
11Шl~, сЕс: Beispie1e, \\'е1с11С sie \'01' 11аЬО11, tгеЉеl1 sie Ш1\Уidег
stehlic11 ZШ11 Воsеп, VегgеЬепs pl'edigt ШЮ1 die l\!Iогаl, аје TL1.ge11d, die 
ПНl' ејl1С sсћшегz1iс11е Антортегнш:; des Glйcks seil1 \\'Й1'сlе iп ејl1ег 

Gesellscl1aft, јl1 сlег das Lastel' uпсl das Уеl')хесЬеl1 JJesta.l1cl.ig gеk1'Оl1t, 
\.Ј.11с1 belol1l1t -,\,ј1'сl, нпс] iп "',7,,,lc11(:1' die sсl,еllssliс11stеп ,/ е1'

Ь!'(.'С]1Сl ШИ а11 Dепеl1 Ьеstгаft \\'е1'сlе11, \\'е1сl1е Zll 5сl1\\'<1с11 зјl1а, нш das 
НеС!1! Zl! 11aJJ еl1 , sie lшЬеst1'аft Zl! JJegelle11,« 

Die kiгсll1iсl1е НјегагсЫе leJJte јl1 Sal!s ul1d ВгаllS, р1i.i.11dегtе die 
,·Несгdе·, l!ПЬЮ'шћегzig alls, Нllа, '\'011 g01с1gеstiсktеш Таl'ю: llш11шlt ))1'е
cligte sie clеш ul1gliick1ic11el1 Vo1ke clie ЕпtsаgLll1g \'011 iгс1isсће11 Glitегп 
нт дез Нiтl11еlгеiсl1еs \"Ше11 , Sie stellte die 1\%l1l1ег del' \Vissепsс11аft 
als АЬtГUПl1igе VOl1 Gott: ll11d a1s ТеLllе1sЬп\t dGlГ, Del1!1 аје Gеlе11гtе11, 
SП lе:l1Те sie, \\'Ollel1 die "Нееl'сlе·< iп d.ie Vеl'сlегЬпiss зје -''lоllеп 
c~eГl ,·gOttliche11 G1allbe11", (lег аllеiп (lег \уа!ll'е, Ьеiligе Lшd seligl11ac11e11-
cic sci. clie l\10ГLЈ Lll1cl сЕс GI'undl~lgen ас!' Fэ.lniliе~ des Stэ.нtеs 1..1l1d c1e1' 
Gesellscllaft iЉеГ]1аLl.рt vel'l1ichtel1. ll1 :iel1e1' Zeit, \\,је ансl1 l1ellte, gгiff 
111е\11 с1је \Vissе11sсћаft а11, soiJalc! sie (lel1 ki1'chlic11el1 NiШU\Ј.S:i ::ен ',,'ег-
11јс11 сlгоЫе, Die сlешога1isi1'iеl1 Stа"tslеl1kег, die vоп del1 Gottesste11-
УС1'll'сlс:l'П iл. Gottes l\Tamel1 \УШ'<?I1, \yoclHIC11 Љп<?п ehel11als јl11 

сlзs \701k aLl~Z1JtJeutel1 иl1сl е:-; Сп: 

С1Z;Л1 -r'/olke SC11011 

l;elJl'l~. 1..111д сlагl1.Ш 11аЬеl1 Pfaffcl1 l11јј 

ETCC1ZC,1 gеsсi11'iееl1: sie vегпiсll1еt сlје 

111.Ј.!" i!1 с1ее 

Gottes Gп adcol1 

(је 

diсkеп ВаLlсl1еп ul1d goldel1el1 
Мога! \Ј.l1Сl с1је Heligio!1, DifC 

с:.је 

У еl'ыlосћеЈ1 Ј е11ег I1iп ul1d fгаg·tеl1: \'lelcl1e ivIога1-Ргil1ziрiе11 kОПl1еп 

seil1, \vеlcЬе Љг, clas Ideal del' Verclcl'be11110it, О.СТ IvIc:l1sсЬеl1 Рl'е-
'? [)аз аНе IуIа11l1ег Zeit, Die 

(lе1' SГ'ПSl1аlistisс11еl1 ЗсЬнlе аЬег, \vie НоЉасЬ, JJe~'l1Ligtel1 sic11 l1icl1t, 
,';је '\70Најге l.шd ROLlsseaLl, ПН1' clas aLlssel'e Uebe1, die ј'.дissьгаllс11е 

del' Нiег,н'с11iе C1l1Zllgeeife!1, sопdе1'I1 "је gil1gеп с1ег Basis del' АЬе1'glа1..i

Ъепs ,шf dеп Leib: оа' Аl111аы11e ејl1е1' LЉегпаШг1iсl1е11 КГGlft iп del' 
Nаtш, auf \\'сlс11е i1auptsacl1lic11 die kiгсћliС!1е Нiегагс11iе gеg1'Йl1dеt 

\,'а,' Die SеПSllаlistеl1 eI\\'iescl1 ZLlel'st, dass сз keil1es АЬегglаl1Ьеl1S 
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\\'eist. \\'elches ејl1е :'Оо ,::!)'OS5C 1Јm\\'ii.lZllпg јl1 сlег Denkat't dcI Меl1sсЬеl1 
zu vel'sittlichel1, sOl1del'l1 class l11Ю1 zu c1iesc:l11 Z\\'ecke сЕе Bedil1gul1gel1 
del' DCl110l'alisatiol1 ј11 сlег Gesellscl1aft Н.Тl1јсЫеl1 ul1d сНе Gesellscl1aft 
so lшf0l'l11еl1 mlisse. elass еНе Mm'al eillc 110'c)l\\,cl1dige Folge del' gesell
schaftlichel1 Eil1l'icl1tHl1gel1 sei, 

Seit die Gesellscllaft bestel1t, ist es clie fJ'Ю1zоsisс11е RevollltiOI1, 
\\'е1с11е сlе11 gгоsstеl1 Fогtsс11l'itt (lагstеllt, Нl1сl l11аl1 каl1l1 тј! GГНl1d 
Ьс11аl1рtсп, dass с1је gal1::e '\Veltgeschichte keil1 C111cle1'es Егеibtl1iss сснЕ
\\'eist, \\'elcl1es еј11е зо gгоssе Ul11\\'ЫZL\ПQ' ј11 deг Dеl1kагt del' ~Ме11sсllеп 
!1егvогЬгасhtе, Еiпеl'sеits 11аttеп Ul1\ViSSe~11hei" AJJel'g1auiJe lшd Аl'шнtl1, 
аl1сlегsеits сНе Туга11пеi (lег l\!Iоl1агсl1е11, des Acle1s llпd de1' Pfaffel1 Љ1'еп 
Н(Љерuпkt elTeic11t: alles fOl'с1егtс dic Ma,sc анЕ, sich gеgеп die HelТ
sсhсг, \\'elcl1c aL\f Gгuпсl del' \'оп Gott aHf Sie йЬегtгаgеl1еl1 Ес:сЫе 

:LvIilliuпеl1 dtS al'beitel1clel1 '\701kc-s ZH Sklav~cn ho.t:e11 1 ztl ег

l1еЬеl1, Die \Vissel1schaft zeigte, (lass јеl1е "g6tLliche11 Rec11te«, lШГ еiп 
Pl'oclllkt des J11el1scыchel1 AJJel'g1aLJ.bens Нl1сl del' U11\\'issепl1еit(59) seiel1, 
fгеi1iс11 iп >'lшdшс11сlгil1L(1iсhе Gel1ei11111isse« btеl1\Шt, \'\leite1' егkli;iгtе 
сl"l111 die vVisse11schaft, d~ss alle "g6tt1ic11el1 \'I/;Jll'l1eite11« 11Ш Diс11tнп
gel1 dегјепigе!1 Me11Schel1 seiel1, die ејl1 111tel'esse 11attel1, Љге i'vIit
l11е11sсhеп iп deг FiпstеlЂiss de1' Umvisse1111eit, il1 geistigel' Щ1d physicher 
Sk1аvегеi zu е l'l1altеl1, Die fгal1zosisc11e Rе\'оlнtiоп '!еl'Пiс11tеtе die g6tt-· 
liche МасЫ clel' lVIОl1ю'с11еп L!l1cl zнg1eic!1 аис11 die des Adels Lll1d сlег 

Кјгс11е, 111 cliese1' Zeit, a1s das fгапzоsisсl1е V01k аllе sеiпе Тvгаl1Ш:l1, 

с1јс seit Јаl1г!1llпс1егtеl1 es bel1elТ~cl1te!1 Hl1d Hl1tel'cll'Licktel1, ZL~Ш Tode 
\-с'гсlаГll111tе, \;':l..ll"c:1e c~UCll dic als ein Iггt11UПl егklЭ.гt, 
аНе Kil'Chel1 l\l1cl Klostel' \H\l'Clcl1 Lшd Љ1' gallze1' be\\'egli-
('l1е1' 11l1d LJ.пЪе,,'еizliсl1еl' Rеiсl1t!1L1m(БП) \\'Lil'Cle eil1gezogel1 u!1d Zll allge-
11'е11'. l1Litz1iC]lCl1 Z\\'есkеп vеl'\\'епсlеt .. 1п сlепsеЉеп Tempe111, iп \\'е1сl1еп 

11'1..'111Р1" сlег katl101i~cl1e Pl'it,~ el' Scil1e 11С,.:1'Ое [l)l'del'tc. sic11 \~Ol1 с1е?:} 

1еп сlГ'П1 РГ'-У~1сl11еп \,1 01 ki.':' 
\\:-issспsсћаf~l. '\т,/ э.11г11еi ~.-, 

~1 ,_ " i~"'Г ,_11 
-...--, ~ _. 

Scl11('k:~al,e сег 

ZШ' clos Himl11elI'Ciclles c1ie 
auf dCT El'c1c e:'ћeJ.~cl1c: 

RеЉziоп 1792 е1'sсi1iО11 iп Fгат,'·: 1'оiсћ 

del'. iл \yelc:1cTl1 Гl1С1l1 сЕе 

ГШ11 с1е1' ЕернЫј];;, Ье1аП11, 1.\11сl iп \'/elcI1em аl1 си'? Зсеllе clel' I'\amc11 
C1("T Ma1'l\Tel', сЕе с1н1'сl1 ј111'е "'\УL1l1сleг~, clie Fim;t:егпiss, сНс Skla'!ct'ci 
11l1а с1::::11 i\.ЬегџlанЬС:tl 1111 \-\)lko -\~егЬг(~itсtе11. сНе l-\гЬеi сl·::г 

uпd del' I{НllЗ~. \.".~elchc с1liГСЬ ihгС' l\гЬеitсп сЕе Cll.lt"l1I' 

lIГ .. сl c~i(' FГС~ЬСlt Ьеfё!'сlе~~tел, ',~.:-llгrlf='Гt. nrl,~ \~\;"al' сlрг ег~tр епt

schlosse11e VеГSLlс11 eil1es V l,lkes, сНе Gesellsc11aft aHf l1ене11 GГL1l1cllage11 
Z1.1 оггјсЫеl1" De1' \,7 el'SLlch ist l11issl1.1Пg"еl1, аЬег sei11 Eil1fluss ЬЕеЬ ј11 

lVIilliопеп GeisteIl1 \\'iгksаm, DeI' gal1ze аНе 11101'зс11е Ван, iп \\'е1сl1еl1 
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аје МасЬЊаlЈеl'(г,ё) clie VOlkel' а1.јЕ сlје E\yigkeit eil1schliessel1 \'10 lltеl1, 

\\Таг егsсhШtегt. Ше geistige Ј.111сl kбгрегliс11е Sklaveгei(G3) clгiickte clas 
те115сh1iсЬе Be\Hlsstseil1 \чiе eil1 sch\veгel' Steil1. 1т егstеl1 ZОГI1, als 
das Volk clie Kettel1, iп ајl? ез gesc11lagl?11 \'1аг, zегЪгасh, уеГl1јсЫете 
es alles, \чаs ih111 im Weg stal1cl, alles, \'jas es seit Јаhгh1.шdегtен uпtег
dгйсkt hatte. АЬеl' es \vаг clашаls пiсht iш Stal1dl?, AUes, 'Nas seil1 
Gedeihel1 \rегhil1dегtе,[43] Z1.\ уегпiсl1tеl1. Das Volk k0l111te Hoch пiсht 

die il1l1егliсhl? Furcl1t '101' еiпеш йЬегпаtйгliсhеп \Vеsеп йЬеГ\'lil1clеп, 1.lпcl 
a1.\ch die Scheu ,,"ог аег Autoritat аег МасМ. аll аје es '1011 аег \Viege 
ап gе\viЉпt \VOrdell \уаг, \vаг l1јсМ leicl1t ZH beseitigel1. Die Masse des 
Volkes (Ъеsопdегs clie ВанеГl1)[44] \уаг gal1z 1Jl1geЪildet, аЬегglа1ЈЪisсh 

1.lnd skla'1isch gеsiппt, iп }'гаl1kгеiсЬ еЪепsо \'/ie јт йЪгigl?l1 Енгора. Die 
Masse fiihlte zuегst die гејl1е L1JIt аег Fгеihеit 1Јl1а liess sich \ТОI1 ihгеш 
Gefilhle аЬег sie ".;егшuсl1iе тј! clet' пiсht 
so ganzlic]l Z1J Ъгесhеп, ит et\vas gal1Z NeHes 1Јl1а GesHl1des Z1J 5сЬат
feIl, Eine 1Jebel'zeugung kann тапп пiсЬt \'011 еј11е111 Апdегеl1 Ьогgеll. 
sOl1dern man muss sie allmiihlig јl1 sich selЪst Ъildеп. Das sincl il11 allge
l11еiпеl1 die 1Јгsасl1еп, \yelc!l.e es '\/l?c11il1del'tel1, dass die fгаl1Z0sisсЬе Re
\'olution die Ргil1ziрiеl1 einel' Ъеssегеп Gesellscl1aft \'еГ\Уiгkliсl1tе. N асl1 
аег VеlЂicl1tНl1g des feHclalistischel1 Sуstешs kal11 сlагнш clie ВО1.1гgеоi

sie zш НеггsсЬаftЈ45] Seit dieser Zeit sil1cl die Ргil1ziрiеl1 еiпеl' \'оllkош
шен gerecl1tel1 Gesellschaft l1јсМ U!1tегgеgапgе~l, sOl1deCl sie l1abel1 sic11 
klal'el' aнsgeЪilcll?t 1Јl1а eil1e stl'el1g \yiSSellschaftliche Basis егhаltеl1. Sie 
vегЬгеitеl1 sich ј11 il11шег \уеitеге Kl'eise 1.ll1d тгиЬеl' асЈег spateI' ",уе1'(lеl1 
sie zuш Siege gеlа~gеп. 

Die fl'al1zosische Reyollltioll ist eil1 gе\уаШgеl' FОГI:SС]ll'Нt iп сlеl' 

geistigel1 1.l11d politiscl1el1 El1l\'iickel1Jl1g cler енгораisсl1l?ll VOlkel'. sie 
Ьгасhtе сЈеl1 СОПS1:itшiОl1а1i:::l11Н:3 Z1.11' Непsс11аft. (6~) Die еLlгораisс11еп 

НеггsсЬеl' dеП1 Dl~апgе cles Volksbe\YLlsst~sei!1s langsarn nach~ нпо 
Ьеsсhгаг~ktеп(65) i}lr~ НеггsсЬгii: ~.~oг. Gottes Gl"l2сlеп (~Llгсll СопstitLl. ijr;-

nell Hlld GesF:tze. Die \'(Ш diеsеш l1аЬе11 

аег \\iisseI1SCnaft seh1' '1ieles zщ:;еstаl1dеl1 lшсl 
С1сг Nаi:нг t\,\Tige end uпаЬапdегliсhе Gesetze ЬС:l'гsсhсГl. Гlиг 

dег fгаn:::t)sisсhС:1 Rе,,,тоlutiо:lо 

11'11, Апfапgl? ае;:; ЈгЬгhнпdег1s. ја \yclche111 viil' ",'1<11' dc:l' 
\\ТI::,;:;сnsсћаft ein . Xacl1deIli die 

scllen Machthabei' (bis 1815 ансЬ Iнitgегесhl1еt) die Volks-
Ье\чеg1.шg сшtегclгйсkt hattel1,(GG) sсl1lоssеп sie Нl1тег еil1апclег die "hei-

..:\lli~:l1;>~ сlег Die F 
еl1t\уiсkl1.шg iЬгеs ~lгgstеl1 Feil1cles аЪег, сlег Nаtllг\vissепsсЬаftеl1, kOl1-
l1теl1 sie nicl1t уегhil1dегп. Die Непsс11ег sаЬеl1 nicht еiп, \vеlсЬе Folgel1 
Љ.Г sie ајЕ: аег "~ащГ\Уissеl1sсhаћеп l1аЬеп Ш1ЈSstеl1, ја sie 
glaHЪten sogaI' ејl1 111tегеssе zu habel1, diesel1 Z\'1eig del' \Vissепsсhаft 

zu ul1tегstйtzеl1, Die Al1\veYlCI1Jllg del' Сllешiе 1.шcl lVIecilal1ik јl1 ае!' 111-
dustгiе, die sich iш Al1fal1ge 1J115el'eS Ј аlll'hUl1dегts 1'iеsевЬаrt ZH еl1Т
\Уiсkеlп аIlfiпg, die Егfil1d1Јl1g del' Dашрfшаsсhil1е, аег ЕisеI1Ьаhl1еп[46] 
н,s.\ч. fOгclerte Z1.шасl1st ја lla1Jpts~icblich јеl1е Klasse, \velclle \'legel1 
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Љгез RеiсhЊншs Ul1d ihгег Stellul1g die RеgiеГ1.шgеl1 'ЈОI1 Gottes Gl1a
del1 uпd аје Repl'asel1tal1tel1 del' gOtt1ic11el1 МасМ, die Ргiеstег zu stUt
zel1 gеz\vuпgеп siпd, die kapitalbesitzel1de B01.lrgeoisie. Die mel1schliche 
АгЬеit ',yul'de iштег \уоhlfеilег, del1l1 sie \уuгdе t11eil\yeise[47] dргс11 die 
Maschil1el1 егsеtzt, die LеЬепsшittеl \vuгdеп iтшег ЉеигеГ,(67) das Рго
lе1агiаt, аЬег meh~'te sic11J48] Die Reichel1, die GГUl1dЬеsitzег, die Кiгсhе 
и!1Сl сЕе Непsсl1е1' егhiеltеl1 dаduгсh еiпе 110СЬ gгоssеге Macht йЪег 
сЈа;; <11 Гi1C' Vnlk(G3) Die Егfоlgе аег tecl111iscl1el1 Amvel1clung del' Nаtuг
\Уissепsсlыft ll'iеЬП1 den 1Јl1tеГl1еhl1Шl1gsgеist иl1а аје Епегgiе cles lVIеп
sсl1еП 21.1111 Напсlеlп(б9) Das StucliHI11 del' Natur\yissel1schaften \vнгdе iш
то' аllgетеiпег uпcl fal1d орfег\\'Шigе Ul1tегstutZl.шg gel11Jg, \'lelche ја 
аl:; еiп Kapital Ъеtгасl1tеt \vel'clel1 k0l1l1teJ'!9] (lass siсhеге 1Jl1C1 110he 
Zi!l~('П Ъгiпgеl1 musste. 

