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СОЦИЈАЛНЕ ФУНКЦИЈЕ 

3АДРУГАРСТВА 

од 

МИХ. АВРАМОВИЋА 

Садр:;кај= 1. Увод. П. Шта је то зздругарство. 1lI. Како по= 
-стаје задругарство. IV. Социјалне функције задругарства. У. 3авршетаI(. 
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адругарство је ;један с.Ј:IOжени дру~твени процес. Оста

. вљам на страну прве познате ПОЈаве ове врсте кад су 

људи само заДРУЖНЮf путем могли доhи до средста-

ва за храну и одећу, до склоништа или да одбране или за

УЗ-МУ простор. Тада је задругарство било најважнији дру

штвени процес, најважнији део живота текао је тим путем, 

прва - најважнија - животна ИСКУСТВ'а, која се :и данас још 

·огледају у пословицама - пуним практичнога смисла -, 
задругарство ових првих својих људских манифестација 

'оставило је видне споменике о својим првим функцијама. 

Ну ја не мислим иlш тако далеко у социолошке појаве и 

промене задругарства. Моја је данас намера да бацим један 

по'глед на функције задругарства које оно врши од појаве 

тако зване прометне привреде. Ну и ту не мислим на да

внашње појаве овога привреднога облика (стари Китај, ста

ра Индија, стари Египат, Вавилон, стара Грчка, стари Рим), 

B~ћ само на задругарство које су подстакле социјалне про

'мене од почетка деветнаестога века. 

Два велика социјална прогеса играли су у томе пре

судну улогу: многобројне промене и у људству и у техници 

које су довеле до појаве велике индустрије, и - исто тако 

- многе промене које су довеле до укидања меропашних 
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или кметских односа. Ну, ~юрам одмах додати, не сме се: 

тако схватити као да ја сматрам да су ова два процеса. 

играла и прву улогу уопште. То никако не. Уопште је не

захвална улога тражити у свему првога кре'!'ача. Овде је то· 

и непотребно, јер би се онда морао човек дајIеко удаљити 

од главнога предмета. Стога се човек мора! ·задовољити, ако· 

нађе први непосредни крета-ч и с њим доведе у везу све што

се потом - а његовим поводом ~ дешава. У том смислу' 
ја и полазим од ПОуIенута два социјална процеса, јер сма

трам да ICy они заиста били највиднији непосредни кретачи:_ 

један за једну, други за другу врсту задругарства. 

Ја се овде морам ограничити да говорим само о прво:.I_ 

кретачу и само о задругарству које је било љегова последи

ца. За то имам више разлога, од којих су овде најважни

ји ови. 

Други кретач имао је за последицу стварање ве;шкога 

броја малих привредних јединица од којих је свака за себе 

тежила да у свом самосталном газдинству створи услове 

за свој опстанак. Како то није било могуЬно ПОСТИћИ друк
чије до сталним прилагођавањем и ус.'lOВЮfa тржишта и 

условима технике, која се постепено али стално развијала, 

то су ова са~lОстална :газдинства била принуђена СИЛО"'I саме 

ствари да се све више оријентишу према условима које на

мећУ ова два фактора. Она су ушла у сферу прометне при

вреде, која се тада све јаче развијала, и изложили се сви

'ма повољним и неповољним УСЈ10вима. Да би јевтиније и 

боље набављала што им је за њихову привреду требало, да 

би савршеније прерађивала своје сировине, да би пробитач-

није продава.llа своје производе и прерађевине, она су не

миновно моралаДОћИ једнога дана до уверења да се у тим_ 

својим радњама морају ПОМОћИ друкчије него што је сва-

ка од њих кадра да се сама помогне. Тако је настало за-

другарства иа,ЈIИХ самосталних привредника. Оно се до да

нас BeO~1a развило и достигло је до великих успеха. Али се: 

не сме губити из вида један факат. Ово се задругарство ра

звија у крилу самосталних привредника, који су УПУћени на 

слободно тржиште, и смера да користи тим привредницима. 

Није ли у стању да улучи или створи повољне. тржишне-_ 

:услове, његови чланови подлежу тржишним неповољно~ 

стима, сносе 'неповољности прометне привреде. .обратно, 

.улучи .1lИ или створи ли повољне тржишне услове, његови 

чланови беру плодове тога успеха, примају цене које се 

могу добити, користе се повољностима, које прометна при

вреда тренутно даје. Овај однос задругарства самосталних 

привредника према слободном тржишту не само што га је 

везао за прометну привреду него га је изложио и свим Ъу

.дима њезиним. 