.:\i.lCli iп cle11 daulaligel1 Schulel1 beobacl1tet 11'1.3.11 ејl1ен Fortsc1l1'itt 
iп clei'selbel1 Ricl1tUl1g. Маl1 еггiс!1tеtе iшшег шеl1Г 1Јпd шеhl' solche 
SChLl1el1. iп \vе1с}lеп аеl1 Кiпс1егп геаlе Kel111tl1isse, аје аеl1 Мепsсhеп 
iш I.сЬеп 110Њ\уепclig sil1c1. gebotel1 \уегclеп, Del' \VегЉ del' RЬеtогik. 
Poesie. (lег klаsisсЬеп Sргасhеп, аег Tl1eologie Н.З.\У, 50шk immel' mel1I' 
1.шс1 111е111' Das \'i'issel1 del' Nаt1.11'\чissеl1sсlыftеп '-уаг ејl1 BeclUrfl1iss.(70) 
A!1Ckl'er~eits \'егш'sасl1tе аје mi:icl1tige El1t\vickel1Jng аег Јоuглаlistik 
Ш1сl cles BHc11hal1dels 1.l11сl c1ie llohel1 Pгeise тйг \'1issеl1sсlшftliсhе \Vегkе 
стсl Еlfil1d1.шgеп ејl1е \'er111ellrte \УissепsсhаftliсЬе Tllatigkeit, Die Zal1l 
(1е1' Gсlсl1гtеl1. die sich 1ШГ 111it еiпzеll1еl1 Z\vеigеп аег \Vissепsсhаft 
lJela5stel1. '\-",uгcle јl11111ег gl·Оssег. нпcl тј! аег Specialisirul1g аје 
'\\~issc=nsc}1aft mit Riesenschrittel1 ~v-ОI·\~,;агts. \7 егgеЬепs сНе 

ш'сl Љге вгйаег. die Metaphysiker, die \Velt sei \'::::'сlогЬеl1, 
1.111с1 die Ј\'Iеп;осhеп jagtel1 ЛU!' пасl1 clеш шаtегiеllеl1 \'i'ohllebeE, clie 
gl'ossel1 \CY'alll'l1eitel1 аЬег, аје зје (die Tlleologel1) с1ег \Yelt 'verkul1detel1, 
\\iollten (Не ,\7 егыlпс1еtепп пiсћt 111еЬг 116ге11. (71) De2 il1сlustгiе:llе 1Ј:1 tег-

.д.сto,t1.1112:, Иiе Ul11Э.!1сlепшg 

с1ег i:гl1.~1r:ГСll ёk()llОГl1isсhеп \7ег11аltпissе, c1a~ 1'гасhtеп(Ј2) аег l\IIепsсhеп, 
sicl1 nli 1,; гс:сllеrn '\\:issc:n zu Ьегеiсl1еГllСi3 ) die lelJhafte C0111ffilJ.l1ikation 

. ~ , ., __ . ,Т-, ' __ ~1 1,.J,~~,", :,,"", ,",l~,-. ~-'"',:-"'"-'"'~"'~_ ,...1:Г"', ,"f,"""l""r--:r< 7,.,~~1 ,..l",.. 
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УlРПЛ"'Г. cE~ "јС\1 шit еiпzеl11еl1 Z\Veigel1 cier \Vissel1scllaft. Ьегнfsшаssig 
Ьеsсhэ.Etigtеl1, kШ'zнm alles dies ЬеЕогаегте ge'\'ialtig аје El1t\vickeluIlg 
1.Шс1· с1ег \lliSSЕ;г.sсћаГј, so 7,\\'аг, class :;је шit Gеgеп
stЭЛС]Р11. сНе iш GeЪiete ciel' Heligiol1 Ш1ci IvIetaph'1sik lаgеп, ill Вегйh-
1'1.111<::; k0111111011 пшsstе, Dei' Кашрr, а1ЈЕ del1 ШaI1 Ейl' ејl1еl1 A1Jgenblick iп 

аllgешеil1еl1 Jage11 l1ach Вегсiсhеll.111g '1егgеssеl1 ЬаНе, \унгае 
СI'liсuсгt оdег, lJcssc:r Denr.. di'2sег Kampf \vuгdе nie 
gal1z1ich 1Јl1tегЪгосhеl1, Die \ViSSel1schaft stапcl jetzt а1ЈЕ ејl1ег \'iel fes
tегеl1 Gl'1.111cllage: sie k0l111te jetzt griil1cllictlei' 1Jl1d еl1егgisсhег als fгu
he!' \·ol'gellel1. AHCh clie Stell1Jl1g del' Ка111ртег dei' \Vissel1schaft \уаг 
clеш Volke gegel1tilJel' jetzt ејае аl1dеге.(Н) Lud\'lig Вйсhl1ег, еiпег аег 
\Уiгksаl11stеп Кашрfег Ейг аеl1 Sieg del' \Nissel1scilalt йЪег аје Luge, 
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sagt јп seinen »Sechs V Ol'lesungen йЬег die Dar\vil1'Sche ThecJrie,,[50] 
ЬеШiufig fоlgепdеs: Der Uпtегsсhiеd z\vischel1 dеш heutigel1 lVIaterialis
шus ul1d dеш des 18, Jahrhunderts ist dег, dass del' lеtztеге hat.lptsach-
1ich еiп Hofliebli11g \Va!" der he1.1tige аЬег ејn. Feind der :НOfе lшd ein 
Kampfer Љг die Volksfreil1eit ist,(75) He1.1te hat та11 Ьеgгiffеп, dass es 
sich пјсы П1.1г dar1.1m handelt, die Lehr- 1.1l1d Leгnfreil1eit Zll pl'oklami
геl1, sопdегп dass es vош Siege del' \vissel1schaftlichetl \Vahrlleiten аЬ
hапgt, оЬ ејпе gal1ze lVIel1schenklasse аиЕ Rесlшuпg des агЬеitеtldеп 
Volkes leben, оЬ diese Klasse, die l1icЬts агЬеilеt 1.1nd пLlГ йЬег Љге 

Bauche lll1d die \Veise SOl'gt, \vie mЮl das Volk e\vig dllШШ erhalte, 
аllСЬ feГl1er bestehen darf?(7G) 

Vom Siege о(lег der Niederlage der \vissel1schaftlicllel1 \Valll'heitel1 
hапgt die Losllng del' Fгаgе аЬ, \vie SiC!1 das kunftige Leben det' теп
scblicllei1 Gesellschafт el1t\\'ickell1 \vird. (17) Der Sieg der '.-\ТiSSС!lSсhс;ft 

аЬеl' ist еЬеl1 so sicher als seil1e Folge die FгеЉеit del' lVIe11sc1111eit, (7') 

Wil' hаЬеп пuп kurz еiпzеll1е Resultate \vissепsсhаft1iсhег FOl'schung, 
\velche del' шаtегlаlistisсhеt1 Ricmut1g die Gпшdlаgе gеЬеп, ZL! bespl'e
сЬеl1, 

In сlег z\veiten Halfte des vогigеп[51] Јаhгhllпdегts(79) fand Lavois
јег(80), dass das Ge\vicЬt der Stoffe Ьеiш VегЬгеt1пеп Zlll1еЬше, \vЬЉгеп(! 
das Ge\vicht: der Lllft, iп \velcher der VегЬгеt1пuпgsргоzеss sich vo11zog. 
sich шn dieselbe Ge\vicЬtsmenge vеггiпgеге.(81) Diese Beobacblul1g filћг

te Љп Zlll' El1tdeckul1g des Sallerstoffs, eines Bestandtheils (lег Lllft. 
'\velcller sicll mit fast а11еl1 аl1dегеп Stоffеп vе!'Ып(lеt (vегыlerll1lшg),(8z)) 

Del' du.гсh Lavnisiel' еiпgеfiЉгtе СеЬгансћ (1ег Vvage шас11tе сЕе Сће

шiе zHersI ZH еiпег е:с:аktеп vVissenschaft. Diэ ЕпtdесkНl1g des S:шсг

зтоН ul1d del' Gebl'aHch (lег \Vage flЉгtе die Тге11l1llпg аНег S t'ЈП", iп 

ei111aclle l!пd zнsamn1cl1gesetzte 11егЬеј, с1.ћ, iп solche c1ie зјсll l1јеЫ 
iп solche. RL1S 111СЬ1'стеа dCl' Сl':5Lс:п 

EiSCl1(23) 

S111d ~nlclle einlz:clie , I-IГtlz 

Dic Zah1 де]' Elel11CI1te, die Гlla~~ JJis 

FоггС}.ст: dcs:elbcn l]гstоffs siпd. die иl1~ clesllalb als \тегsсЬiеаеl1(' 

Zll ZСl'tсilс:п. Es апс1егt 
Elcl11el1tel1?:al1l.(86) ЕЬепsо аЬег ,,-,ie зјсЬ die del' Stoffe ан! del' 

уегIпеыlепn lа:зst isi allc11 eil1e \,-еl·miпdеГLlП.~ 1.111-
шоgliсI1,(37) 1п а11еп FaJle11 !1аЬеl1 \viI' ез ЈШГ шit 

zll тЬсll1" 1)o.s \'еГЬ1'еЈше:lсlе Holz fiпdсt sich als КоhlеЈ1s~iш'е, Koh1011o
SC. 111 сlс:г L1J.ft \Уiеdег; die \70П dеп l'Ьiегеl1 yel'

sсl1luлgепе NаhГlшg bildet ZШll Theil i1lгеп Когрег uпс1 \'7il'd Z1.Шl 
апdегеп ТЬеН il1 с1011 ехсгеl11епtаlеп Stoffel1 \viedeI' аЬgеgеЬеп. Das 
Gс\'7iсы1' еiпеs essel1(!e!1 Меl1sсЬеп \'е1'111 е11 1't: зјсЬ LШ1 die 
еi11gеl1n111111епеl1 Nаh1'нпg Нl1ј пi111111t аЬ llШ das Ge\Yicl1t аег 1111 Lc
ЬеПSР1'оzеss аЪgеSОl1dегtеп Stoff,;:,[54] 

Diese L!nd сЈег todte Когрег zerfalle11 а11шаl1liсЬ iп die sie Ыldеп
(!ен еiпzеlllеп Stoffe lшd vегшеl1l'еп Ш11 diеsеlbеп \viedeI' del1 stoff1i
сЬеп Gellalt des Е1'dЬоdеl1S, der Luft, des '.ч assers, еГl1аhгеп dапп \vie-
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del' Рflаllzеп, (iш'Сh сiiезе Tlliel'e lll1clgelal1ge11 schiesslich 'Niedel' ein-
111а] iп deI' Nаhl'1.шg iп сlе11 КОI'рег des lVlепsсhеп[55] Das gal1ze al1orga
l1isclle Нl1с1 огgапisсhе LеЬеп, \'iеШ1 111а11 У0!1 (1е111 егstегеп spl'echel1 
clю'I, ist пiсl1ts аlз ејl1 ei'iiger Stoff\\'ecllsel, 011l1е Vегшеh!'Lшg, оhпе 
VеГIl1i11dеП1l1g des Stoffes, еiп КI'ејзlанЕ оhпе A11fa11g, оЬпе E11de. (38) 

'.Лlаs аЬеl' ist die Ursache der Be\VegLll1g der Stoffe? - Аш Епdе 
des vогigеп Јаhгhuпdегts zeigte Rll111IOl'd, dass шаl1 iш Stапdе sei, 
с1игсЬ Rcibcll '.\'аГ111е Zll егzе1.1gеп, l.шсl сЈа~з \У'ај'lllе als еiпе Ве\уе
gLlпgs- als еј11е Arbeitsquelle zu. ЬеtгасЫеп ist. \'iusst,e 111а11, seitde111 
тЮl die Kraft des Dаl11рfез егkюшt ћаНе, Мејег ј11 Неilbгопп, der 
Scllopfel' del' »111есhапisсhеп \Vагшеthеогiе«,[56] \NЮ' es, del' ZLlerst das 
Vel-hаltпiss сЈег '.V~il'l11e Zl,t· Be\'ieglll1g 1..\11сl das шпgеkеЬгtе gel1au. Ье
stiШl11tе,(S9) '.Yil' 'v,;issel1 , сЈа;;;" 'iNii.гше Ве',vеgl!пg lшd Ве'Nеglшg \N~l:'

ше ја \Vil' ].;:е11пеп ансЬ das q1.1С\пtitаtivе Vегhаltпiss dегsе]
Ьеп. L57 ] 

\Vil' dйl'fen daraнs sсЫiеssеП,[58] dass \Vагше selbst Be\\'eg\.!l1g ist 
- Be\veg\.!l1g der klеil1stеп Theilc (lег lVIaterie, 

(90) 111 derselben Zeit(91) be\vies[59j с1ег EllglЫl1del' Gгоvе, dass ансћ die 
апdегеl1 physikalischet1 КгаНе, Elektricitat, Маgпеtisш1.1S, (92) die ејпе iп 
(lје апсiеге Uberz\.!gelle11 \'егшоgеп, dass allch sie ПllГ еiпе J\!Iоlеklllа1'
be\veg1.111g dагstеllеl1, (93) 

1п sеil1еш Ьеl'lil1шtеl1 Wегkе »Die Егlшltlll1g сЈег КгаН" fйl1l'te 
НеlшЬоlz dеп Be\veis,[60] (lass ebe!1so \vie (lie :!Vlaterie аисl1 (lie К1'"ft 
qu.al1titativ Ul1vегаl1dегliС!l sei. dass keil1e SPl!l' VOl1 Kraft је vег]огеп 
ge]lel1 kal111, 110СЬ јешаls еiпе УеГl11еl1l'Ш1g l11og1ic]1 ist, \Yil' ЬаЬеl1 ез 
аие]l 11iel' 11\.11' шiт еiпет с\vigеп FОl'шеl1\\'еС!lsеl zu. tI1Шl,(94) 

AJle~. \\~Э5 \\iiг lП с1ег \\'е1:: als '/егЬгаllсll оdег Pl'oc1uk:iol1 del' 
АlЪеit sеhеп, ist ПllГ еiп e\\'jgel' ::шs јег Be\\'egul1g iп's 
Glei<':Ilf;e\\'icll; \.ll1сЈ allS (lе111 Gleichge\\'icht ј11 јје Be\\'egL!l1g.E61 ] еiп е',уј

КlеislсшI, clel' l1је Е:лtSlсшdеl1 i~r llпсl l1је 11l1tегgеhе11 \\'il'cl. Die 

([,11, ејl1е Kl'afr. dic: шit Јенс!' Kt'aft, \уеlсЬе јје SrJl1l1e. 
1_,: ~1 ~ ._ 
,,.I~_' .... '-. ,-,-Ll~ '-' l\ 

\\'Рlсће l1п~е1' 

k.')Пl1еl1 "тј!, iп diese ka11l1. z.B> dш'сll clas DгеЬеп 
c1(~1' (:lekl1'isctlpl1 3ЈгsС'11iпС'. 111 Еlесtгiсittit \'СГ\'v·[iпсlеlt \уегdел. duгсll 
ЕlесiгiсiU:it аЬег kОl1пеп -\\;11' \\-jt?clc-I' die cllen~i~chc "\Уf:iгrl1С ~1nd 

иcЬt егzеш:~еl1, Ејl1 e\\'igel' Кгеislо.llf cler Кгаћ[63] - Alle diese Kl'aHe 
sil1d aqHival::l1i" Die bleibl јl11111ег eil1c Нl1а clie
зс1Ье(9ь)[Пе] 

Die \\'issellscllalt l1а! also Ье\viеsеп. class Kl'aft Lшd Stoff e\vig 
зјl1а, (lass sie llје gescllaffe11 \НЈ.гсЈеl1,(97) 111 (1ег Natl.ll' ехistiгt keil1 Sc11op
fCl" э.lјSSСi~ сlег I'~ ct i нг sel tJs (. Die »·Be\\Teis~·< ci.el' сег \A/issel1sc11aft 
sil1d machtlos: gegel1 Ехрегi111еl1tе НЈ1(l ВеоЬасhtllпgеl1 gibt es keil1e 
Арреlаtiоп I Die КГGft јсг SОЈ1l1еl1т.уагше tгеib'с јеl1 Уvаssеl'dашрf iп 

die Нi.Ље, VOl1 \'10 del'selbe als Reget1 oder Sсhпее(98) aHf die Егс1е Ье-
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l'1шtеl'fiШt, sie be\yegt аНе llпsеге(99) MaschiIlel1,(100) Die \Лја,гте be\ye,gt 
die L\Jfttheile \Јпd erzellgt dеп \Viпd, del' die Schiffe tгеlbt 11l1d. dle 
\УiпсlmlЉlе il1 Be\\'eg\JIlg setzt. Die \Лјагте zегlеgt ј!l det> Lllft die Ko~
lепsаш'е l1l1d errnog1icht с1аdllгсh, dass die Pflc\l1zel1 ?еп K~111el1stoH, 
сЈе1' с1еп Hallpbestandtheil c1es рflапz1iсhеl1 Ge\\'ebes bJldet, ell1athmel1, 
Diesel' fеstgе\\'огс1еl1е, seit ује1еIl Јаl1гhlll1dегtеl1 il1 11l1sегеl' ~гdе al1ge
)lallfte Koh1e11stoff gibt a1s Ко111е 11l1sеl'еп Da111pf111aSchll1el1 Јеl1е Кгаft 

z\лi.i.сi.;:, die ",[' \'( '1' . ТаLlsе11dеп lmcl Milliol1el1 ЈоЈlге:, '!ОIl de;~ SOl1~e 
e'l'h'l'!"ul1 ћ'lt,(lОl) Ebel1falls ist es die SOl1l1e, \\'е1сће Јеl1еl1 StoHel1, dle 

с L~ с К" d' 
\yir аlз 2\; a111'Ul1g Zll 1.\11S пеh111еl1, die Кгаft gibt, il: lшsеl',~т огрег lе 
I,ЛјаГl11Е, оћ110 \\'е1сће с1је Musskelal'beit lll1l11Qg'11Cl! \уаге, zu егzеll
gel1.<102) 

Гт ""')'~i",,(11i(,11el' п\ sеiп. ЬаЪеп \\'јг '1011 del' E\\'igkeit de1' КгаН 
Lll1cl сЈе::, :;)~~)ff~~"~~~t'l'e11l1t gespj'()cllel1, il1 с1е1' 1'7 aLLil' аоег е,,:istiгt l~ејl1С 
Exaft ОГ,11е Sto[f Ш1сЈ шngеkеhеl't Ъејс1е sil1cl lшzеl'tгеl11111СЬ \теГО;ll1-

с1еп,. ШЈ.))"Т)СТ Stoff' ist der Тгаgег сЈеl' Kl'aft Hl1d die КгаН ist Stolf~s 
(lO;)Del' e\vige F01'111erl\Vecl1se1 \'ОП Кгаft lll1d Stoff, d1e 

јј1 del' NatllГ ist das Lebe!l сlе1' Natlll', Das Lebel1 de1' 
Рfl"пzеп 11l1сl Тllјеl'е ist lШГ ејl1е Агt c1ieses N аtнгlеЬеl1S, еiп Tllei1 cl~s 
Gапzеl1. - AHI Gl'l'.i1d diesel' Еl1tсlесklшgеl1 il1 с1ег Pllysik 11l1с1 СllеШ1е 
"VL1п~е сНе U111'icbligkeit с1е1' Lеhге \,'ПП с1ег Eг~cЬaHlll1~ des ~e~tal1s, 
'''l'~ Ој'" cl~" al'L'''' 'Т'еS'lа111"пt ојеЫ. duгсh с1је \Vissеl1sсЬаft ZШ' t.;Y1c1e11Z •• \.- :::, С cC::l;) с _ t:: _ \. с:: С ~ , • • 

Ье"':С""Е'l1 Die G",·10oie(105) be\\'ies. c1ass Тсшч;;псlе нпд 111111011::11 VOl1 
,,,1 ~ с T~"'""-.:::ё>. .~ .,1 ,~,~ rl ~-' О'" t n;lr.:::o [65Ј il1 

Ј а!,['(:'ј' vеl'gаl1gеп sll1cl, blS Шlsеl е Еl ае "H~ "еш 1 elkI zus а,,_ с::: ~ 
\\'c'·lcllC"l11 .,је sicl1 \,,'ie аНе al1clel'el1 КО!'реЈ' ШlSС"l'СS ое1 Ш1-

с1еl1 11ЗЬСl1 П1lJSS. zu cle111 ћеlliigеп Zl..lst"al1de gela11g'el1 k0l111te Gege:a 
Zal"lle!l уегsсh\~}'il1сlе'С'" .iell.f? TaLlsencle VOl1 

Ј,йllеl1, \\'elc1:o.e сЕе сЬгistliсllе Кiгсllе seit дег ВеsеЬаIlНГlg del' \Velt 
/:U.hlt be\\'ies, dass sic11 Ш1sеl'е Ејд", l1iclll lШ[ 

gе\viеsеп, 

l'E:'I,'!I-Il ј п Р,~,Б[\l! У НАУЦI ј ! 1 ;'ЮIВОТУ 
123 

Die Еl'sсhаffLшg' deL' Егdе ist kеiп \Уегk С"јпеl' ЬCjЬel'el1 Macllt. SOI1" 
сlеl'П еiп Pl'oclHkt el1C11oseг i5.,r'beit сlег NаtШ'kl'iНtе l1aeh besti111mtel1 Ge

\\'elclle јm SОl1l1епsуstе111 еlJепsо gelti:'l1 als il1 с1еп Lа])ога-

иiе Beobael1lLll1g сЈег Doppelstel'l1e, сНе sic11 1.\111 eil1al1deг be\\'egel1. 
lehгr lll1S, cJass јlll'е Ваћl1 ebel1so еiпе k1'U111111e Ul1ie _ Ellipse ist, 
\y'ie сНе с1ег ЕгсЈе 1.\l1d аl1ег P1al1etel1 lшsегеs SОl1l1епsуstе111S, Da111it ist 
cs bc,i,;ies<:l1, cjas::; сЕ", Апziеlшщ;slП'аft (Аttгаktiоп) i111 gal1zel1 \Veltall 
сјl1Сl1 11l1с1 сlепsеЉеl1 Gesetzel1 Dщ'сЈ1 аје S!)еktгаlаl1аl,'sе ist 
е;; c!'\\'icscl1, с1а;;;.,; "је!l die l\1atel'ie, сНе Ш1sегс Еl'с1е bildet, allch 'iп del1 
еmlеГl1IеSlеl1 (110) StеГl1еl1 befil1clet, АЈЈсl1 die lVIеtеогstеil1е, \\'elclle al\S 
сЈе111 l.шеl1dliсhеl1 Rашле анЕ сЕе Еl'с1е fallel1, Ье\\'iеsеп das, zugleich 
&Ьеl' \VLlгс1с-' Cl.Llc11 Ье\\7iеsег... cla'.::;~ (Не C',:,~C·Y2C" \,\·clchc сЕс сlег 
Ман:тје Ьеl1епsсl1еl1, ctel' ј\Латегје йlJеГ!1аllрt аl1ћаНеl1"(ll1) 111 с1е!' gal1-
zel1 Х atl1l' ЬСlТsсЬеl1 c1ieselben Gesetze, dieselbe lVIаtегiе,(Ш) U l1d eJJcnso 
\\'је сз keine libel'l1atul'Iiche Kl'aft g·ieЬt. \velcllo i111 Stапс1е \уаге, ансЈl 
l1Щ' eil1 Atol11 Kr'aft осЈег Stoff zt! 'vel'l1ic]ltel1, ebel1so giЫ es keil1e 
MacЬt, аје l1LН' fЙl' C"il1el1 Аш;еl1ысkk das \Viгkеl1 с1ег џ NatHr~esetze 
"l!fZl1!laHel1 odel' ZLl vel'al1C1el'l1 \теl'шОсЬtе. E\\Tige NС11:uгg'еsеtzе, die aHS 
с1еl1 Eigel1:,chaftel1 del' das gапzе "ЛјеНаll bildel1cleYl Stoffe lll1d КгаНе 
e111sif;llel1, !lroГГSСЬi"l1 iп с1Рг '\7ielt, 

~Тit \\'issепsсl1С1ItliсЬеl1 Tl1atsac!1el1 ј", also lJe\\Tisel1. dass дје Gl'Lшd-, 
дс.с l11еl1sсl11iС)1Е'П Glallbel1s ап еј11е gelleil11l1iss~Tolle. a1ll11ac11tige 

Machi. [lic' l1аеl1 iYilJkLil' тјт сlел ]\If?l1schel1 lшd сl0Ш \Vcltall 5рјеlеl1, сЕе 
',llS "Xichts-, еТ\уЋ') sсlЕ1ffеп Lшсl clioses \У'јесlеl' iп »Nichts« H;11\\'allclell1 
ki)ППСl1 5<111, falscll sil1d.(li;J) D()ci1 Gс'.\'(')l'П!lеit Hl1d SсЬv,'асће stйtzCl1 (1011 
.:\lj,::;:'glaljo(::l1 lll1cl ::;CL1lieS:)c'11 seliJ::1L Nli:il1пегп оје .<.-\llgen "\ТОГ 
C~C'Гl1 Еl'kСЛ:"';.l?ll ОСеГ ћiпс1еТl1 ;::;је clas ЕгkаНl1tе Zll. \rегklil1dеп lJ.l1d е1~пiе-

"је Z1.\ !1i.il1dј"сЬеl1 SС;1\vеif'.vес11еГil (Је!! ]l1I:::сn,Љ.:::Ье!'l1,с61J] 

del'lic11, \\'<1'3 bliebc> с1еГll1 ћјг сlје Р_1ll11)}СЫ Gottes? - Еј11С sоlсЬе НаЉ-

sie ејl1 Ul1siпп, сЕе 
аег Vv'is:sепsе!18,ft еl'sсl1еiПl 

дазз 111а11 c1al11it G')tt 
lаsтегЕ', егпiеcl.l'igе l1l1d "ејl1С ЕЈl1еl1 solcl1el1 "CcJГiStitH-

l\l ЬеSС)l1dеГS сЕе С~еlс:llг-
tel1,['i7J (ЈН) ЕЬеllSП \\'1е Љге (аје еl1glisсЬо) Lаdу-Копigil1 о!ше еј11е jode 
МасМ. 11Ш' аег "Eliclllette,., \\'e,gel1 auf с1е111 Тl1l'Оl1е sitzt, obel1so егhаltеl1 
sie E'inel1 111C1cntlosel1 Gott 0-11! сlСln ТЬГОПе с1еГ ~ТаtL1Г. Dieses sch\~/acll
liclle Fi.il'Сmоп, аје :::llgе111еiпеУЈ. \/ огuгtЬеilе апzugгеifСl1, llat ат 111eis
tel1 dеп Sieg ае!' \Vissепsс1:оаf1: lЊег (јеЈ1 Ш.еl1sеhliеl1еl1 l".!ЈС:гgl,шьсп [шf
gеhG1tеп)68Ј Die GеlеЬгtеl1 ЬаЪеl1 sicl! seh1' lal1ge Zeit ЬеmiЉt. die Na" 
tllП,-i:;sеl1sсЬаftеl1 111it del' BiЪe1 Zll vегsiЉl1еn, (115) So \';оllt~п еiпigе 
z.B. be\veisel1, cJass die Еl1tstеlШl1g deI' Егdгil1dе sicl! iп 6 Регiоclеl1 
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SОl1dеПl lasse. \yelche (1еl1 sechs Ъibliscllel1 SCl1i::Jpfl1l1gstagel1 ев tspc'ecl1C:l1 
solltel1, 

Nl1Г die Егsсhеimшgеl1 il1 с1ег огgаl1isсllеl1 N аtш' hielten 110Cll del1 
Glal1bel1 Шl еiпе аl1ssегstоffliсhе КгаН al1fl'ecЬt, \Vi.Љгеl1d es ае!1 Che
l11ikеГl1 gell1l1gel1 \уаг, die Elel11el1te al1S l1погgапisсЬеп VегЪiпdLll1gеl1 Zll 
losel1 1шс1 al1S illl1el1 ZHSa111l11el1gesetzte Когрег llEГZl1stеllеп, llatte l11аl1 
аЬег l1iel11als gеЬогt, dass еiп огgаl1isсllеs GeЪilde iп с1е11 LаЪогаtОl'iеl1 
hегgеstеllt \уогdеl1 sei,[6~J 

Маl1 glLll\Ъte dаГ1ll11, dass с1еп ()l'gal1ischel1 КогреГl1 eil1e ЪеSО11с1еге 
КгаН »die LеЪеl1skгаft" il1l1e\\'o11l1e. (lег alle Vепiс11tL1l1g'еll (1ег 
Огgаl1i3l11еl1 Zll,gеsсllгiеЬеп Wl1гdеп, \'/elclle l11ап sicll l1icllt al1clet's е1'
klагеl1 k0l1l1te,(l1G) Diese gclleil11l1iss'l,'ollc LеЬепskгаft gеЬгсшсЬtеl1 сНе 

deI' '\;;":issel1scllaft, tпI'.!. Н"ll'е \'On1 zu 
еггеttеl1, \Vel1l1 l11ап il1 deI' огgаl1isсllе l\!Iаtегiе eil1e ЬеSОl1(iеге Кгаft 
zllliess. зо kОl1пtе щаПl1 l11it еЬеп (lешsеlЪеl1 RecЬte eil1e l10ch gellei111-
пissvоllеt'е Keaft il1 с1е111 l\!Iel1scllel1 selЪst аl1егkеlll1еll - clie Seele -. 1111d 
iЉег Љг, јепе leitel1d c1ie Gottlleit,l7°] , 

18:24 el'llielt il1dess zнШllig с1ег deHtsclle Clle111ikeг \Уоl1lег del1 огgа
l1iscllel1 Когрег Наl'llsанге (?) aHS eil1eг 11l10гgаl1isсllеl1 Sl1bs,:al1z, Dашit 
\уаг del' егstе Be\yeis gegeIJel1, (1ass l11al1 ei11el1 огgаl1isсЬеп KOl'pel' ансll 
al!SSE1'halb (1ез Огgа11iSШllS егzещ:;еl1 k01111e(117) Gleich с1Ю'Rl1f stellte 
шаl1 aHS 11110гgаl1isсЬеп Sl1Ъstапzе11 Klee- ш:.с1 Еssigsа1.lге. да1111 das 
olIJildel1cle Gas 11l1сl еiпе gal1ze Reille Ol'gal1isc11el' Когрег dal',(ll3) DCl' 
fгаl1Z0sisсhе Сllеl11ikег Вегt!1011еt епtсleсktе сlаl111 clie Gesetze. l1асЬ 
\уеlсЬе11 Il1Ю1 die eil1fachel'e11 Ol'gаl1isсЬсп I\.i)l'PC1' allS eil1facl1E?l1 Ele
шеlltеl1, al1S Коl1lеп-\Vаssег- 11l1сl Sallel'stof[(:19j зс, eгzel!gel1 k::ll1l1. 

Dасl11гсh \\'аг be\y~ieSel1. c1ass die Ј\Iаtегiе:i bei illГС1' 
Вi1сl\.шg iш Pflal1zel1- ос1е1' Т11iсгkО1'РС1' kcil1el' [\11с1е1'е11 Gesећ:i: Ьесli.,iг
[е'1, Gls јп (1ег Rеtогtе, clilss die Аl111аЬше de1' "LеЬеl1skгаft« йЬеl'Лйssiц 
ist 11l1Cl (lass ансЬ diese Когр?г деп fй~' 

d.el' fikti\Tel1 ··~LеЬрпslZ1'аiL'" \7Cl'SCl1\'.'al~C1 iJ.LH;!"l lLL'l' Џсllt:l 
z'.уisсl1ел, (1;::1' '\УС'lт. 1):1111ii~ 

sапk ансЬ clie tшйЬегstеi::;liсћ gc::;lallJJte Scl1eicle,yal1cl z\yiscllel1 Рfi,шzе:l 
11l1cl ТlliСl'еп lЈпсl z\\·i~<:l1el1 Т'l~i;l'еп 1Јпсl l\lCl1SCI1Cl1,,{1Z:2)\ilj D::':"l' ,~(1111),'-'>':" 

:'.1,~~ \VllT~?:pl рг.i:~1-аl1-

с1011 siпd. class sie ?JS() аНе 'непп ic11 SO SJ.gi-:"П сlагf 
\\·al1cltscl1aft stеЬеl1. sе11Г l1CtllC. 

SCllUI1 СНП E:,~!.(le ac~ '.:-огi!2"Сl1 ЈС1.1-:'ГЬ-:"1:1с1сг:':-, k,~n.-:e!:.. dЈ?П 
Ъегйh111tеstе11 е1ЕорiiisсЬеп G~lel1I'tel1 анЕ die Idee, dass аНе Огgапis
ше11 dllГСЬ а1ll11ЬЉligеs E11t\yickell1 1111d Vеl'~i.l1сlеl'П del' Рm'шеl1, eil1el' 
aus cle111 Cl.l1dегп, еl1tstапdеп sеiепо Eil1ige \'011 јы1l1 llаЪеl1 l1icllt l"':'Ltl' 

сlјезе11 Gеdапkе11 kШш аllsgеsр1'осhеl1, sOl1del'l1 sie ЬаЬеl1, sicll al\f die 
dаШClls ЬеkаПl1tе11 Tllatsaclle11 stш.zепd. аисll ZLl Сl'kНiгеl1' \,.-ie 
diescl' Nаtllгргоzеss sich \'()llz()gеп llat, Diesse lVIа11пеl' \\Таге11 die Ье-
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l'1.Љюtеl1 Fl'al1Z0Sel1 Lашю'сk tшd Gеоf[гоу St, Нilаiге, дег De1.ltsc11e 
Goetl1e \.111(1 Апdеl'е - Еј11 jeclel' 1111befa11gel1 Sehellde kal1l1 ЬеоЬасЬ-
1еп, class iп с1е11 F ОГГ-lеll аllег Оl'gапisсllеl1 Yvesel1 keil1e sсllагfеп Sргl.l11-

ge. ЗОl1аСll1 аllшiiligl' 'l'еЬегgiiпgе stattfil1cle11. Die vегаlеiсllеl1с1е А11а

tошiе, дје ЕшЬгуоlоgiе lll1d die Palaol1tologie" IJe\veise~ Ш1S, dass eil1e 
Шllll1tеlЬ,'ос11еl1е Vеl'vоllkОШШl1l1l1g уоп del1 tll1уоllkошше11s'tе11 IJis Z1.l 
(lе11 '7пllkошшеl1stеп FОГl11еl1 deг 01'gапisшеl1 stаttgеfШ1Сlеll llat. АнЕ 
сlјезез l1гЬеl1 sic11 дје gesTiilzt, si; De\yiesel1 (lю',ш::;, 
с1азз сЕе ); ~1tш' пасЬ ејl1еm ,·bestil11l11 tel1 Рlаl1'~, also "шсЬ il1 еiпеl' IJes
tiШl1'llСll ~'\bsicbl gеsс11аffеп \Пlгdе, Die \Vissel1scllaft bll1gea el1 S\.lсЬtе 

пасl1 (lE-11 Gesetze11. l1асll с1е11е11 јене UшЬildlll1r:>еl1 егfоlаtеп ь 
• О ь' 

El'~t 1259, паС!l Z\":e111zi cr ;all1'io-el11 Stlldi,1nl сје1' 0"oa1oiscll"'1l Nat\.ll'. 
, :хтiЉmtс "." Gclcl:l'j:C DC:l:;:,:;l1 clle "о _. ~.. снГ, 

пас:, '.\'(olcl~lel1 l11аn (Не Еl1tstеlltшg аНег огgаl1isсЬеl1 \Vesel1 сll1ГСЬ al
, El1t\yickel11 a1..lS еil1igеп odel' gal' a\.lS eillel11 eil1zigel1 ei11fachstel1 

Оl'Q,Шlsm\.\s Zll егkliil'е11 l1at, Diese Gesetze Si11d tшtеl' del11 Nашеl1 Dаг
\\'iпiSЛ11)~ аl1gеl11еiп Ьеkаl1П'( 

lJal'\\'il'. l11ac11te seil1e StLlclie11 zщтst ап аеl1 НаllstЫегеl1 Шlс1 РПаl1-
zel1, Ег Ьеl11егktе IJalc1, c1ass clie еil1zеll1еп Агте11 del' ТЫеге 1.l11d Pflal1-
zel1 sicl1 "L111teI' einanclel" 1..1111 clesto 111ehI' Lll1tеl'sсћеidеп~ dass eil1zelne 
I21cl i ',ј с1 '.",,-11 (lС1'sсЉеl1 Агт (lesto eil1es с1еl11 Cl.l1сlегеп iill111icl1 
5ј11с1, је 211еlн' sie 11l1тег (lеш Ei11fll1sse cles JVIепsсl1еl1 - (1ег ЕгzјсЬсl11а 

]Ј i е V егsсl1iеclе11hеi 1 Ш1d U п ii11l1licllkсј t \\'iгd 11iегс1ш'сll 50 Г'СЗ~ 
с1азо bei eil1ige11 Gаttшчеп (Јег Ul1tегsс11iеd z\yiscl1el1 ei11zehlel1 

F:(l1~iliсп ?TuSel' ist~ als d~l' uпtстsсЬiесl z\Yischel1 eil1.igel1 .i\.гtеl1. \velche 
\\'Нсl. C11~() анssсгl1аЉ (1е1' Еill\'7iгkl1l1g с1ез JVIe11sclle11 leIJel1.l7:J] DL1ГСЬ 

ЬаЬел сЕс: ?vIeГlSCliCl1 c:ic I-Iанs-

111il:~i'e Гlclcll ill1~el1 Бесlйгfпissеl1 Z1J \/~г\~оllkОIП!1111еп. Хйг die Fогtегzен
С'11Л" (1;,,' Tl1diyidl1el1 \уаыl1с1,. dic тll шеistеl1 (Ее Еi§~еl1sсhаftеп 
l)е~i,zеп, \\~l;ll: ckl' ј\:~е:1БСЬ, Cll1SZ11Ьildеl1 \'7Йl1ЗСЬТ. \УеlШ Ш.аl1 z.B, die 

;::'Cl1aLe Y:'::l'eC1Cll1 \уйl. ·\\·е1111 IПRl1 lIHl1cie П1it. 

, . 
l'lll.::n \,L.l.-!. 

bcsi'f:
сЕе I\: асhkО111П1СП schaft, 

Д .. 1J~ ciel' i\Тасl,kО!ПП1епsсllа i't пil11!Пt ШС111 \\'ie(lel' (1ie VOn:ug-
1; Оl'lрГlсН1Zl1Пf;' 1..1..5.\'/. 1\:'1<:11 еiПl§:;еl1 Gt:llt:TCi.-

seicle11\\'ollige. (lеl) УОП гOtl1li
ГGtllС егllаltСll. 

и~н~\\-' (1:"1.:):) T~-:'~l-

Ьепfаmi1iеl", \'011 de11(l~G) '\Уilcl.tаllЬеп аЬstаШГ!1еl1, АНе l111Sel'e Наllsthiеге 
(НLшсlе, рfепiе ll,S .. \\'.) шit il1l'еп lll1e11(1lic11e11 Vегsсhiеdеl1l1еitе11 zeigel1. 
\\~ie ~\'IctCllt. des 1l1.епsсi11iсl1Е'П Einf1llsses ist. Dec Јдеаsе;11 kalli~ 
,11..11 clel' Ot'gal1isll1el1 l1icht аl1с1егs \уiгkеl1. als es iп 

lZe\\'i~sel1, РаНе;:: die N аtш' tllt1t' сlШС]l Ьеsопdеl'S geeig11ete l~аllГН11g, 
z\\'ecKl11C1s:"lgel еll1реt'С1Щl'. U еыlgg ос1еl' :;'-Јiс11tiiЬLll1g' еiпzеll1ег Огgаl1е 

\.1З.\\' Dc'cl, cliese UшfОl'!11Lшg (1ег Огg'аl1iS111еl1 lll1tег vегsсЫеdе11е11 Na-

raHiontologic Lеl1ге ~:on дсп '7еl·stеl'еiП..lпgепЈf'2Ј 
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tш'еiпfШssеп \\-~11'e UПl116g1iсh Ы:itt'?i1 diеsеlbеп l1јсl1t сlје z\\'ei Gl'Ш1сl
еigепsсhаftел: die АпраSSUl1g ап сlје gegebel1eJ1 LеЬеl1sЪеdil1gu.пgеt1 
l1Пcl с1је VегеГЬUl1g сlег еltегliсhеt1 Еigеl1sсllаftеп. Die erstel'e gilJt сlеl11 
OIgal1isl11us die lVIoglichkeit, sich (lеl1 Vегhаltl1issеl1 el1tspl'CC!1el1c1 Zll 
\'е1'3.l1с1е1'l1,(12i) сlје z\veite \vi1'kt al1f дје \'егзлсlе1'tеl1 ЕigеI1SС!1аћеt1 егhаl
јепсЈ \Vet1l1 \viг t1Ш1 (Не eigel1tliche N ајl1Г jet1el' Ъејсlеп \yicbliget1 Leb'?l1s
eig(l1Sc!1aftel1 (Al1paSSl111g и11Сl Vel'el'lJUt1g) l..1t1tei'suchet1, sagt Hackel, 
so Нпсlеl1 \viг, dass \\'ј1' sie gleich аllеп p!1:,'siologischcl1 F:шktiОl1еt1 
ZLlгйсkfШ1геп kОl1l1еп auf physisclle 11l1сЈ cllcmische Uгsасhеl1. ,шf 
schaftel1 инс! Ве\уеgltпgsегsсћеil111l1gеl1 дег Маје1'јеl1, alts сlеllеl1 сНе Ког
рег дег Тћјеге lШcl Рflаl1zеп bestehel1(128) АllС], 111е1' \уаНеп i'еiп "сnН
lјсl1е Gesetze, аЬег fгеiliсh iп Yiel g1'озsе1'еl' СО111рlikаtiоп аl:; iп сЈеl' 
аll01'h!'Rпi:;сl1еl1 l'Jatlll'"LI';] (1('::'1' Gl'Liпcl1" F01'

шеl1\ТеГЬ111сlеГl!пg сlег огg,шisсhеп VI' еsеп llаl1пtс Dаг\\'iп ,·сЈе!l КатрЕ 
ит das Dаsеiп«. Hackel ПСЈсl1 JJezeichl1Cl1C1el' ,,(lеll \Veitkampf LiГ!'l с1је 
Егlаl1gШ1Q; сЈег 110thigeI1 Ехistеl1zЬеclЙгfl1issе«. Dic U е!)егzа111 сЈс,' сг
zе1Ј::;tеп Iпdivid1ЈСП йЬеl' cliejel1igc Zabl. fi.il' \уеlсЬе сЈје lokalo;! ode!' 
allgel11eil1cl1 Ехistеl1zЬеdiШ:~ШЩСl1 a1Jsl'eichel1, Ьесliш:rl ејl1а: Ш1аufhОl'
liсllеп КатрЕ сЈег Eil1zell1e~, нпс] сЈС'г Gаtllшgеl1 gеg~псiпапсlе(' ш,с! ge
gel1 c1ie gеsаШl11tс Nаtltг>(129)[,5] 1п с1ег gаПZСl1 огgапisсhе11 Nаtщ' !lеп
SC]lt с1iГС'ki СЈсlег il1diгеkt сЕс СmlСШТСПZ Alkl' gegel1 Аllе. Ьс,:,m
clегs ћеItig ist сlегsеlbе bei dеп Огgаl1ismеl1, \\'elcl,e iп ЈlЕСl11 Ване 
Ci:l9.l1dcl"' C:~11 пасЬstеl1 stchcl1. Sic l1tihгсп :::iсЬ mit сlсгsеlЬСl1 
sie с11_11сЈеl1 \'("11 c1el1selbel1 Feil1clel1, l1.!1c1 с1ег kleil1st.e VOl>tlleil. ('[' ПШ' 
еiпе Ш1Ьесlенtепclе Eigel1sc!1afi', l11acht сЈа:; с·јl1е Iпd.i\ТiсlUШ11 Hill!2. clas 
сшсleге Z'J. yel'l1ichtel1 [75] Z';:ci stehel1cle Р ПсЕlZС;: 

- kНГZ1~1111 

Ratтbtlliel'el1 

I\'а'lШ' l.'iпzеll1е Il1сlјс'јсј1.1ЕЂ Шlcl 

als al1dC:IT'. kОЛl1еп 

1еп. \y:-.:lche 1/011 сlеп В1Li.ttегn del"' БаllП1С l~:,:IJeГl. sil1d nlelste~-:s \,'СНl 
Гlt~l' F?гЬс. Dic T~:1'5acЬc c1~1',"()1:' C~lli':.:~cl;. сЕ':? d::;.::;s _ ~(tifc!' 