Сваки самостални привредник пред страхом од непо

вољних тржишних услова гледа да искористи, сваку прили

-ку да се ови услови поправе. То исто ради и његово задру

гарство које свагда поступа само као његов опуномоћеник. 

Међутим овакав положај доводи и самосталнога привред

ника и \његово задругарство у зависност од прометне при

вреде, што - другим речима ~ значи и у положај социјал

не несталности и несигурности. У след тога ово задругарство 

није могло и iНe може да заврши своју основну изградњу. 

Ово има тек и још дуго да се изграђује. У томе га пак стал

но омета везаност за слободно тржиште. Све дотле док је 

,самостални привредник упуfiен на ово последње, његова 

привреда не може да се ослободи ћУ дипрометне привреде, 

мора да сноси 'све неповољности и да вреба да искористи 

,сваку повољност. Он је, тако, а у равној мери и његово за

другарства, у сталној опасности да буде ИСКОРИШћен од 

.ДрУГQга и да и само другога искоришћава. јЊегов ,соција.цни 
положај стално је под сумњом, његова социјална реч је 

рптерећена ћудима прометне привреде, он је непрестано 

пред проблемом како да дође до вредности која му - као 

произвођачу извесних несумњиво потребних производа -
у друштво припада. У след свега тога о задругарству само
сталних привредника данас се још не може iГОВОРИТИ као о 

једном решеном задружном проблему. Оно има још много 

да ради на своме преображавању и усавршавању. И, а то 

је најважније у целој ствари, оно само не може решити 

·овај ваЖI:IИ проблем; тек уза сарадњу и с наслоном на ово 

прво задругарство - задругарство потрошача - МОћИ ће 

'оно ДОћИ до своје потпуне - социјалне - изградње. Сто-



га ни ја не могу овде да говорим до само о задругарству 

које је завршило своју основну социјалну изградњу. Када 
бих друкчије радио, ја бих морао да далеко прекорачим, 

~1eђe једнога чланка. 

Први кретач - појава и развитак велике инду'стрије -
изазвао је на позорницу велики број људи без своје соп
ствене привреде. Управо велики број ових људи дошао. је 
са разрушене самосталне привреде, други - !1СТО тако ве

лики број ~ дошао је пошто је раскинуо везу с привредом 

отаца или браhе, најзад треhи број дошао је да новим до

хотком допуни недовољни доходак што даје самостална
-привреда. Ну главна карактеристика свих ових нових труд'

беника била је у томе што су сви заснивали - ко потпуно, 

ко још непотпуно - :један савршено нов друштвени ред,. 

који не улази у прометну привреду као самостални при

вредн;ик. Видели смо раније шта је све унео у прометну при

вреду самостални привредник и шта је све он очекивао И' 

тежио и радио да од те привреде добије. Нови социјални· 

ред, ред без ·с·амосталне привреде, унео је само своју радну 
снагу, радну своју спрему и живу потребу да их запосли;

осим тога никакве друге - ни материјалне ни духовне пре

тенсије - он није могао унети. 

Ово прво поређење већ показује какве је велике раз

лике донео први и други социјални кретач. Док је други: 
убац-ио у привреду -велики број самосталних привредника_ 

који - сви скупа и сваки за себе - теже да извуку себи. 
што веhи доходак, без обзира како ће се до њега доhи и, 
ко ће га дати, дотле је први увео у привреду један велика 

број људи који су у њој могли самостално деловати само· 

као трошачи својих надница, које су добијали из туђих са-
мосталних привреда. Ови раз.'!ИЧИТИ ставови морали су, ра

ЗУ~IС се, утицати и на :задругарство једне и друге групе. 