,.с.: .. \';е1сl1е ([\.1гс11 Љ1'с FагЪе шit сlе111 Biatl\':el'k, clas зје __ (Ље!'-

сiп::til1i..П1Е:'Тl cle111 SllСLIС11dеп clel' leic11tel' епt:4i1\чеl1 Lll1cl 

~icl1 lОГLрflаl1zеl1 \ya111TГlcl clic с~l1сlсгs ali111jll:1Cll 
уегsреist lll1cl Љге Fашiliеп 50 vе:пiсћtеt \у'с].!'сlе!1ОЗ~) 1п ~Љ111iсllег \\' е:
:;с; kal1l1 теlП sic]} Clllc.:ll егklaгеI1, \УШ'llШ il1 (lel1 ka!t:el1 ll:(~ 
Тlliеге ејl1 сliсћtегеs Нааг besitze!1 sc. (133) 
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Die N аlШ'gсsсtzе also llе1Тsсhеl1 gal1Z blil1cl-шесllаl1iSС!l: c1as 111сЈј
\ТјсlННl11, сНе Агt, \velclle сЈје Веdil1gl!пgеl1 zum Lebel1 егii.illt lebt, 
апdеге stегЬеп a1JS, Das l1al111te DаГ\vil1 "сЈје l1аtuгliсће Zl!cl1t \';"Ы«. 
ЕЬепsо \vie сЈв' lVIепsсh ga11z \Уi!lkiiгliсh \Т011 еil1igеп It1diyid1..!el1 Љг 
сЈје FОl'tрflаПZl!l1g dC1sjel1ige a1..!S'.valllt, de5sel1 Eigel1scllaftEt1 Љш ат 
l1i.itzliс11stеп er'sc!1eil1el1, еЬеl1SП \vahlt сЈје N аtш' \Топ '.'el'SClliecle11011 111-
сЈј\,јс1НСl1 dеl'sеlbеп Al't јеl1е С'Ш, \velclle 01111 lJestel1 Ейг сЈеl1 Kampf 
Шl1 das Dasei11 ЬеНЉigt siшl - !ШГ ist diese уУаЫ Ыег Ш1\чi1lkUгliсll. 
n1есl1Lll1isсЬ .. (lЗ1) DQSS cs iп сlсг l\JattlI' kсiлс , b:?soll.del'~ 

keil1el1 "Рlап" gibt, das be\'.Teisell Ш1S а111 beste11 die T11atsacj1cl1 .. So z.B, 
ехistiгеl1 a1..!I еil1igеп \уеst-ё.fl'ik,шisсl1еl1 Il1sе1п fast lШГ 111-
sеktепагtеl1, \чаl1гепd C1ltf с1е111 ХесОсеl1 Lal1de сЈјо Il1sekte11 1110ist ЬсПй-

::;iлd. Die ul'.:;ac:ll.(; diesZ::l' Егs~11еil1U:1::4, ;;I.-"cr;;t :s;- е::1- ~;~"1.:-:z 

l11eclbll1isclle: AHf c1iesel1 1115е111 !lепsс11011 i 111111 О!' 11eftigc \Yil1ck . .Јепс 

1пsеktеl1, \velcl1e сЈје stа!'kstоп Fliigel ћаНеl1. \'е!'шсi1tеl1 Юl1 
Zl1 fliеgеп u.l1d s!пd даl1l1 \'!ЈП сЈе!:.1 yVil1de \\'eit Hbel'"s Ј\1ееГсЏ2tl'сч?;гп 

\\'огсЈеl1, so clas:,; .,·је z111etzt 21.1 Gl'1.ll1cle gоi1еп 111lls:o:tel1, .т еl1е аЬгг, \'1е1С)10 
Z1..1Љllig \'еl'kUl11111сгtе FlUgol ЬеSQssеп(135) lll1d SiC]l l1јсМ еl'[1.",Ьеl1 kОl1П

i еl1, '.vагеl1 \'01' с!ет Uп tегgа11gе be:.::sel' gеsiо110гt: Ш1сl (1" јје С!'Si:СГОl1 

ј111111еl' 111еl1l' ll11d 111е11г sicl1 \'Ol'l11iI1cler'tеп, \\'l1l'Clel1 с1ј е );' acl1k ,ЈП1l11 СП 
11..:"'l.?:l сЕе 11Cl'1',c:,c11eГlcle:1. N ac11 сlеГl1 Ge:;etzp с1с1' (:11 1"-

stal1d 11ас11 eil1igel1 Gеl1ега~iО11011 ејl1е Ъбовсl0ГО Ас', \\'е1011,:, 
ill сlсге 11111S DR~eil: clr?n Sieg" dEl\T()]} fTl1p', Gn117: (Ј!!У\';l};~јјг1iС}l 

mocJial1iscll егћјеlt a1so сНе I\'ё,t\.1Г das ll.П'!ОJll',Оl11l11еl1С \\'С5011. ,-,,'Ь\l11'С11ci. 
~jc, clas \'пllkПl11l11ПСI'е c'llS!·'jH"te. Dсп 5'l~\1'kstel1 Бе'sеis 

\1\'0111 сНе 

Fi~C'11e IJl1I1({el1. \\:-еlсl-н::' illi1\:-П аЪеl' ц3.пz}iсll j.il.lt~.:-
аtl1Il"1еп: sn bC?:::i 1111t·el'il'c1iscl1. 

T"lliel'e :L\наеп. дј,? :::ie лiСt1t ыl(11Ј.с~lё~1 •. 11l1с1 

il1 del" 
:\Тс:Јнг ~ibt ES пiГQеl1S 
die N aC}lko111ITH-"11 UГlt(:>1':--;сllf..::iсlе11 .'':~~ 111"1-

Шг 

ше],г A1.1ssicЬtol1 sicll il1 (Јег gеgеl1sеitigеп Ссюсштеm: Z\.\ cl'11"E'~'1. 
C·S ?,~ a(:11:<-:~")Hl111c::l. ,Ј \: 

SiC], clie Il1c1ividl!el1 \ТОП еiшшclег el1tfel'l1el1, је ше11г "је SiC!1 Шltс'l'SС:lеi
del1, 11111 dosto klеiпег ist сЈЈе СОПСlНТСПZ Z\'iisc!lel1 illl1ell lшd Ш11 c1esto 
gгоssег сЈје VVаll1'sсl1еiпliсl1J\.еit Љ!'ег ЕгћаltНl1g Ј е11е 1пс1i·viс1U.C:ll. \';с1о11с 
l11it с1ен еl1t'.1:iсkеltегеп ше11геге gеl11еiпsаl11е ЪеsНzел. ,,1-
so als vеГ111ittеlпс1е Gliedel' дег 11енеl1 ltпсl с1ег alte!1 ЕИ!'l11 С1ПZ1.1sс:l1еп 
siпcl, ЬаЪеl1 dеп llеftigstеп Кашрf allszullalto11, нпd с1аГШl1 ,,~e 



1 ::8 СВЕТОЗАР МАРКОБЈ јЕ: ЦЕЛОКУПН:\ ДЕЛ,-\, ЈП 

аисll аш leichtestel1 ZLl GГLll1dе, Diesel' schl1elle Ul1tегgаl1g сЈег Z,yischel1-
fогшеl1 ist die UгsаС]lе, class UllS die ОгgапiSI11еl1 so vегsсhiеdеl1агtig ZLl 
Seil1 sсllеiпеп, Iпdеssеп dLlгсh die АLlsgгаЬLlпgеl1 ог,gапisсhег U еЬеггеstе 
тг(Љегег LеЬеl1sрегiоdеl1 \vird diese Leel'e, - сја' lVIапgеl с1ег U еЬег
gЭ.l1gе - iШ[:1ег шеhг Lll1d шеhг aLlsgefiilit, Нl1сl es ist l1eLlte klаг. c]ass 
јI11 огgаl1isсhеl1 Reicl1e stLlfel1\\'eise 11l1c1 1.l!11.ll1tеl'ы'ollепп die Fогtепt
\viсklLшg stattfal1d, 

Die gгоssе Dап,,'iп'sсhе АгЬеit zie1te dal1il1, сЕе GГl?11zlil1il?l1, \'lel
сЬе die N аtш'fОl'SС]lег z\'.'iscl1el1 eil1zell1el1 Агtеl1 gezogel1 hattel1, ZLl vег
l1ichtel1(13S-139) - Јепе Iпсlivic1Llеl1, die sich ЫшliС]lе Il1divicl11el1 егzеLlgеп, 

bllclell c1ieselbe Агt, Еiп Ртегс1 kаl1П пiе l?iпеп Esel uпd keil1 Esel с,iп 

Рfегd егzеLlgеll, dаГLlШ Ыldеп sie vегsсl1iесlеl1е Аг1.еl1, аЪа' sie gсЬогеl1 
дl ci('-шsе1lJеп Gescll1ecl11:t: 11~јl11Есl1 Z13111 C~escЬJeclltt: еСiШ,\';, ијс' GГt:llZt:l1 
z\'1ischel1 еil1zеll1еп Агtеl1 Zll Ьеstiшшеl1 ist oft SСЬ,:liегig, сlагЬ,\.\s el'
klагt SiC)l die lVIеirншgs\'егsсhiеСlеl1l1еit дег eil1Zell1el1 Zооlоgеп, Апеп, 
Familie11 Lшс1 Gescblechtel' ',vегdеIl JJei vегsmеdеl1еп Zооlоgеп vегsсmе
clel1 Ъestiшmt; z, Б. il1 del' Zoologie c1es Dl' Раl1сјс, clie ег l1асЬ del1 
Lеhгеl1 VOI1 dгеi с1ег ЪеriЉ111tеstеl1 Zoologel1 vегfаsst· Ьа'(, \viгt das Ge
scыc11t L1CJUUS iп 3 FОГ111еl1: рfегсl, Esel 1.шс1 ZеЪга, Ъеј DаГ\'1il1 јl1 6-7 
Fогшеl1 getЬeilt, Lll1d iп sеiпеп "Sl?chs VогlеSUlщеl1 йЪег die DаГ\\'il1'::;сllе 
Т!lеOlје« Ьеlншрtеt Бi.iс11l1ег, class clieses Gesc11l~cl1t '1 FОГШСl1 JJesitzL,<l-10) 
Diese Vегsсmеdеl1hеit deг ЕiпtЬеЉшg егklal't sicll aus del' Ul1klагhеit 
i.ibc,' dic Gпшdsаtzс deг Агtеl1Ьсstil1111ШЩ:;, DClп:il1 lostc dicscs РгоIЈ-
1е111, шit lШ1.1l11stОssliсhеl1 Tl1atsacllel1 be\\'eise"lcl, class аllе уеl'sс1liеdепеl1 
Агјеl1 аL!:; еil1еш ЬеЗОl1сlеге11 Stam111e el1tstanclel1 Si11C1, \'оп dеш sie sich 
с1сll'СЬ AnpaSS\.ll1g 1.шс1 Vегеl'ЪLll1g аllшзысl1 11аЬеl1,(lЩ Ъis зје 
ј111 LaHfe с1ег Ш1еl1dliсhеl1 Бilсll..ll1gszеit Schichtel1 1.шsегег 

\\'elche сl1.11'с1, А,l1~сll\\'еrпШ1.1l1g епst,шсlеп 5јl1сl, Оес11.lгItеll Z'Ll Љ1'е1' Бil-

lTlin.destens 600 2\1illiol1cn 
топ fL:.r:cl Пl3.П FОГПlеп сггеl
сЫеl1Ј'И] Es ist a1so '.',Тоhl ЬеgГUl1с1еt, "уеl1l1 ШЮl аl1пiШ111t, dass аЕе 

1.шd del' deLltsche Боtаl1ikеГ Schleiclel1, сЈје IгiЉег сЕе 
А1ЈstссrШПLшg c1eг Оl'gанisшеl1 au.s еiш::г oclel' eil1igel1 UГlогшеl1 пеgiг
tel1) , lшd сгgi.iпztеп Lшd 'Vегшеl1гtеl1 днгс)} Љге АгЪеitеl1 die Бс,':еisе, 

\\'с1с11с die геvоlu.tiОlli11'е LеЬге sti.ltztel1.l30) Pl'oIessol' IПickel iп Ј ена 
dass alle Ьеstе11еl1dеп als СlеS'iеЉеl1 

Ба1.\mеs, als Бlнtsvег\vапсltе Z1.\ ЪеtгаС!ltеl1 seiell llпd schloss dагаLlS: 

,·vV..§ls solle11 јепе Edelle\.\te 110СЬ -УОl1 dem Vollblllte, das iп illl'e11 ргј

'1ilegil'tel1 АdеГll I'ollt, dесllkеп, \vеШ1 sie егfаl1ГСП, dass al1e шеl15сl1li

сЬсн ЕшЬгуеl1, z,delige eJJcl1so '\ује Ы,il'gсгliсЬе, \уEi!ll'епсl del' егstеп Ъеј
clcl1 3Лопо..tс dcr Ent\\-ickcllll1g '.;ОП dсп cles 
НLшdеs ш1с1 аl1dегег SаLlgеЉiеге l\:a1.1111 ZLl Lll1tегsсl1еidеl1 silld,«'" Баlс1 da-

. Hiickels »NаttiгliС!1е Sс!1(iрfLшgsgеsсЫсl11е", 
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1'а\.\f[82] fa11del1 die N аtuгfогsсl1ег das einfachste огgаl1isсhе vVeseIl, das 
ШС1l1 5ich l1Ш' del1kel1 ka11l1: die МОl1е1'е, ејl1еl1 Огgаl1iSП1LlS ohIle alle 
Оl'gапе, clel' lШГ dаГ\.\111 vегdiеIlt im Оl'gапisсhе11 Reiche шitgеzаh1t zu 
\'1el'del1, \\'eil ег a\.\s del' огgаl1isсhеl1 lVIаtегiе geЪildet ist, Die МОl1еге 
ist c1ie аLlssегstе Gгепzе z\'i'ischel1 del' огgаl1isсhеl1 Lll1d апогgаl1isсl:!еl1 
vVelt, l.шd \'1ie c1ie Chemie пасh\viеs, dass Ш0111 ЕШS del' Lll10гgаl1isсhеIl 
Маtегiе Шltег passel1del1 Беdil1gl..ll1gеl1 огgапisсhе Когрег Ъilde11 kаП11, 
еЬепsо kOl1l1eIl \ујг 111it Recht vогаussеtzеl1, dass eil1st iп eiIlel' sehl' 
lal1g \'еl'gапgеl1еl1 Zeit diesel' eiIlfacl1ste Огgа11isшus el1tstal1del1 ist, 
анз \\'t:lсl1еш sicl1 сlсШl1 Lшlеl' vеГ311сlегtеп NаtLiгvегhаltl1issеl1 пасh Ge
sеtzсп, clie \'i'il' 5еllоп е1'\vаhпtеп, die йЬгigеl1 Огgапisшеп епt\viсkеltеl1. 

0(1' S1.leit йЪег die sоgепаппtе UгzеLlgLll1g'" (Gеl1егаtiо aeqLlivoca), 
сlо' \'Пl' ei11igeIl Ј аhгеп а11 del' Рагisег Akademie sehl' lleftig gefйhгt 
\\'ш'с1е, i5t vоllkОШ111еп Z1.lШ Vогthеilе del' "fгеi\villigеl1 ZеLlg\.\пgџ gelOst 
\\'опl(-п Оје ge\ViSSel1 lы ftestel1 Ехрегiшеl1tе сlез Dг, ScllaaffhaL!sel1, (112) 

\уеlсl1е сlегзеЉе шit КогрегсЬеl1 V011 1/3000 - 1/2000 Li11ie Gгоssе ~us
fiih!,te, Ье\viеsеп, c1ass aL1S дег Lшогgаl1isсl1еп clie eil1fache огgаl1isсl1е 
Масеl'је епtstеht, Ll11d dass a\.\s diesel' sich thiегisсhе ul1d pflal1zliclle 
ОгgапiSI11Сl1 еПt\\'iсkеll1, l1icht аЪег ШlшittеlЪаг, \vie das die \Тегtгеtег 
c1el' fп:i\\'illigеl1 ZeLlgLll1g fгi:Љег glаLlЪtеП,(l!З) , 

Als пасhstе VеГ\vаl1сltе des Меl1iЗсЬеl1 шi.lssеl1 аllегdil1gs(lН) die Af
fеп, сЈје пасh Љгеm БаLlе 1.111с1 l1асЬ Љгеl1 geistigel1 Еigе115сhаftеп dеш 
:\lеПSС!1еl1 аш 11acllstel1 stеhеп, gеltеп. Die еiпzigе Апt\VОl't del' vVissel1-
зсЬгН ,шr die Fгаgе: \'1ie епtstаl1d сЈег Мепsсh? kOl1l1te rlUe die sеiп, 
с1а.'" ,је]1 аLlЗ еiпеl11 шit dеш Аffеп gе111еil1sашеl1 StаШl11е el1t\vickelt 
ЬаЬс 1111 lаl1gеп Ргоzеss del' »l1аt.1.iгliсhеп ZLlc11t\vahl« iш "Кашрfе 
Ш11 (ј,,< Dclseil1" l1;н "је]l (1ег lVlепsеil clie Vоllkошшепilеit, сЈје \\,јг jetzt 
Ьеј (lel' kaLlkasischel1 Rasse fil1dеп, еГ\'10гЬеп Diese Беhаllрt1.l11g del' 
Gelc·}~!'t(:l~ \1(ТllГ::::Rсlltс eil1C11 gгоssеп Lаl'П1 in-:. dег und 

Gf'lc,111'tel1, die cH,lS FLlгсht осlег Беsсhl'аl1kЊеit ејl1е зо1сЬе Tlleo
гје als ЕгпiеdгigLlпg cles Ме115сhеп, GоttеslаstеГLll1g \.\,s.w, JJetTachtetel1 

: [tЧј l'ЛеЬ1'еl'е 1ЈеГ1Њl11tе Сеlеllгте, ЪеSОl1dегs дег beгйl1111Te 

"Ое1' с1ез NIепsсЬеl1 il1 cleL' 
RеiЬс: cte1' сч'gапisсhсп \A,i еsеп~· IJe\\'"ies Il1it Hilfe cleI' vегglеiсl1епdеn 

сЈег АНеl1 

class сlет ~~(lП/:С' UпtСl'SСl1iсcl /:\\'"iscllCn bci(len дсг ist. dass 
еНес (')l':j:'l1e Ьеј clеш ~\Iel1sc11el1 viel el1i:\'1ickeHel' l.шd 'vоllkошшепеl' sil1d 

"" .. .... . ", 

(ll;--" [l.l 1 t::'il, .L.!ct:. .::.t.:1.!.\.:'lilL, Llll\~/ct1iL':'.,l:i1t;H111Lll. 1.::11 \';11" ;::'lllU, 

1)11::-: iГ~'Гn.ег ПllГ сНе !yДen~cћeY"! clE'!' kа'ЈЈ,,:.а:::i;::;сЬеn Rэ.S-~е УnГZLlstеllеп: der 
ТJl1lel'SCI1iec1 егsсЬеil1t il1dess \ve11igel' .;;1'OSS, ,уенп ,ујг die l1iеdегstеl1 

~\IIеl1:--:с:llсг"!'а~sеп П1it clen ent'."'.7ickeltstel1 8 ... ЕЕеп i.rel'gleicllel1.(146) .i1.11e Un
tС:'Г;;l1с111Ј!1Qеп SliШГ!1t'11(Н7) cli1j'in НЬегејl1, ,:1a~~ с1је пјеr1еl'Sl'е iVlрпsсhеl1-

гаs~р "icll \'iel \'011 сЈеl1 ат шеistеl1 еПt\\'iсkеltеl1 Аffеп[35] als 
\'011 Снli:штЫkегп l.шtегsс!:lеidеt, dass clie geistigel1 Eigel1schaftel1 des 

. .ој; Gепеldliо aE:CjLlivoca !)edeutet ејl1е ZeugLll1g огgаl1isсl1еl' \Уеsеп, 
оlше ':(ЯПСТ c:age'i:eSel1e glеiсћ:ll'tigе Еltегп аЬег Кејl11е blos duгcll das 
zufiiШ;..:е осlег поtlн,'епс1igе Zllsаml11епtгеffеl1 апогgаl1isсl1'ег ЕlеI11епtе llпd 
Х а 1 Ш';,l'Ыflе, odel' С1нсћ allS еiпег огgаl1isсћеl1 odel' лiС!lt \'оп С11еiсћагtigеп 
EllеГПQеliеfегtеl1 lVIatel'ie, L, Вtiсћпег's »кгаi't Llпd Stoff", S, 78,[8Ј] 
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Menschen sich јп verschiedenen Ausbildungsgraden Ьеј аеп ТЬјеl'еп ,чје
аеl'Ејпаеп, dass аје Нirngestalt durch аје Thatigkeit des Нiгпеs, \velche 
nichts апdегеs als matel'ielle Be\vegung ist, sich апаеl'е, kurzum nichts 
findet sich, \vas geeignet ,чаге, аје ТЬеогје von аеl' Abstammung des 
Menschen von ејпет VOIl unseren heutigen АНеIl ebenso\veit \ује vom 
heutigen Menschen епtfегпtеп Affenart umzustossen. 

Der Menscll ипа seine Thatigkeit ist ebenso sehr das Ргоduсt 
unumstosslicher Naturgesetze als jeder апаеге Когрег; die Reflextheo
гје, welche unsere kогрегliсЬеп Bewegungen аиЕ unsere Sirшеsthаtig
keit zuгiiсkfi.illrt ипа аје Empfindung аиЕ dem Wege аег Nеl'vепег
l'egung ZUl' Handlung \чегаеп lasst, ist аег neueste Be\veisgl'und fйг 

diese АппаЬте. 
Еllгliсll erklart аје Wissenscllaft аапеЬеп, dass sie пјсы irn Stanclc 

sei, аје Al't, wie die Be\vegungen јп ејпапаег iibergellen, zu егklаl'еIl, 
dass die letzten Uгsасhеп аег ЕгsсhеiПUIlgеп Љг unzuganglicJ.1 БејеIl. 
Die TheologeIl иIlа Metaphysiker hingegen mеil1еп hochmiihtig јт Ве
sitz аег letztel1 Weislleit zu sеiп, иl1а diese ist - ејl1е iiЬегпаtiiгliсhе 
Macht аје l1jcћt rlUr пiсht zu be\veisen ist uпd l1ichts erklart, SOIldern 
im ge~adestel1 Widегsргuсh mit аеl1 ЕгsсЬеiПUl1gеп иl1а аеп aus ЉIlеl1 
nothwel1dig gеfоlgегtеl1 Schliissen steht. Theologie ul1d Metaphysik ге
сlшеп mit Nullel1 иl1а аагит muss das Facit Љl'ег Rechnul1g se1bst 
gleicll N иН seil1. -

Da јепе ПШl аје Resultate аег \:Vissenschaft l1јсЫ vel'l1ichten kon
пеп, vегsuсhеп sie, sie Шl' unsittlicll zu еl'klагеп, Љге Wil'kul1g als del' 
Gesellscllaft schadlich zu vеruгthеilеп. Die Wisse11Scllaft bestrebt sich 
аЬег пuг, dеп Menschen йЬег das Wesel1 аеl' Nаtuгегsсhеil1uпgеп аиЕ
zuklaгеl1, indem sie Љт lehгt, die Nаtuгkгаftе тасМ sie Љп zum Ве
hеl'гsсhег derselbel1, тасЫ sie Љl1 erst zum \viгkliсhеп Неггп аег Schop
fuпg. Indem sie sеiпе EIltstehung a1.1S пiеdl'igег stеhеl1dеп Огgапismеп 
Љт vогhi:ilt, zeigt sie Љт seil1e weitere Ent\vickelul1gsfahigkeit uпd 
fordert Љl1 аиЕ, l1асЬ Ь6Ьегег Vollkommonheit zu streben. Indem sie 
zeigt, dass аје Могаlitаt yon аеп Gеsеllsсhаftsеiпгiсhtuпgеп abhangt, 
yer\yeist sie sein ВеstгеЬеIl, јепе zu егhоhеп, аиЕ аје VегЬеssеl'uпg аје
ser ипа sie 'Nil'kt аигсЬ die КеппzеiсhrlUпg аег \чаЬгеl1 gesellschaft
l1Сl1еп \yelche vielfacti dег БiЬеl \~.-ic es 
ћаufig аисl1 аје stааtliсћеl1 thun, -viel шеh1' ШС1'alfогdеrnd, als аје 
,.,-beste deI' Religionel1-;<, 

Кuгzum, \ује јттег, 50 ist auch Ыег das Епtgеgепgеsеtztе УОП ает, 
\v-CiS clit dзз "ЛТ с.hгс сЕс '\~Tiss~nsch2.ft ii)rder'1_' 

аје IVIогаlШit - аег Маtегiаlismus уеггоЫ l1јсЫ. SОl1dегп vегеdеlt сЕе 

Меl1sсhеп. 

Маl1 moge Ul1tе1'sсhеidеl1 z'Nischel1 \vissel1schaftlichem Materialis
шus ипа solcllern ае1' LeIJensge\vohIlheiten, welcher letztere sich dllrcll 
die Неггsсhаft 1'оЬег sil1пliсhег Веgiегdеп йЬег die VеГl1Ul1ft kel1l1zei
сhпеt, \viЉгеl1d gегаdе del' егstеге die ВеsсhгапkUl1g del' Sil1пliсhkеit 
dшсћ дје VеГПUl1ft егstгеbt. Das h6сlњtе Ideal дег meIlschlichen Gesell
schaft ist die уоllkоmmепе Аl1егkеппuпg allег mеl1sсhliсhеп Rechte ап 
аНеп Mel1schel1 ul1d die praktische Аl1wепduпg dieser Аl1егkеппuпg јт 
Staate дигсЬ die vollkommeIlste GlеiсhЬегесhtiguпg Аllеl'. 
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Es ist деl' Materialismus - del' \vissel1schaftliche Маtеl'iаlisпшs, 

\velchel' dieses idealste аllег аdеаlеп Ziele егstгеbt иl1д \velcllel' die 
Mel1schheit fйг seine Еггеiсhuпg егziеht. 

Die heutige Gessellscllaft сhагаktегisiгеп zuг gel1uge die N атеп: 
Sibiгiеп, Сауеlше. Satoгy, PIOtzel1see. - Mit del' Епt\viсkеlLlпg del' 
Natul'\vissenschaften sind die Gгuпdlаgен zum АиЉаи ејпег l1еuеп Ge
sellscllaft geschaffel1. - Die Кlагhеit йЬег сЕе Gesetzrnassigkeit del' 
~'ЈаtLlгегsсhеiпuнgеIl hat diejel1ige йЬег dеп uгsасhliсhен Zusашшеп

hапg аисЬ del' Егsсhеil1Ul1gеl1 im LeIJel1 аег IHdividuel1 und der VOlkel' 
uпtегеiпапdег uпd шit dеп Nаtllгегsсhеil1Ul1gеп егzеugt. Uпd die Kennt
l1iss del' \vаhгеп U гsасhеп der politischel1 uпd sоziаlеп Егsсhеil1uпgеп 

befal1igt аеl1 Menscllel1, sie пасh seinem \Vill еl1 , пасh sеiпеш \YuIlsche 
ZLl lel1ken. eine Gesellscllaft Zll огgапisiгеl1. \velche clel' шепsсl1iсl1еп Ве
fal1iguпg allseitig gепUgt. (188) 

D е l' V о 1 k s s t а а t. О г g а П D е г S о z i а 1 i s t i s с h е П А l' Ь е i t е г р а
г t е i D е u t s с 111 а п d s, Nг .. 109. 110. 111, 112, 113, 1Н, осl 17, 20. 22, 24, 
27 Ј! 29. септе~!бра 1876 године, стр. 1-2. 

(Транскрипција са готице на латиницу JI упоредна анаЛЈIза: О.1ГJIЦЗ МОМ
Ч]!ЛОВJIћ) 

ИЗ ОРИГИНАЛА ИЗОСТАВЉЕНА !I/IECTA: 

(1) Шта је то реаЛl!зам? (поднаслов, упореДИТJI сТр. 3 ове књиге). 

(2) или "да потече вода Ј!З ка:-'lена", "да се крену четири плаНl!не". 
(као и друга фуснота). 

(3) "неПОСТШКЈ!ва". 
(4) узхте СВИ ће ЉУДИ пасти траву као 

Св. ПИС\lУ, 

(5) човековог [ll0зга) 

(6) , v • ДZlI\.:lС И lfJCrOBJ1i\I раДОЛ1. 

KZto IIЈТО је врло удесно рекао Ј/ТИ :ЪУДl1 тпрде: 
је !\!Озак клавир, а душа је ЮЈаВИР-Тllајстор, што свира на к.'ш

виру коју оће арију" 

(9) ХСРУВ!!IY1Јша и СерафИ:УlJ1:11а. 

(10) "богослужење". 
(11) јер је на њега као наслеДНl1ка св, Петра JI наI\lеС!lИка божијег 

на зеillЉJI пренесено божанствено својство непогреШЈ!ВОСП!, 

(12) . метафJlЗ!lчари 
(13) .. зна;\lеШIПl енглески научењак ЈЪуис ... 
(14) Фуснота: Љуиса "И старија филозофије", русю! превод Спа

СОЈ3!!ћа !! Невједо:\!скога, стр, ХХII. 

(15) Ја са",! почео до душе да пишем о правцу реаЛНО:ll у науци JI 

животу, али да бн се потпуније схватио овај правац, ја "'Ш с

ЛИ"! да је добро да се зна правац саСВИI\! ПРОТlIван. 
(16) у са:-'10ј језгри вере и науке, .. 
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(17) 
(18) 
(19) 
(20) 

(21) 
(22) 

(23) 
(24) 
(25) 
(26) 
(27) 

(28) 
(29) 
(за) 
(З1) 

(З2) 

(з з) 

(З4) 

(З5) 

(З6) 

(З7) 

(З8) 

(З9) 

{40) 

(-! 1) 

(47) 

(48) 

(51) 

(52) 

(53) 

СБЕТОЗг\Р ?v1:\РКОБIIЋ: ЦЕЛОКУШ-Ii\ ДЕЛА, III 

· .. за све људе ... 
· .. једне вере на другу, ЧИi\! се ма и најмање не слажу ... 

· . разм!!шља ... 
Наука опет вел!! да човек Иi\lа право да i\lJIСЛИ о свему што 

заЮ!i\Ја његов ум, а тим пре о ОНОЛЈе што засеца непосредно у 

његов живот и да не признаје никакав виши суд до суд њего

вог разума. 

Напротив, крајњ!! је резултат науке равноправност JI слобода. 
· УЗЈ!i\Iајућн на се људски облик или ЛЈа каквим ДРУГЈЕvI 

чудом .. . 
· . стара .. . 

... i\IeQY тим класама ... 
· .. i\IeQY ЉУДЈша .. 

· .. у развитку реалног правцZt у НZtУЦ!! ... 
Ф\'снотZt: Љунс, "И старија фШIOзофнјс", стр. 1. 
својЈШ умом HZt основу посматрZtњZt ... 

· дакле .. 
(човек поче да се учи). 
Фуснота: Да се не би ... 
· .. као закон ... 
· .. поједшш градова пZt Ј! ту с::шо појеДЈ!не 

· .. француске ... 
· . (I':ZtO неког украса свог JIBOPZt). 

· .. војна савезника ... 
IIспуштенС! цела фуСНОТ<1: ПРНi\Iедба. Кад је овај чланак ... 

· која бн обухватила сав живот ЉуЦКЈ1 ... 
његов!! жречеВJI били су СУl!арющи једно ppyrOi\r ... 

.n" секте су се ;\юрале развити у једном науку, који је био то
:шко распрострањен, подвргнут утицајима разни фИЈЮЗОфСЮl 
ПЕ~О.lС! I! НС!РОДНЈ! веровС!њС\. 

· о ;ЪYЦKO~\I '/КИВОТУ .. 

од 

l1УСПIIЬС. 

НРЈЕ\IПЛИ С)' iыIБуy пауку· јl 

и све OCTJ..7IO ШТО је ну;кпо ЗZl )КИВЈьt:rье ЧОВСЕО:ВО. 

7j;-~.~ rt'> ;Г> --.Г'''"',--'-''' nr~·r''';,-!''fТтrтР~ 1'1''"\Т1ТР 
_. '- - '- "-' Ј '-' '" - \Ј .~ '-. ~_. '-'-'-1.:'.) ~._-~~"-- --~ ... ~,.~ 

.. 1\С\0 што се ;lIaЛО после открило. 

Научн!! .. 
ОСТZlЛС звезде. 

уыног пазвнтка", књ. П. стр. 221. 
1\lа 1\ако да је грубо БШIО то његово објашњавање мишљења, 
ПРС:\Ia ондашње:lI стању науке оно није l\IОГЛО бити боље. 

}(~KO су ОНИ ПОКУШ~Л!l ДЗ објасне човеково 1\IИLпл)ење па 

нису успеЛЈ! у TOi\Ie. 
Оnа ФУCIIОТС! не постојJI у ОРJIГЈIПС\:ЈУ. (Он;} У преводу глас!!: 

LСј}I3l;ДС ШI!аНСЮI ;!I:;кар ]ј нау'шик, је IЮ варе· 

Ка:IR!ша спаљен1553. јер је одрицао божанство ХРl!ста.) 
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(54) ... 11 умало што није ОТI\РИО I\РВОТОI\. 
(55) У ЖенеВ1I 
(56) ... познат је !! cZt ФраНЦУСКО:'I револуцијОi\Ј. 

(57) MZt како да [су] њиова објасњења човека и света непотнуна !l по

грешна, они су ПОГОДIIЛJl праВII пут KOjlIM се :vюже доћи до 

правог знања, то је: IIзучавс\!-ы: строја човека !1 строја светС\ 

(58) . од Холбаха 
(59) од векова. 
(60) што је вековима награб;ъено од нС\рода. 

(61) огољена до душе 
(62) . Европе. . 
(6З) ... од толики векова 
(64) . на земљи II на небу. 
(65) који се неi\ЮГУ преСТУПI1ТII. 
(66) и повраТlIше цркви њено господство над царство:.! упорсдо 

са владом по божијој i\1ИЛОСТl!. 
(67) .. јер је индустријској шпекулацији бнло у !!нтересу дз при

ређује сировине, а лакши !! јефтинији пренос ншао је на руку 

те су се прерађевине НОСl!ле тамо где ЈШ је ценз б!!l!Cl бољС\. 

(68) ,алн то је било само с почеткZl. 
(69) Сваки 11 најпростији РЗДНЈ!К :'1Огзо је да увнд!! дз је знање 

снага што ствара богатства. 

(70) По закону конкуреНЦllје :llaCZl ЉУДЈ! поче да се ОДZlјс ИС! те 

науке 

(71) Дово;ьно је БЈС10 JIZl сс ПРОi3сде сачо ;'КС:IСЗНЈща II:iiI да 
се подигне једна фабрш<а у каюю:.! забачеНG:\! "рају па ~xa се 
ОД'\Ја УЧЈ!НИ У:\lН!! преврат у i\шш;ьењу ТЮI0ШЊСГ народа. 

(72) ... непрестС\не 

(7-!) 

(75) 

(78) 
(79) 

(80) 
(81) 

(82) 

(83) 
(84) 
(85) 

(86) 
(87) 

. што је јед!!ни 11)'1 да се сщ)о~!а избаВЈ! С!1РОТШЬС i! ПОТ· 

ЧИЊСЈIOСПI 

ВИUIС С3:\10 ИНZl 

за науку стаЈ!!! су у средину народа 11 тако 

Фус!!ота: Са:,т П. Б!!Х!lСР предссшшк јс 

народног савеза радн!!ка" vДаР:'lШТС\ТУ. 

OiH:: ЈШ !! даље ()стаТЈ1 

1:2 редова. 

Какав ће б!!т!! свршетак i\IQже се прорећ!!. 

олс.1С\ 

· " . б110 је први пут откривен [=:lC који 11:'.1:1 Cll,.,lHO својство да 
ПО:Ч;:1.)I\е rnrCH)Y. Т(\ је био I<:!IсеОНИЕ'. ]\ЛЗ.ТIО 3Zl'ТИ:\! 

· .. беCVЈРПII! осшшач хеi\шје. 
Горење дакле НЈ!је ништа друго већ сјеДЈЈњавање те:Ја, што 
гори, СЈ. jCДHO~\l чешћу Е:lЗ,Ј,уха 

Фуснота: А. Барц, И старија хемнјСКIIХ ДОКТРl1на, прев. у "Кос

"1Осу", 1869. год. 
. ,угљен (ЧИСТ). 

· .. ограНЈ!чен, једва преко 60. 
· . а II;\la нек!! научсњака l\оји изјављују наду да ће се TZtj 
број још BeIli\la С:VЈаЊИТIl. 

Но то је са:.lО Ј!потеза .. 
Даље да у свим ... 
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(88) 

(89) 
(90) 
(91) 

(92) 
(93) 
(94) 
(95) 

(96) 
(97) 
(98) 
(99) 

(100) 
(101) 

(102) 
(103) 

(104) 
(105) 
(106) 

(107) 
(108) 

(109) 
I А 
\i 

(111) 
(112) 
(113) 
(114) 

(115) 

(116) 

(117) 
(118) 
(119) 
(120) 
(121) 
(122) 

СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ: ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА, IП 

IIспуштено 14 редова, зат!!:\! преведена три реда, па опет ис

пуштена цела страница сем реченице: што је узрок овој вечној 
ЛlеНll форме материје? 

Изостављено 14 редова, 
Скоро, , , 
, , ,кад и Мајер", написао је своје чувсно дсло "Одношаји 
фНЗИЧIШХ снага" у KOi\le је показано, 

i\lеханична снага, топлота, , . 
Изостављено 12 редова, 
Изостављено 16 редова. 

, саопштава овим одеЛI!ТИЛI елементима ону снагу, која врши 
механички рад у ЖИВОТ!!ЊСКОМ !! биљном организму. 

Изостављено 6 редова. 
· . ,то следује одма из појлщ вечности. 
· , ,Јј у река;\1а и потоцима... и ... сунчана енергија, 
,што се покрећу воденом паром, .. 

, , ,сунчана снага ... 
.. Ј! даје снагу пари да, на прилику, тера локомотиве с она

ком брзином с једног краја света на друг!!. 

Изостављено 6 редова. 
Нека покуша мако да представи материју без снаге, или снагу 

без материје, увериће се одма да се то не да замислити - то 

је бесмислица. 

ЊI1хова су основна својства вечност и нераздвојност, 

(наука о зе:l1Љl1). 
!! да оне огњене силе што су утицале на облик наше земље 

аГl1тују још Ј1 данас. 

.. !! О потопу, 

Али очевидно чињеюще показују да у васиони НС:>!" 

ЈШ друге силе, н!! друге материје, ни други закона до ови, 

. !СI.O Ј! У нашој сунчаној с!!стеi\1И. 
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(123) 
(124) 
(125) 
(126) 
(127) 
(128) 
(129) 
(130) 
(131) 
(132) 
(133) 
(134) 
(135) 
(136) 
(137) 
(138) 
(139) 
(140) 
(141) 
(142) 
(143) 
(144) 
(145) 
(146) 

(147) 

." итд. 

· .. цвеће које је бело ... 
, . , сасвим, , , 
· , . једног јединог праоца сигавог.,. 

. да се прилагођује." 
Фуснота: N atlirliche SchOprungsgeschicЬte .. , 
Изостављено 8 редова. 

,0ШТРllја вида, 1\1ириса .. , 
Изостављена 3 реда. 
Изостављено 4 реда. 
РаЗУi\!е се ca:110 та индивидуа оставља за соБО1\! потомство, 
, .. и теже к "усавршавању". 
(као год што има јаки и кржљаВJf људи). 
· , ,који се налазе на животињи, .. 
Изостављено 5 редова. 
Фуснота: ZooIogie von D1'. Pancic, S. 156. 
Ето дакле шта се зове фела у јестаственици. 
Фуснота Das variren der Thie1'e ... , стр. 61. 
Изостављено 12 редова. 
Фуснота Kraft lmd Stoff von Dr L. Бис/теr"., стр. 63. 
Изостављено 8 редова. 
, ,наука ... 
,јер они по сви;vr својим својствима спадају у један род, 

Изостављено 5 редова, преведено 10, па опет изостављено 10 
редова, 

· , . научењака, који нису бил!! заражени никаквим предра
судаi\lа. 

ОДСТУПАЊА ОД ОРИГИНАЛА: 

· . та1\.О ЗВЭЮВl ,,;\lаГЛОВИПli\1 ПСГЭi\l,," 

Rесконачне просторе небссне 

Изостављено 10 редова. 

и КО:,lеТ;;НIа Еоје ПРО;Iaзе ПРЕВОД СА НЕМАЧКОГ СРПСКИ ОРИГИНАЛ 

, .. Ј1ста снага .. , 
/\.!1Н jt;: "1.О ГН .. >1. сН1. 1.,.. 1 Ь\Ј 1.)11JL.JJI0 У ПРСДРZtсу,цZiZtiа ;! сујеверју. 

Пошто најтачније докажу да у природи Hei\la ничега где би 

каква Вl!ша сила 1\10гла показати на своју свемогућност - већ 
Ј! најмању чеспщу своје воље: они веле опет да та "cBe:v!O
гУћа" сила постоји. 
Изостављена 3 реда, па преведена 3 реда, затим опет изостав
љено 6 редова, па преведена 2 и потом опет изостављена 2 
реда. 

Изостављено 10 редова, па преведено 10, а потом опет изо

стављено 10 редова. 
Последице овог открнћа i\!Огле су се предвидети. 

Изостављено на прескок 10 редова. 
· .. азот. , . 
Изостављено 5 редова. 
Изостављено 15 редова. 
Изостављена 3 реда, преведен један, па изостављена 4, 

ПDррпттд 
./....I. ... .L..iџ'-"М ..... 

[1] МатернјаПIfСТИЧКII правац у 

[2] 

'01 
[.)Ј 

[4] 

[5] 

[6] 

[7] 

_ .. _............ { .... ~ __ .. ~ _ \ 
1-1 а) LUl \J:1ct\".,.JIUJ:Jj 

Пре:',l;} наУЧЕИ:".l 

људи се обично деле у два 
главна табора 

. " . ; да iie никаква 

виша сила која у природи 

влада JI која би i\lОгла да 

промени природне законе; 

... да граде лађе 
Они сматрају човека биhем 
природе; узимају у обзир 

само организам и његове 

радње 

покрет 

конак 

Реални правац у науци и ж.иво-
.. '.... \ 

1 ј, ЏictLЈiUJ:Sј 

у ?\ПiШЈЪСIЬУ људи се деле данас 

на два главна логора, 

Да над природа;.,! не;,1а никакве 

ВЈ!ше силе која може њоме да 

управља, да мења природне за

коне, н. пр. 

да траже лађе. 

Они С:\lатрају у човеку ca~,10 је
дан створ природни: организам и 

његов раД, 

је односно машину. 

одећа. 
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[8] у науцr~ 

[9] Први правац је научнома

теријаЛИСТ!1ЧКI1 или реаЛ!lС

тички: 

[10] 

[11] 

[12] 

[В] 

[14] 

[15] 

[16] 

[17] 

[18Ј 

у простом СРПСКО~1 народу 

којн 

није исте знао да објасни 

· .. доказ ... 
Фуснота: "Основни разлог 
томе је њихов лични инте

рес, јер се сматрају делом 

владајућих класа, па стога 

нису ради да народу гово

ре истину" (преводилац) 

· . зашто он постоји на ово
"Је свету 

. мучила су .. , 
· .. онда би божанство !lЗГУ
било своју непогрешивост, 
премудрост I! свеI\югућност. 

Овде .'IеЖЈ! главн!! узрок 

зашто је свештенство са 

таквом фанатичном мрж

њо:-! водило, а 11 сада ВОД!!, 

борбу против науке, против 

људског развоја и против 

ДеТЈ1Њ!1 покушзј!! ;ъуд!! оно-
...... ,", -'~"",,<-'~~"~"""' ~,. ..... -...., -<-, ~rp-'/"Ir 

.1 u. Й}Ј\"'-.Н\..Н.:.1, 1\.a~...... JL ..... v,.:..;Vv-

свак!! основ за пр а

В!IЛну теорију раЗУillа, како 

011 се оБРСНIIО мехаНllзаill 

СI3С7.:ира, за нас су ОД :'>,lа.Ј10Г 

значаја 

[20] ... упућеНl1 . , . 

[21] .. , њих 

[22] . наука .. . 

[23] ... наука .. . 

[24] ... који су је ПОТКУПЉ!1вали 
11 обмањивали у циљу пос
тизања својих аil!бициозних 

циљева у одговарајућим 

у људском мишљењу, 

Први је правац научни - реални; 

код нашег народа. 

јер. 

несвестан !I неук да их објасни 

(МНОГО је јаче Ј!зражено у ор!!

г!!налу) 

· .. период. 
Ова примедба преводиоца у фус. 

нот!! не постоји у ОРНГЈ!На,lУ. 

· .. зашто је он дошао на овај 
свет. 

· .. искрснуше .... 
Онда би божанство изгубило од 

своје непогреШИВОСТII Ј1 пре'\lУД

РОСПI, JI свеыогућности, 

Овде леЖЈ[ главни узрок за што је 

ова класа људи у свим зе;\1љаi\1а, 

код свију вера с OHaKOill фана
ТЈ1ЧНО;l! ;\IРЖЊО;\! ВОДЈ!ла борбу 

против науке, ПРОТИВ човековог 

раЗВЈ!тка - против слободе. 

За нас није ШI:llало важно ~\a 

ве да објасни овај сложени illexa
НJlза:-I васнјОНСКJI у оно вреые 

кад човеку не оеху познате ни 

из ~lалска ЧИIЬСНИЦС (које су н 
данас ВРЛО непознате) на кој!liуlа 

би :-1Огао да подигне своју ршу 

зграДУ. 

. ограНJlчени ... 

ЈеЛЈЈна са његоВ!ш груб!ш ору

ђЈша за ПОСil!атрање. 

. образованост. 

, , . ЦИВИЛl!зација. 

... који су је ПОТКУПЉl1ваЛII за 

своје цељи. 
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[25] 

ПРИЛlша'\lа раЗНI!:\1 сред-

ствима 

Али она НИје разорила ци
в!!лизацију 

[26] ... наука, . , 
[27] ". владара .. , 
[28] ... у свим појеД!!НОСТJI;\lа 

разрађен систеilI .. 
[29] .. страшна, .. 
[30] .. стагнација. 

[31] То су била питања која су 
одувек занимала ЉУДСКИ дух 

[32] Радило се, као што се ]ј да
нас догађа cailIO о потчи
њавању државе цркви ИЛИ 

обрнуто 

[33] .. иако Jlзгледа као да се 
!!З:\lеђу ЊI1Х ВОД!! жестока 
борба 

[34Ј .. JI то врло ilШОГО нова. 
ца .. 

[35] . ПРЈШI!ТЈIВН!IХ народа. 

[36Ј '_ .. један еШIСI<ОП. 

[37] ПОС:iе открића А:\lеРЈЈке 

[38] . незаустављиво. 

[39Ј да црква нс ;\1О/ке ~\a без 
силе брани своја начела 

је 

[41] . ,ау:,;овне 

l-±Zl . j,pajы'IBIaa што је Ј<IЈа-
.:;,(в(ко .. 

["31 .. ИНИ ШIИ Jl: СЩ)l:чавZ1ЛИ 
Н)СГОБ успех 

[-14] (нарочито сељака) 

[45Ј ПОСlе пропасти феуда:шог 
СЈЈсте;\Ја, ДОШ;Iа јс на В:lаст 

бур;,коаЗl1ја 

[461 Ј!ТЛ 

[47] ... деЛЈl;1ШЧНО . 

[481 Пролетаријат је ПОСТЈјао све 
бројнији. 

[49] '. наJlшао ј с па довољну 
ПОдршr<у спреilШу на жрт

ве, која се ыогла сыатраТJI 

капиталоы 

· .. али не СЮ1О да није УНI!ШТJlла 
њену ЦИВJlлизацију. 

· , , ЦИВИЛJl3ацпја. 
· .. царева. 
недостаје у ОРИГJlналу. 

. . најстраШНJlја. 
., УI,оченост. 

Недостаје у ОРJlГJlналу. 

!-lедостаје у ОРJlГJlналу. 

Недостаје у ОРИГJlналу. 

Недостаје у ОРИГJIналу. 

покорени народа. 

Епископ ЧJlјаПСЮI. 

С"оро заТЈШ. 

I-l е:\lа у ОРИГЈ1налу 

да она НОја раЗJIОi'а да 6раНЈ1 

наче~·I3. 

ПјЈЈ1рицне 

,цареВЮlа што је rрреБО 

ОЕГ; што се НЈ!iазш1О у ње:чу 

НОlа У ОРИГJIнал)' 

. Бећ је за неко вре:\!с завлада
.ы реакција 

Х!lч!!јС!\с ПРЮ1СЕС У ф:lБРИК:l'\lа 

. све ВI!ше 

СЈ!jlОТЈ!ња ПОСТ:l.'!Э је још сира· 
;\Iашннја. 

Свакога је на то гонио ЈШЧШi ШЈ
терес Ј! разуме се сваки који је 

једно;\! дошао на ту мисао старао 

се да то постигне са крајЊI1'11 
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[50] 

[51] 

[52-
53] 

[54] 

[55] 
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, , ,у својих ,,6 предавања о 
Дарвиновој теоријIl" 

, .. прошлога ... 

жртва;Vlа, јер и то је био просто 
уложени капитал. 

... на једном "јесту 

. XVIII. 
... који се састоји из више . што и сваки час сусретамо у 

елемената прве врсте. . . нашем животу: земља по којој 
гвоздена рђа, вода Ј! дрво су идемо, вода што је пијемо, дрво, 

сложеН!1 човечије тело итд, 

Кратак резиме две странице из оригинала: У свим случајеВИ;\lа 

ради се само о промени оБЛЈ!ка. Изгорело дрво поново се 

налази у ваздуху као угљенична КlIселина, као угљенични ОК

СИД, водена пара итд. Храна коју поједу животиње једним делом 

чини део ЊIIХОВОГ тела, а деЛЈ1l\ШЧНО се избацује као сувишна 

MaTepllja. Човекова тежнна се приликом УЗИl\Iања хране пове

ћава за ону КОЛИЧИНУ примљене хране, а смањује онолико ко
лико износи тежина материје !<оја се одстрањује животниМ 

процесима. 

Ове ;VIатерије Ј! мртво тело 

распадају се постепено на 

ЉIlхове поједине састојке и 
YBel1aBajy за ТОЛЈ1КО матери
јални садржај земљиног 

тла, ваздуха, воде, затим 

опет хране биљке, да би нај-

зад преко Ж!lвотињске хра-

не поново дошле у човечије 

тело. 

Нема у оригиналу и представља 

наставак кратког реЗI!меа прет

ходне две странице. 

[5б] . творап ,,:'lеХatшчке тео- Не:'lЈ у оригиналу. 
топ:rотс

U 

[57] ЫЈ! сада знаi\lО ,ца тогиIOтЈ НС:\lа у ОјmГНЈ1аХi. 

производи крета:њс а кре-

та:њс топ;юту, l\1И дакле зна-

~IO !Т ~"JI~::rЈЗ l-(~(lЧТf!Т;:)ТИRНИ 

однос 

[58] Из тога l\lОже:VIО закоъучи

ти . 
[59] доказао је 

[60] у свом чувеном делу "Одр
жавање снаге" доказао је 

Хелмхолц 

[61] , .. кретање 
[б2] ... ИЛЈl У телу животиња и 

биљака 

НБIа у оригиналу. 

наПЈ!С:10 је. 

А 1847, г .. ХеЮIХОЛЦ, један од нај
већl! савремени научењака, издао 

је своје зна,\lенито дело "Одржа
ње снаге" где је математично до

казано 

. . . покој. 
Нема у оригиналу. 

[63] То је коловрат снаге, стоји у оригиналу после реченице: Све 
су те снаге равномерне (еквивалентне). 

РЕ.'\ЛНИ ПР:\ВАЦ У НАУЦИ И )КИВОТУ 

[б-l1 

[65] 

[66] 

[б7] 

[б8] 

[б9Ј 

[70] 

[71Ј 

[72] 

[73] 

Квантитет снаге остаје увек 
ИСТII 

· . , ватреног стања 

· .. пред сазнањем, или Ј!Х 

спречавају у томе да оно 

што су спознали 11 искажу, 

а понижавају их пред влас

ТОДРШЦIIl\Iа као псеће ули

ЗlIце 

· , . наУЧН!Щ!f ... 

Ова слабуњава ООЈазан да 
се нападну опште предра

суде највише је задржала 

победу наукс над људским 
су ј сверјем. 

ДОК је хеl\шчаРЈ!:\I:1 пошло 
3Zl PYKO~I да из нсорганских 

издвоје e~lC)lCHTC 

Ј! да из њих саставе сложе

на тела, никада ce~ 

ТИ:-,I, ЧУ,,;lО ;lа је 

ОРГ:1нска творевина добиј с

на у .ТIабораториј:д:чZl. 

.. а изнад ље она водећа 

- божанство. 

Т!ше је порушен зид изме
ђу би.ъака и Животиња и 
Ј!З?lIеђу Животиња !! људи, 
ј(оји је сматран необоривим. 

Палеонтологија, наука о 
фОСИЛЈl?11а. 

, .. дакле, не живе под ути
lIaje?l1 човека ... 

Све су те снаге равномерне (ек
вивалентне) 

, .. паровитог ста:ња 

.. пред IIСТИНОМ, која не;vшло 

растерује l\Iаште њиове младости, 

3, још чешће уверени у научиу 

истину, ОДРНЧУ се или што из 

слаБОСТlI несмеду да ударе на 
предрасуде "општег мишљења и 

народне вере" ИЛИ што оће да 

угоде влаСНИЦШvIа ЗС,\lаљсюr;VI и да 

сачувају свој положај .. 
... писци. 

Ова рђава навика људи да не 
"вређају" опште мњење, ма како 
да им се оно чинило лажно, ова 

навика да човек говори лаж, зна

јући да је то лаж тек из обичаја 
- из "етикета", ово попушта:ње 

ОПШТИ:'>I предрасудаl\Iа човечан

ства, Ч!IНЈ!ЛИ су највеће препоне 

да научна истина одржи саврше

ну победу над ЉУЦЮ!:\1 сујевери
је:'>Ј. 

Сва неорганска тела раздвајана 
су на своје саставне чести и 11З 

одеш!!! ПРОСТИ тела састављена 

су с:южена по извесним закони

:'>lа а:ш у оргаНСКИ:'I теЛИ:\Iа нијС 

[јЈ1Ј!О тако. У СЮI:l1 ла
бораторија'\Iа (радијоющаi\Ia) раз
двајана су l\IЛога opraI'ICi{3, тела 

на просте саставне чеС!!I, а:ш ни 

Гi()кутпqј ЧИ' јео нrп:),,т;~о ?Z1 

руком да се из ти познати прости 

тела састави органско тело. 

HC?lla у оригиналу. 

Нешто се разликује од оригина-

Изучавање органски остатака до 
најдубљи слојева земљине коре . 

Нема у оригиналу. 

[7-1] и овде владају чисто мате· ... сви [се] узроци могу на по-
ријаЛНI! закони, али истина слетку објаснити оним истим 
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уз ;\1Ного веће ко;\шликац!!

је, него што је то случај у 
анорганској природи. 

[75] Прекомеран број створених 

Ј!ндивидуа, преко оног бро
ја за који су довољни ЛО

кални ил!! општи услови 

егзистенције, условљава не

престану :\1еђусобну борбу 
појединаца и врста 11 Њ11-

ХОВУ борбу против природе. 

[76] ... ЧЈIН!f једну индивидуу 

способно;\! да УНЈ!штава 

другу. 

[77] Ту одлучује нај1\lања пред

ност једног орган!!зма на 

штету другог. 

[781 Дарв!!н је решио тај пр06-
;те:-'l доказаВШJl неПООИТНЈl'V1 
ЧIItьсннца:\lZ1. Дц су све раз

.-Iичите врсте настале из 

једне специјалне, од које 

су се !! 

наслсi)ИВZН'-ЬС:\l постепено 0.1-
ДОК пису ПОПРИ:\Вlле 

06:Iике токо:.! 

ДУГОГ Bpe~eHCKOГ 

пешюпа IслоiеВИ:'1а наше 
зе;шье, који су настали из 

!Јаде 6ш!О је потре6но 600 
~ЈЈј;Т!10Ш\ година, а у дуБЉЈ!'>1 

слојев!!:\1Ј. наШЛЈ! су се ор

гански остаци). 

својствича снаге и материје што 

важе Jf за неорганску матернју, 

само што та својства овде аПIТИ

рају по много сложеЮfјЮ1 зако

нима. 

He1l1a у оригиналу. 

.. "lа какво особито својство јед
не индивидуе ЧЈ!не те се она одр

ЖJf И остав!! ПОТО'>1СТВО, а она 

друга угине без ПОТО:\1ства. 

Ту нај!lЈања особитост орган!!зма, 

која иде у прилог њеног одржања 

чини те та индивидуа И:Vlа пре

вагу над себи paBНJf!l1 тј J!:'I!a 
Вl!ше !Iзгледа да ће се ОДРЖ.аПf 11 
оста!Ј!!Т1Ј после себе ПОТО:'l1СТВО. 

Кратак реЗIше 

[79] 1IЗ једне једине прафор- у ГРЛНО'l1 простору вре:\lена 

:\1 е од 600 :\1!fЛllона ГОДЈ!на. 

[80] и допуњавали !! гшоши- Н е:\1а у оригиналу. 

ривал!! својЈ1у1 раДОВIl:\lа до-

казе, који су поткреп,ъива-

ШЈ ово револуционарно уче-

ње. 

[81] Професор Хекел из Је

не" . 
[821 Ускоро после тога ". 

као што је поменута од Нае

kela. 
Скоро у исто време. 
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[83] Фуснота: Gene1'atio aeqlti- Не,,!а у ОР!lГиналу фусноте 2 од-

[Б4Ј 

[851 

?Јоеа означава стварање ор- НОСНО овог објашњења 

гаНСКЈ!Х 611ћа без претходно 

ПРJlСУТНИХ родитеља или 

к:тиа исте врсте, једностав-

]]0 случајН!!:'Il IIЛ!I не,\шнов-

НJI:'Il спајање:\1 аноргаНСК!јХ 

e.-1е:'llената !f природних си-

ла, ИЛI настали:\!, такође из 

једне органске ;\lатерије, 

Ј-:оја не ПОТ!Iче од пстоврс-

НЈЈХ родитеља. L. Вйеhпег, 

.. СIIПГП 11 мптеРIlјп", стр 78 

Узалуд 1 АЛII празна ВЈ!ка Нllје ништа 

:lIOf,'!Zl против наУЧЕН доказа 

;Ј:ање преВОДIшац даје кратак рез!ше 4. страНJlце ОРЈЈГJIнала 

саСВШ1 слободно !1 превод тога дела глас!!: 

Сва JIстраживања ПOI<азују да се најнижа људска раса ,>!Ного 

:'IiaIbe разликује од најразвијенијих "lај:llуна, него што се разли
кује ОД културних народа, да се духовне особllне ЊУДJl на раз

:I!!ЧЈП!I:\I степеЮf:\lа раЗВlIтка налазе )[ код ЖIIВОПfња, ДС! се стање 
:\IСЗГ;: : .. lеЊ<1 раДО:\1 мозга, кој!! (рад) Јшје ништа друго до :\lат(· 

рпј:ыно кретање, jeJlH01l1 реЧJI, нс постоји ЈШШТ<1 ШТО 611 :чогло 

да поб!!је теорију о пореклу човека од једне врсте 1Ilaj:l1Yl1<1, 
која је да:Јеко од данашњег :l1ај:\Јуна, а нсто тако далеко ]Ј од 

;tdHdElI-lJег човека. 

Човек 11 његов рад су ЈIСТО тако l1роДукат непоб!iтшrх при

!,():l!!!IX закона као 11 сваЕП друг() тело. Теорија рефлекса која 

J!Z\II!C те.lесне покрете ЛОВОД1! \' везу са ј)<1ДО:\1 чула JI која 

(Ј(t:llZtњс нервне раздра;,кеНОCiJl Ilретвара у радњу, најfЮјшјI1 је 

Н\lЛII. 

п ошто не :\!Огу ;la УШ!I.1.IТе резу :пате науке, то они 110 Ј;.\ЋI <1-
:1:1 E="~ ПРОГ:IЗСС I~t:-\~OPJ.;I!:II:\l II ;1,:1 UCY;Lt: IlJf1XOB pa.:~ t\J.O 

(';:;:110 теЖJI на постав!! 

ЧОВСI·;а !Iзнад СУI!lТШIе Пј}ИРО.'\Н!fХ IIojaB::t, 11О;\1ажућJi '\1У да 

~:lI()JlIJ. природне C1!.~Ie, она га чинн IЫIХОВI1:Ч господарс:ч, она 

!':.'. lIPB!1 пут ЧИНИ СТБЈ.РI-II1.\! l"ОСПОДZlРС:\l ctuapal-IJЈ. света. Г1рело

чавајуј]Јј c.lY његов ностанак I!З ЈШЖIIХ оргаШIЗЮЫ, она му по

Еазујс љегову способност З<1 даљи развој Jl даје :\IУ подстицај 

)La Тс/!-;Н Ја Н1ЕНЕ.Ч l(:1ВРНН.:НСТБО:\1 }\с1 ;,IOPZl:IIIOCT 

~aВ!JCJ! 0,1 ДРУШТ!ЈеНIIХ ЈIНСТ!ПУШIја, она указује на његову тежњу 
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да исте узвиси и побољша, I1 на тај начин што :'>1::; помаже да 
упознаје праве друштвене :'>lОралне законе, који су У;\ШОГО:'>lе 

у супротности са Библијом као и ;\ШОГЈI државн!! закон!!, она 

ЧIIНИ много више за морал, него што ЧIIНИ "најбоља религија". 

Укратко, као JI увек, истина је и овде нешто супротно од 

онога што тврде теолози - наука подстиче моралност - мате

ријализам не чини људе грубим, већ !!Х оплемењује. 

Нека се прави разлика између научног реаЛ!lЗ;\lа 11 матери
јал!!3ма ЖИВОТНИХ наВlIка, који (овај последњи) се одшкује пре
овладавањеil1 СИРОВПХ ЧУЛНВХ побуда над раЗУ:\lО:\l, док ПРВII 
теЖJI ограничавању чулности ПО;\lОћу разума. Највиши I!деал 

људског друштва јесте савршено признавање СВ!!Х ЉУДСК!!Х пра

ва свим људима, као и практична примена тог признавања у 

држави у којој су СВИ потпуно равноправни. 

Такав је матернјал!!заiYl - наУЧН!1 ;\lатерија,lиза:.! који тежи 

за овим најидеалю!jIliYl циљем JI који васп!!тава човечанство за 

постизање тога циља. 

Данашње друштво карактерише доста измена: Sibiг, Сау

еrше, Satory, PIOtzensee. Са развоје;\l ПРИРОДНИХ наука створен!! 
су услови за изградњу једног новог друштва. Јасноћа о зако

нитости ПРИРОДНИХ појава створила је ону законитост о узроч

ној међусобној вези појава у животу појединаца и народа као 

11 о њиховој вези са природним појавама. А сазнање стварних 

узрока политичких и социјалн!!х појава оспособљава човека да 
ЊјјјУlа управља по својој ВОЉJI JI жеЉII, да оргаНlIзује друштво 

](оје свестрано задовољава људске захтеве. 

БЕЛЕШКЕ ПРИРЕЂИВА ЧА 



1 Прв!! део овог рада - Шта је то реаЛlIзам? - Светозар је послао 
НUiJеюбј:а 1869. године Антонију Хаџипу да га објави у Матици, а ако овај 
часош!с престане да излази, да га преда уредништву Младе Србадије. (О 
TO~le пише Светозар у писюу Јовану Бошковићу; Милан П. КОСТЈ!ћ: Свето
зар МарковиlЈ о достојанству књижевног радника. Из необјављених писама 
Светозара Маркови!Ја. Летопис Матице српске, књ. 366, св. 10, Нови Сад 
1950, стр .. 309). Хаџић га је, међутим, објавио у Летопису Матице српске, 
чијJl је уреДНJlК такође бно, и ТО У св. 112 за 1867-1869, стр. 65-135, која 
је JlЗJlшла Ј!З штампе у другој половин!! маја 1871. године (оглас у Панчевцу, 
бр. 42 ОД 23. V 1871.). У литератури је владало м!!шљење да је прш део 
Реа.1НОГ правца у науци и животу Светозар написао у Швајцарској, где је 
стшао крајем марта 1869. године. Међутим, постоје извесне претпоставке које 
.lопуштају тврдњу да је план о писању овог рада постојао већ у Русији и да 
је Светозар управо тамо почео да га пише (др Хенрик Писарек, ФЈЈлозофија 
Светозара МарковнЬа, Нови Сад 1974, стр. 91-92). - Д!-уги део студије, 
РеаЛЈ1заЈf у животу, Светозар је написао тек по повратку у Србију, током 

1871. године, н послао га уредништву Летописа исте године (у ПИСЛlУ Јовану 
Бошковићv од 2. Х 1871. каже да са студиј о!'! неће "бит!! готов пре свршетка 
новембра"). Овај други део објављен је у св. 113 од 1870-1871, стр. 17-89, 
!.::оја је !!з!!шла краје!\! мај::l 1872. године (вид. or:-rac у Застави, бр. 64 од 31. 
V 1872). 

, 
.1 

~ Стари завет, Друга књ!!га Мојсијева, 17, 6. 
Стари завет, Исто, 15, 19. 

Стари завет, про!- очанство пророка Даюша 4, 16-34. 

I{:rajt Stojf; стр. 151. Цитат није дз-т ДОСnОВПО по 
ЛеЊi!Н навод!! СЛ!!'IНО ~!eCTO из Дндроа (Oeuures completes de 

1875, t. I. р. 304) У l"vlатр.РЈ1јэлТ1З.ЧУ и Е.ЧПЈ1РИОКРНТИЦИ3.ЧУ 
([)соград 19-tb, стр. 26): "lvIи С\10 инструменти 06дарени спосоБНОШћу осећаНЈэ' 
н ПZl)1ћСЈЬ3, Н:аШ:1 су дирке по !{ојнма удара прнродд, I{ојз нас окру-
жvје .. " /\!I::IЛОГНО: Холбах, Спсте.Ч природе, Беогр:щ 1950, одељак IX, 
LТj). 1:>5. 

6 ДОГМi!Т о непогрешивости римског папе установљен је 1370. године. 

7 ФеТИШi!Зам - веровање у натприродну моћ појеДИНIIХ предмета. 

Метафf1ЗI1чарн, узет!! K::IO супротност дија:-rектичаРИ2\!а, C~,laTpajy да је 
свст, jeДHO~1 дат, стаТJlчан и непромеНЉI!В. 

9 НОУlllенон, ну;нен, ил!! "ствар по себн", појам који је увео И. Кант 
за ::Iутент!!чну стварност, постојећу независно од свести, недоступну искус
тву, несазнатљ!!ву ЧУЛШ\iа Феноменон, феНОlllен, ил!! "ствар за нас", по И. 
K,lIITY, је појава, спо;ъна ;Iанифсстацнја ствари, доступна човечје:r1 сазнању. 

10 Тачан наслов књиге гласи: ИСТОРJlЯ фнлософии от начала её в Гре
ЦlfI1 до настоящего вре.чени. СочинеНЈ1е Джорджа Генрш:а Л-о1ОJlса. ДреВНЯR 

]/[СТОРНЯ ФнлософИЈ1 ПОД редак.цисЙ В. СПЈ.СОВI1ЧCI, С. Пстсрбург 1865. У 
заглављу I<њше не ПОМЈЈње се Невједомски; вероватно да је Светозар имао 
неке допунске податке о преводиоцима. Наведен!! цитат није дат у целини, 
речи у загради (тј. метафиз!!чари) додао је Светозар, као и подвлачења. 
Наведен!! цитат налази се на стр. XXII-XXIII. 
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11 Прел!а Луису, Светозар oratr-а да је те ГОДЈ!не рођен Талес из :Чи, 

лета; :l!еђУПJ:l!, данашња ИСТОРl!ографИја узшra за годину pOrjelbl\ Та:јСС1 
625, I!ЛИ 624, пре н. С, 

12 Талес из Милета је за основу свста С:\lатрао воду, АнаКСIШСН ваздух, 
Хераклит из Ес!)сса ватру, а Е:ilпеДОК:IС из :\грнгснта. 3С:'I .. ЪУ, ПОДУ, ВZlЗ.-r:\:х Ji 

BaTPv, 
, 13 Аристотел је Историју ЖI1вотшъа наш!сао у вре:llе док је био настаЕ' 

ник Лицеја (по данашње:\l систему обраЗОIJан,а, то би Оl\ГОБЩЈало срс ,Пьој 
ШКОЛЈ!); 335-322. ГОl\ШIС прс !!. С 

1-! ЈЈс'Т"орј?. у"чствеЕНОГО P~:'33J1Ti~ 5вропЬ!, Д:;КОНЈ. ВIСIЪЯ:'.lZl ЛЈ1сI1пер.Ј 
то:\!ъ пеРБИ!,ј, выпускъ псрвиii, С. Петербург 1869, стр. 159-163, 

1:1 Пто.-Iо:йејн сгипаТСЕа династија, ГРЧЕо-:чакедопског ПОРСIСI:1, П:IЈ-
;1Z\ла ЕГ!IПТО:\! 323-300. rOl\!!!Ie ПРС !!. е, 

1" ИСТО ДрепеРОБО дело (БСЛСIlЈЕ:1 76), стр. 177 
17 ИСТО, стр 191, 
15 МеДНЧЈ!, сјшрентн!{ск!! пле:\шћЈ!, у XV Ј! XVI ;зек'i шраЛ!! БСО:'1:1 ВZ1жну 

\, -101':: У ПОJII1Т:1Чј(О:~I, KY~~ITypHO:\! JI CKOriO:.lCKO:,I l i ITZlJ1l1jc. 
10 Браћа Т!!бсрнје !! Гај Сс~шr-он!!јс rpZ1X (II БСК пре Н. с), наго;(Н!! 

ТР!IБУН!I, СПРОIJСЛЈ! аграрну н друге РСфОР~lе, оба страД:1ла у борби с по:ш' 
П!Ч!':!!:'.I ПРОТЈ!ВНЈЩЮIa (Гај је, после пораза, нарецно робу ;:ја fZ1 убије), 

::'Ј Устанак робова на С!щнлијн (73-71, год!!на пре н. е.), под во1)ство:,,! 
Спарт:]],:а, заХВ:1ТПО целу Иылпју, 

21 Littl'e, Maximilien Paul Emile, Etudes Sllr les barbares et le то!),,/! 
age, раl' Е. Littl'e, Рагis 1869, stг, 171, 

~" Исто. 
:;3 Исто, стр 202, 
;2·4 1"1сто, CTГ~ 206, 
::;:; 11сто, стр_ 51, 
;:г. 1/1сто, СТре 171, 
~, ЈсIсто, стр, 208. 
с' :;!погобоштво (PYC;;3Z\~I), 
.", Цит!!рано Дреперово 7\С.'10, сто 2:10-231 (НZ\БОД није допс\Z\н). 
1') ХРlплћаНСТБО је легализовзно ТЗЕ. I\IIИј12.ПСКЈ1:'vI едтп:,:то;\! 31?Ј Г\Ј:L!IН, 

~l СД:IКТО:,l ТСО;;ОСIlја 1 EC3I;iKOr (зsо Г.) ;IJCT:tjC 3ВЈп;r:I:јЈ. рс.~~:IГ;:;~1 
цэ.рстnЈ. 

Оl~iИlР~,' xP:ll.i..ii.J.HC"i'iJZl l~oj(; је 

:iС~-::СРСlјi::;:;Ј.";ТЈ. (I':Iост::ц;r .. : 

~;7 LI:ITJIP:HI0 ДРСПСРОI30 дe:~o, т 11, стр. J~6. 
3>:: ЈЈ.ПСТ, ПНС~!О C~ ПZll~!!:: f:J..!1ZlTH:'I1Z:1, 3, 26 

l-I:1г,о:! ОТ::НХ страIП1Е:1 СПС;IОЧ!1 по. се СПСТОЗz:.р КОРНСЛIО I1З:ЈЈ.::ЬС:\ј 1:"1 

.~O 11ИТИР:НIО ДРСПСРОl30 
·Н Тј. Г::Ulилејз. 

Р;ЈЗ:IОГ.1 у с:\:ис;rу ДО:~Zl3Zl, 
4:3 Светозар ИУfZl у 

СТьСЕО П, XO,'16?1'lil !! .Ј 

I1ЗDОРО:\I СZlЗПсНЬZl 

ZlprY:,IClIJ.TZl, 

Z\1Ztтсрнјалнстс - сеНЗУClЛ:;lсте, пг~всн
који су ЧУ:IНZt С?iЗН3.IЋ(l с:\таТРDЛII јСДJIНИ:\l 

БЕ,lЕ!IIКЕ ПРЈIРЕIјlli3:\Т\ 
l ,Г ~ I 

,1-; ПРС;\IZl ОПIС1У Конту, !II,.!\ lIРО:::lЗlZ ТР;I СТZlПС РZlЗП;lтка: 1. T(:CJ~'иnи-
ку, 2: :'vIСТZlсl)НЗНЧЕУ I1 3 ПО3Ј1ТЈ!ВНУ; С1Г:IZ1СZIО ОЈЈО:Ч l':IL'ДZНl1Т\" 
наСТ:1)С после ТСО:ЮГ!Јјс, JI:1 се ПР~,\ја ТО.че ,'101'.'1:1 01:1ТР:1ТII I~c~O 
CTPz\" рс:mгијс 

Ј'-, СУПРОТНО ССНТСНЦЈ!ји Фр::,'rјЈИХ:1 !:k:ш:;:ог 1n meinen Stallten l:а п п 
!e~e~', nйсl1, sеlПег Р(1С;Оn seelio lccl'clen (Нека CIJZ1K на свој Н:1ЧШ! б'i;ЈС со'с, 
JJZl!! .' .\lU) О) држаrm), ::0))' )е Н:1ВСО Ј nl~jJ у својој I,ЊЈЈЗJi ВССООШ,1Я нс'го, 
гmП '!:!7сратуры, ПјЈСВОlI cz\ нс~шчког У РС;\:1кшljJr А. I-I ПЈ1П!ша Т1 !,~'!. С 
ГJCiCPOYPr 1867, стр 5ЗS (упореЛJIТИ JI Ј{Т) ТОП IОсп ()nrrrT' rrr;'f11')ro:~.:o;-~:!: "_ 
/Ј;сиUОСЈ:Ј, Ю', 3, БСОГјЈ:1;, 13;"1, стр 327),' ~ ,,'",,''' ,,~, Ji~"I" """. 

IlpBJ liОЛОВl1НЈ. XV веКЈ 
·17 1524-1525. године" 

16,"0-1660, ГОДЈ!НС, 
::1 ВСЛЈJi\,1 

Фсу;rZ\:шу JIДtо;rОГ!!ју 
Т!~l!:<r_' Tr :'1::'1СГIIј:;_~Ir:СIJIЧЕС J.\.,,,i\.I:;t,. 

(1751-1780) OJlPZl:'-I{Z1ВЈ.:IZl је ::'нти
:Lруштва 11 н;сгове PJ.Lo10I-Iа:IJIС-

'" R(1j))Jorts а!ј p!!us i(Jlle сг аu тО/'пl de l'ilommc (рю' р Ј, Са!)ап;s. 
Тl'оisiеше еditiоп. t. I. стр, 3), 

:;1 D'I-Iо1lJаС'11: Susten1c de lа. лаturс. t. Т. Pal'is~ '1821, стр. 2-!~. 11u:u;y
као СПСТОЗЈЩ 

" D'HollJaC}1: Sysreme cle /(1 ncltитс, [, 2. Paгj~ 1820, СТр. ::.53, Ц::тZ\т 
H:lj~' Т,1Ч;ЈН 

:f~; I-!(,ПРО:~ОРfIС (PYC132:'I), тј. у Еојс се 1!С :'>IO)KC IlПОг"{l)СТ;I. 
). I-ЈОЕ:1 3,:7.ПС;, JCBZH-II)C;IJC (:3. !\IZl1cjc, 22, 21 ~ ~ 

.1.' "Свет:! С':ШСЗ" (Свету ZlJIrIjaIIC\') оОП:lЈОВZt.7IИ С\· Н:iаЈtЈ.()I~И /\YI:TPHj:.:, Пру
СЕ,,"' !I Рус:јс ПОСIС I-IЈПО:IСilНОЈОГ ~i1Zl/IJ' 1.~15 ~ 
PCj-:С ,"~:;~;I'C сnролскс :~Р/::,ЈБе); љегов ЗЈДZlтак БIIО 

пети>: IIЈ БСЧI\:С;\Т :':ОIIГГ ссу (18'1-1-1Е) 1:;) II Г;;Нсње 
НОКРС";"l. PacII~lo сс ~H<33. ГОДИlIе 

GC;iCE 
:lрспl'РОВО :LCJlO, '1. 11. 

ElijC :~()c.-IOBHO НЈ-
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75 Стари завет, Прва I<њнга Мојснјева, 1, 1-31, 
70 цитирано Дрепеr, ово дело, т, Il, стр, 261 
77 Стари завет, Прва књига Мојсијева, 1, 1-31. 
78 11 сто, 7, 6-24; 8, 1-19. 
79 цитирано Дреперово дело, т, Il, стр. 260, 
80 Исто, стр. 242. 
81 Исто, стр, 290-294. 
82 Исто, стр 239. 
ВЈ Исто, стр. 246-248 н т, I, стр. 18-19. 
З; Старн завет, Прва књига Мојсијева, 1, 1-31. 
85 И скусственное составление химических органических соеДJfнениit. 

(ЭДЈ!НСТВО органическоu. и неоргаНI1ческоu. природы.) Кос.НОС, NQ 1, С. Пе
тербург 1869, стр, 18. Аутор није потписан. 

80 Видетн дело наведено У белешци 85, стр. 12. Речи "сасвим другим" 
у оригиналу су поДвучене. Чланак није потписан. 

87 УпореДJIТ!1: Dr Lud'\vig BG.chner, Kraft иnа Stoff, Leipzig 1867, стр 
231. Цитат КОД Светозара није тачно наведен. 

ss Видети наведено дело у белешци 86, стр. 15. 
&> Те, 1824. године Велер је добио безбојну крнсталну супстанцију, а 

1828. установно је да је она јеДНаЈ<а саставу мокраћевине. 
оо Видет!! дело наведено у белешци 85, стр. 18. 
91 Рјегге Berthelot, Annales ае c71imie et ае plLysique, серија 3, t. 

XXXIII, CTf, 295-З01. 
92 ЈЈскусственное составленне Х/1.\1IIчеСКЈIХ оргаНllческих соединений, 

Кос.НОС, NQ З, С. Петербург 1869, стр. 17. _ 
93 Justus von Liebig, Cllemische Briefe, Leipzig und Heidelberg 186v, 

стр, 207-209. 
9·ј Мисли на годину излажења Дарвиновог дела П останак врста путе.\! 

природног одабирања. ~ 
95 Светозар је у овоме раду доследно употреољавао облик "ИНД!1ВИДУ-

ја", као 11 облик ,,/щејаЛl1заi\ј" у други:>! paД~)j3!E\!a, , 
90 Сl1агlеs Dаг\,-iп. Das Variren ает Тћlете иnа Pjlanzen lт Zustande 

der Domestation, t. 1, 'Stuttgart 1868. . 
О7 ДарВЈ1нова теорија iJ наука о језику. Посланица А.вг, Шлар::ера сво

је.н}' прнјатесъу дру Е. Хекелу, професор}, зоологнје Ј1 днректору _ 300ЛОШКОГ 
музеја у Јени, Матица, 1869, стр. З76-З77, 389-З94, 415-419, 4З/-~4З. 

93 Dl' Еrпst Haeckel, Naturliclle Scbl5pfungsgescllicble, Вегlш 1870, 
СТ!). 225. 

• о, Др ЈосиФ Панч!!ћ, Јестаствеюща за, ученике Велике l!!i(OJlC. Д_со 1. 

Зоологиiа по Мl1пн-Едвардсу, А.гаСI1ЦУ и ЛаЈ/ШСУ, Београд 186;, стр, 1::>6. 
10О МЈ!СЛИ се на: IVIilпе-Еd\vагсЈs, Непгу (1800-1885). француски зоолог; 

...A ... gassiz) Јеап LOL1is Гtоdоlрl1е (1807-1873), швајцарски lIРИРОДlьак 1i ГСО.iIОГ, 
Lyell. C1blrles (1797-1875), спглеСIШ геолог. 

Dг Lt1d-,vig БЙСllпеl'~ Seciz,s 1)'''opI(;:;sUll{jCi1 иЬет Dагu:znisсће Tr"C07ic) 

1868, стр .. 129. 
DI" Ernst Haeckel, NatuTlict!e Sеbl5рfuпgsgеsеlliе l,tе, ВегНп 1870, 

"":7 
''''r'' 10';' :Књига Дарвннова издата је у Штутгарту 1868_ ГОД, 

ЈIннија - ;tlepa за ДУ)i\.ИНУ, десети део ЦОЛЗ. 
105 TllOmas Непгу Нихlеу, Zeugnisse fUr die SteUung des Mensehen in 

аег Natur, Braunse!1"Iveig 1863, стр, 102-10З, 
100 Стари завет, Прва књига Мојсијева, 1, 26, 
107 Данашња археолошка наука ову Гј'.аНЈ1ЦУ по:\!сра знатно више уна

зад; према њој, човек се појавио пре 4 до 5 милиона година, 
103 Пре:l!а тадашљој науци у ову расу су убрајани: Се:lIИТИ, Словени и 

Гс PI1r1,НПI 
109 Упоредити: L. Негтапп, LehrbLteh аег PILysiologie, Berlin 1896, стр. 

413-419 и 459. 
110 Погрешно написано - треба да стоји Thierseele. 
111 CKoiJOCTb ПСJlхичеСКJlХ процессов, Космос, С. Петербург 1869, бр. 6 

од 8. II, стр. 50-52. 
112 Du Bois-Reymond, ЕтН, Uлtегsuсћungеn иЬет tћierische Eleetricitiit, 

t. 2, Вегliп 1848, стр. 512. 
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113 По Об отношениях между внешнеii природоii, и человекоч, КОС,НОС, 

Популярно-научное обозрение, N9 1, С. Петербург 1869, стр. 41-42. Аутор 
није познат. 

11-1 Нисыо могли УТВРДИТI! одакле је узет овај цитат. 
115 Милан Кујунџић, Кратки преглед хармоније у свсту, Београд 1867, 

стр. 40, 
110 Немачки: ствар по себи, ствар 1<ао таква. 
ш ЈасоЬ Molesehott, Der Kreislal'f des Lebens, IVIainz 1855, стр, 27 

Ц!!тат није тачан. 
ш Планету Нептун открио је ј. Г, Хале 1846. године JIСКОј)]IСТ!ШШН 

ПјЈорачуне У Ж, Ж. Леверјеа, Аналогне прорачуне ВрШIlО је 11 џ, К :\даi\!С. 

ш Нисмо МОГЛI! УТВРДI!ТИ одакле је Светозар узео овај цитат 

1"0 ИСТОРJlЯ фJlЛОСОфШI ат начаJlа её в ГреЦJlЈ1 до НЈ/СТОЯЩIlХ вре.чен. 
СО'lИl1еннс Джорджа Генриха Л-"Юllса. Древная ИСТОРJlЯ cjJJl:rococt':JI!I1 по;( ре
даКЦJlСЙ В. СпаСОВl1ча, С Петербург 1865, стр. XXV 

1:!1 ЕфиЈ,. је супстзнција lIСДОСТУПI-i;Ј. ЧУЛl1:\IZl човека; ДZlПZlШlьа БЈ.}"I\а по

стојаље ове супстанциј е C~!aTpa дискутаб/ШН!I:\l, 
I~~ ЈасоЬ IVIolesehott, Der Kreislauf des Lebens, Mainz 1855, стр. З8З; 

а !!сто - LeIJre der Nallrungsmittel, јит das Volk, Erlangen 1850, стр, '115-
116; !!сто У - Lud\yig Вiiеhпег, Kraft uлd Stoff, Leipzig 1867, стр, LX, 1З4. 

1~3 Dl" Егпst Наееl;:еl, Nаtйrliеhе SeIJi5pfungsgeseltiehte, Berlin 1870, 
стр 225. 

I~·' Нови завет, јеванi)еље св .. Матеје, 5, 44. 
1~5 Нови завет, П!IСi\!О св, Павла Р!!Л1љашша, 1З, 1-2, 
I~O Нови завет, јеван!)еље св, јована. 10, 16. 
ш НОВИ завет, јеванђеље св .. Матеје, 8, 11, 
1", У III веку је св. Кипријан ПРВИ рекао да је епископ на~!ес!шк Хри-

СТЈ па 3с:11ЉЈ[; па оспову чега се почело С~!а'трати ;\а је папа тај !IZl\lССШ!К, 

1"9 Нов!! завет, јеванђеље СБ Матеје, 5, 44, 
1:10 Ј1СТО 1 5, 39. 
131 Части = делов!! /русиза:'.!/, 
13" ФИЗlIческое основаНIIС ЖIl3НJI, Новая фnЛОСОфия Jf ПОЗЈ1ТЈIВЈIЗ.">I. Лек

ЦЈ1Я ГёКС1l1, КООIОС, .\? 2. С. Петербург 1869, сгр 163 ... Цитат није дослован; 
v ОРИГЈ!налv гласи: "катол!!чество без христнанства" (католичанство без 
хт шilћанства). 

щ СтаРЈ1 завет, Друга ЮЬJlга Мојсијева, 21, 24, 
Нови завет, јеванђеље СБ. Матеје, 5, +± 

135 МојСЈ/јев законик пет ПРВИХ кљига Бl1блије, Гi\е су, поре;! оста-

~llС;lЈјјСi-\(; . 

1:;; Неп!,:.~ ТI10Пlа~ BHc:kle, T{is{or'u о.г CiL'i!isoUOH in 
GCG:';:' Fl:~сdгiс:ћ ICCJlb. I{uU~1i'{}c:;chiclz:c јег 

1::" .тоl1п ,\\ТШiLlП1 Dl·арег. Histnry ()ј Intclcctual Dc!:clopemcl1t оЈ Euтope. 

н" \ViJliam Есl\\Ћгd Нагiроlе Lecky, HistOTY ој Еuторсаn MOTals јтоm 
...::.1 HC'J1.,tl!,r::, tn С::11пr70n?(1Ст!Р. 

н! Про!а В. Е ЛеЮIУ (Lecky), Светозар Ојатра за прс;\стаВШiКЈ НН

школс У стици Cilt:liC!IC: Г!латО1Ы, џ Лока .. -'\. Е. К. Шсфтсuсрија, 
Лајбница, џ Бсрюшја, И Канта, а такође!! Х. Т, Бекла с 
H~ Пре;{СТ3ВНllЦII ОБе !llКОЛС су: џ БСНТ:1:,1, џ, С ~,lI1Л ЈУ х. Спенсер. 

1 '" Тј !!НТУ!!ТIIВНС, 
'.;.' \уШ:аm Есl\\"аГСl I-!Ш'фоlе Leck~'. Die Sittengesci1ici2te EUI'OjJClS 1.:0n 

ALlgtJstus bis аuј Катl den Grossen, Т. 1, Leipzig-НеidеlЬегg 1870, стр. 36-
37, Реч!! у ЦI!ТЈТУ подвукао Свстозар, 

Ј·!;; 11 ОВУ ПРИ:.lс;~бу је дао Сзстозар. 
1·'" Сhагlеs Dar'\\'in, Die Abstammllng des Menscllen und аје gesclllccht

ис/н: Zucl!twabl, Есl. 1. Stutigагt 1871, стр, 60-61, 68, ЦJIТaT није ДОС:IOвно 
ПРСПСЛСН. Реч ['nTOROCT је ПОf~~ВУКZl.О Светозэр ПОДБл?чеI-ЬZt у ЈП.УГО:'\l I~!1TaTY 
су такође Светозарева. 

1" Исто, стр 80. Светозар је Дарш!Нов текст слободније превео, ИЗО
стављајући нсважну појединост, 

1-'S Дпјак (тачније - Дајак) становник острва Борнеа, 
Ј.Н' CJ1al'les Dап':iп, 1-1ZlВ, jjC,lO, стр 80. Цитат није ДОСЛОВНО пренет 
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1',,, ! lсто, стр G2, Цитат НЈ!је ДОСЛОВНО пренет, 

1"1 ИСТО, стр 82 Цитат НЈ!је ДОСПОВНО пренет 

1,;" Неш'У ТЈюmаs Бuсklе, Gescll1cble der Сil'iliSCltl0П 111. Engla11d, t, 1, 
:ICO '1, Leipzig 187U~ стр. 153-154. 

1,;;' ,\\'јШаm Есl\,'агсl НагЈроlе Lecky, Нав дело, 1, стр, G5, Цитат НЈ!је 
:ICC:IOR?lH УIIОРС:ОIТII и ПУILIа. че:IОВС.'(Ј. JI ЖliIJОТНЬ[Х Л r:КЦЈ1'й просресорl 
гсi(,1с;г"бергскаго УШIВСРСЈ1тста Б. Бунта, Превод С не~IaЧI<ОГ Е К. Ke~!НlIцa, 
т ::, С Пстсрбург 18GG, предавање 43, 

lC,; CJ1aгle~ Di1п\'iп, Оје АЬstClmnиmg, БеЈ, 1, Siuttgю't 1871, S. 77 
1:,.; ПРЈ!~lерс је Свс,озар узео Ј!З СI1агlеs Dал\'јп, Die Absta т 111 и пg , , ' , 

т. S:lJl-igС1It le71. стр 64, бб. 
1,;\' Ј lсто, стр GG 
1", Нето, стр, GG 
'" II 1\1 Ссчснов, РсфЛСКСЫ голов,IOГО :,1Озга, С Петер6ург 1870, стр 

1GS-1G9, 
::-;Ij C_·I.JG(j~·L,1E il1)L]3u;i :13: C11al'les D~-:tгхil1. Dic ",4.ЬstаП1П11И1Q" .. : Т. 

St ll' tgal't 1871, С. Б7 -88, 
1\10 Видет!! наБСЛСНО дело Дарвнново, сп, 85 
НС! Исто 

1\1" Идејни ПРОТ!lВШЩI! ~!атер!!јаЛl!сте Егшкура !!З!3IJНУЛН су ьегов ет!!чКl! 
ПРНПЦ!!П о У)КИВZН1ЈУ, сводећи га из НЕВО :iК!IВОТ!ПЬСКИХ нагонских ~/)KHBatba 
Осноmш ЕПl!КУРОВ СТНЧЮ! ПРЈ!НЦИП О УЖ!!ВйiЬу проистекао је I!З уверења о 
правс:\Но~т, раЗУ~НјО:\! I! поштеllО:'l ЖIIВОТУ, 

1"<) Старогрчка 11 p!1~ICj(a СТiIчка школа (Зено!! 113 Китона, Клеонт Ј1З 
Аса, ХРНЗШl Солсп!, а Ј!СТО 1':\КО Сснека и l\'lарко :\урслнјс) је стрorлх ,I0' 
I~ Zl:IП:IХ НZlзоРzt; I1Сi:'lIЦZlЕ је ]).Ј3)'.\1 l1зна;( оссћZl1Ь::l н ЧУЛВ:НХ страсти; у Ca;\IO

ЕОНТјЮЛil ИШЛО се у аСЕСТ!lзаill (СТО!!ЧЮl l\ШР) 
I'Ц ,\\-јl11еlm \\'tшсlt. '/o1'lc8[(11gcn iibc1' (ие IIICJ1scllCn-l111d Tl1ieгseelc. 
li~:i 11cTO, ПОГјIZlП.ЪL~ ЗЗ 

1,': ТIОВII ЈЈ,ПС'I, ]Ci3Zli-iiЈС_ЪС СБ. l\'IaTcjc, '19, 19 
11;, I1(то, 25, ~G 

" ~-

111' Cl,ar'les DаП\':!l. Dic A.bstamml! nа , , " t, 2, Siuttgагt 1871, стр, 315, 
1"" Исто као напре:r 

Исто, стр, 31G-319, 
1-;'1 1/1 СТО, сТр. 319 
1-;~ I 1 сто, стр 321 

III 
6УГ3РСћН Ј>:ра.Ъ (1323-1330). 

;Ј7, Пре:"lЈ. БнU.1нјн, ЈаКОЕ: 

ј7.С СЈЕlгlеs Di1l'\':iп, Dic АОstаmпнmg,." 1, 2, SiuLigаг[ 1871, стр ЗН-

u:~ иЏ:СI ј:н.' С()ЧЈ1Нt:iНlс Jl.\l}U рня lЈl1ХНl\:Н, poc~ 

iIOc:r:1HEJ1IZ2 УПОЛНО:,;IОЧСНОГО ~\jjlEHCT} а в Брази
псре,,1С:IZlНIIОГО ИЗ;:1ZlПИЯ ПСРС!3Сwl: П. ;\, Биб!п'.оI3, С 

17" G Fl'iccll'. l':c11J. Culturgcsc11iC'1!!c (Icr 7'Лепsс1zћеit. гпit Ьеsnпdегег 
П)Ј1 Rеgiншgsfогrn, Politik, Religion, Fгеillеits- uпd \Val1l

c,el' \'Оlkег. '( 2. Leipzig 1370, str, 2. 
"" Geol'g LL\c!\\'i,C; .,-оп ]\Iа'леl', GCSClli::lltc acr Stfidte-VеТЈаSS!Lпg јп 

[. 1. l3{HJ, ::01-20::::. (У 
РЈ,Т:1 jl' ПОГРСI.f!НО lТIТ(1:чпан НЈ.СЛОБ КIьнге,) 

,'-) ,'\щ;щst Fгеil1еггп \'011 Haxt11at1sen, Dic liindliche Vет!аSS!Lпg Russ-
lC1 nds, Leipzig lSGG, стр G3 . 

1"1 I-IЈ.nС;:СJIО ДC.~TO Г:I11НКС 

1'" GeOl'g F!'iecll'ic11 Ко!\), 

:-:1 ViIlClge C0I111mistcs [п 

_\lаiпе. }'CU1't Есlitiоп. Lonciol1 
ЦЕТ::Т није ;\ослован 

, •. , Исто, стр lS--20, 

(бслсшка 177), стр 16S-1G9. 
CultuTgescl1iehte , . " t, 2, Leipzig 1870, 
Ље EClst ancl YVest, Бу siI' Непгу Sшnпег 

lSS 1, стр. 68, прво !!здањс је И3 1871, ГОД!1НС 

1',; В, А. Енгелсон, Шта је држава? Превод с руског, Б. М., 1872, СТ[... 9, 
1-1;1':':1",' !:ијс :10С:~ОП::lН 
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1,5С Џон Стјуарт Мил, ПОТЧJIњеност жеНСКI1ља, Београд 1871, стр, 211-
212. ],од Мила су наведене реч!! подвучене 

1" Овде, I(ао што сыо то већ СПО~IСНУ'ЛИ, даје~ю превод Светозаревог 
l:са:!НЈ1, правац у наУЦJl 11 Ж;Ј1ВОТУ, на не:чаЧКО:11 јеЗЈ!КУ, Текст је превео 
Ј-Iztнчић, као што то Ј! СТОЈИ У поднаслову превода, Нанчнh је превео 

CZl~10 први део OB~Г рада, и то ~1ењајућl1 I! СЮ1 наслов Ј! поједине делове у 

IСЕСТУ, о чему даЈе~IO детаљне податке у IЫПО:llеНЮlа, Вероватно су те из' 
~leHC услеДШlе дело:.! од Нанчнћа а деЛЮl од уредника Фопксштата В. Либк
ECXTZl, 

За будуће истраЖЈ!ваче је вео:'>!а шrтеr:есантно да се реч реализам у 
Свстозарево:.l наслову l!РСВОД!l са ,чатсријаШlзам, па је тако добијен не реа· 
ЈШСТilСIКН, већ IVlатеРl1}аШIСТИЧКII правац у науЦИ (D i е m а t е г i а 1 i s t ј
sclle Riсhtuпg јп der '\Vissenschaft). О везама СветозаDа Мар
I,с"шilа rr првих српских социјаЛЈ!ста са еВРОПСКО:'1 соцнјал}\еюокраТЈ!јом Ј! 
:\lapK~OBO:ll (ПРВЮ1) ИнтсрнацнонаЛО:ll вео:.lа обш1НС податке дају саопштења 
![ ГГЈ.r)d С:?. наУЧI!ОГ clzyna СвеТОЗ:ЏЈ :'r1з.рковиn ]Ј lvlapKcoBa ]1НТС;:;НЈ.ЦI10II:!ЛЈ. , 
lЦРЖ:ШОГ З !! ~ .. HOBC:l16pa 1983, у органнзацијн САНУ, Део те гра1)е биће 
ук:ьучсн !! у TO:lIOBe овог издаља, Краћа нзостављена непреведена места да
JC:l1O у наПD:llеНЮlа означавајући их бројевима у маЛИ:">1 заграда:\1а: О а 
О:IС1упања од ОРI!ГЈ!нала 6ројСВ!!:\lа у углаСТI!;\1 заградаilШ, [], 

1" !Ј;аљи "со текста ове МаРI,овнћеве ]Јаспрzше није објаВЈ;'СН на н(;
\;;]ЧКО~\i Језику 
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RESU1V1E 

Dans son texte COURANT RЁАLISТЕ DANS LA SCIENCE ЕТ 
LA VIE Магkоviс з'еНогсе d'exposel' d'une шапiеге огigiпalе ses vues 
рllilоsорhiчuеs sul' la паtuге, la societe et l'hошше. Се texte ргесеdе 
la pllblicatiol1 des ргiпсiраuх tгаvаuх рllilоsорhiчuеs йе К. Магх et 
F. EHgels. Sa »peHsee ргешiеге.< et son but est d'exposel' аи lecteul' 
sегЬе »се чие le шоuvешепt геаlistе scieHtifique 'leut {'ealisel' dans la 
vie de l'hошше" et il entend аttеiпсlге cet objectif раг нн pl'ocede ра
l'adoxal: »N ous avons сошшепсе раг le ,шаtегiаlisше' le pltls gгоssiег, 
accuse gенегаlешенt de tганsfогшег l'hошше en bete, роиг аггivег а 

,l'idеаlisше' le plus eleve, чui pousse сhачuе hошше а сћегсћег а гепdге 
hеuгеuх Т.ош les hошшеs! Notls aVOI1S tout d'аЬогd Не l'hошше а la 
tегге, dеtгuit ses aspil'a'ciOl1S di\'il1es vегs се Сјиј l1'est раз de се ШОl1dе, 
110US aVOHS dеШОl1tге чu'il etait нн ргоduit огgапiquе de сеНе тегге, 

dOl1t le but пе peut se геаlisег Сјие sul' сеНе tегге, шаis 011 il peut 
aussi аНејl1йге le ЬОl1Ьенг еп ассогй а'Јес le ЬопЬеllГ йе tOllS les alltres 
Ьошшеs· •. 

с1е 5011 

r;Jt~ t?8t-ce Cjt(e I\Iаг-

еп tQ.пt qu~athee, oppose~ saIlS cOlnprornis, 1е mаtегiаliSn1е 

losophiq' ... lc sсiепtifiЧl1еmепt fonde ан с,')игаl1! c:est-a
-сЕге аСЈ• ШОU'lеIl1еl1t idealiste. Роиг се fаiге Ј1 зе sert 
(1со;о; аП[1.1шепts fОUГl1is 1)аг 1es sciel1ces l1аtllгеllеs et le шаtегiаliSl11е 

sciel1LifiCO-112.tuгеl йе SOl1 tel11ps (Sl1гtОllt раl' les шаtегialistеs v111gaires 
К. Vogt, L. Btichl1el' et Ј. NIoleschott). Tres il1tегеssапtеs SOl1t раг аН
leurs les al1alyses йе Магkоviс рогtапt sur la геligiОI1, 1es сопditiопs 
йе sa naissal1ce, йе sоп evolutiol1, йе sa dl1ree et йе sa disрагitiОl1 а la 
sllite de l'epal1ol1issel11el1t des sciel1ces, de la Сl.йtt1ге et йе l;educaтiol1, 
аiпsi qlle sa foi dans le pOllvoil' йе la science de tга!lSIоппег "l'огgапi
sаtiоп sociale·« аи COllrS йо processus йе la revo11.1tiol1 tесЬпiqllе йи 

XIX-el11e siecle. 

La йеихјете рагtiе de sоп texte (Le геаЊmе dans Та vie) fait 
ressortiI' еllсоге davantage l'огigi11alitё йе IVlюi::О'liё Clal1S Ја ргеsеlllа

tiоп de l'hОffiше соmше etre social et сlе S011 developpemel1t social et 
шогаl, аих sоuгсеs dапvil1iеl1l1еs (1111 quагt de siecle aval1t la fашеllsе 
tепtаtivе cle К, Kautsky), сошmе »socialisation des il1stiпсts«, шаitгisе 
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de l'alienation de l'homme а l'aide de libегаtiоп de l'homme dans les 
conditions de ргоргiеtе socialiste collective, de »conventioa« (autoge
st.iоаааiге ои type соорегаtivе) "de регsоппаlitеs libгеs« associe dans 
des »associatioas de tгаvаik, suivant les modeles doaaes раг le »Мапi
feste dLl рагti соmашаistе., de К. Магх et F, Епgеls, Aiasi, face а la 
l'eligioa, qui maiatieat l'homme еа captivite sur tепе dерlщ:ааt son 
bonheul' de l'homme dапs ип moade tIasceadaat (»аи ciel«), Маг
kovic est соаvаiпсu qLle le mOLlvemeat »mаt.егialistе« ои »Tealiste« dапs 
la sсiепсе et la vie mоаtге »la voie q\1i регmеttга а l'homme de геalisег 
sUI' tегге dLl moias uпе рагtiе de ses геvеs diviпs«, 

Се texte est suivi de la tгаduсtiоп аllеmапdе de sa ргетјеге раг
tie, рнЫјее е11 ргетјеге page des six dегаiегs rшmегоs du јоuгааl so
cialiste de Leipzig, Der "i/olksstaat, diгigе раг 'iNilhelm Libknecht, L'es
sai est риЫје sous на titге qLlelque реи modifie: Die materialistische 
Ric11ting in de1' Wissenscltaft, von S, Ma7'kovic (Н2 109-114, du 17, 20, 
22, 24, 27 et 29 sерtеmЬге 1876) 

Suivепt les сhарitгеs: Notes de l'еditеuг, Liste des illustгаtiопs, Re
sume, Registees (des 110ms gеоgгарrliqLlеs et ргоргеs) et La table des 
l11аtiегеs. 
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