Јер, док је задругарство друге групе радило да осигура по-· 

~ожај самосталних привредника, који су сви настали да су

делују у такозваној привредној слободи, дотле је задру

гарство прве групе ј·шало само да брани једини раднички: 

,:..:О::С,::::Е - ье,'о:ЈУ нџницу. У прво вре;\Iе овога задругар-
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ства ово је био и главни циљ, тек доцније - после несум'
њивога успеха на овоме пољу - ово је задругарство по

умило и да оснује самосталну привреду радника; \али на са

вршено другој основи него што су то привреде самостал

них привредника. Овим својим разв:итком, задругарство

радника показало је једну особену своју природу. Оно је 
доказало !Ца може бити привреде које не зависе од hуди . 
прометне привреде. Оно је доказало да може бити прогре

са и без подбадача који се - по учењу економске либерал

не школе - крије једино у профиту. Оно је - најзад -
доказало да има начина да се замени поредак који се осни

ва на искоришhавању другога поретком у. коме нико ни

кога не искоришhава. 

Ово задругарство је данас највеће и најнапредније у 

свету. Јавило се с почетка деветнаестога века у В. Брита

нији и .ту је доспело до највећега развитка. Првих година 

- као што се могло очекивати - оно је корачало споро. 

За првих шездесет година оно је окупило само 550.000 чла
нова, за нових десет година овај је број порастао на 960.000' 
за нових десет година број чланова попео се на 1,700,000. 
За нових десет година на 2,550.000 итд. Данас великобри
-танско радничко задругарство има више од 8,000.000 члано
ва. Највеhи пораст настао је у току и после великога рата. 

Од 1914 до краја 1937 године пришли су као нови чланови 
више од 5,000.000 - скоро двапут више него за све време. 

од 1828 до 1914 године. 
у овом факту - у порасту чланства - потврђује ·се,. 

на један видан и посве убедљив начин, други један факат: 

да 'је задругарство последица извесних социјалних процеса, 

да је. -- дакле - огромна заблуда сводити ову социјалну 

појаву цигло на жељу или вољу појединих више или мање' 

усталашних личности. У овом :случају су ратне неприлике, 

када многи продавци крију робу и пењу цене, извршиле 

своју функцију: многи појединци осетили су тешкоhе та

квога стања ствари, ове су тешкоhе значиле не само мате

ријални него и ментални притисак над многим индивидуал

ним свестима и, како ,су се тешкоhе riродужиле и .после рата, 
од многих посебних свести створено је једно снажно опште 

I! 
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расположење ,које је морало да створи и реакцију у овом 

или оном "правцу. Тако се увек у сличним приликама деша

ва, никад се не дешава, нити је то МОГУћНО да се деси, да 

какав велики социјални процес отпочне по жељи или вољи 

ове или оне снажне личности. Реакцију, коју овде помињем, 

ми данас видимо у великом порасту броја оних који јавно 
Iманифестују да нису за:Цовољни режимом који по вољи 

скрива робу и пење цене у моменту када је та роба преко 

потребна и када најмање има могуhности да се 'подносе ви

соке цене. Ову реакцију видимо у огромном 'порасту снаб

девања задружним путем. Најзад, ову реакцију :Видимо у 

многим новим потхватима на пољу задружне производње. 

Све је то творевина онога општега расположења и све оне 

доказују да rшстоји - иако не као посебан 'субјекат - је

дна свест која утиче на многе посебне свести и која не са

мо што прима од љих разне подстицаје него им и даје један 

општи и неизбежни правац. Резултате, дела те опште и 

снажне свести \аидимо данас у огрномом напретку велико

британскога вадругарства и његовим творевинама и дели
ма која означавају м о г УЋ н о с т једнога особенога при" 
вреднога и социјалнога система. 

Сличне појаве - мада сразмерно у мањој мери - ви

димо и у другим земљама: Француској, Холандији, Швед

ској итд. Али има и земаља где је вештачки задржан раз

витак задругарства. То су нарочито Италија и Немачка, 

иако се оно баш у овим земљама кретало раније примерним 

делима и темпом. Има и земаља које дају ружне примере 

грешеља, поглавито тиме што је само задругаство стало 

на пут своме природноме развитку, јер се подвргло 'туђим 

- поглавито партискополитичким - погледима и интере

сима и тако везалосвојусудбину за туђе планове. Пре

лазим преко других немилих појава, јер верујем да су про

лазнога карактера, јер 'не могу да примим као истину да 

патолошке 'појаве у једној нормалној групи могу да по

стану тако опште и пресудне да доведу у 'питање и сам оп

станак целе групе. 

Из ово мало речи може да се изведе закључак: да за

другарство н и ј е- ј е Д и н с т в е н о, него да има најмање 
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.Две врсте које се између себе битно разликују. Слично им 

је само то што су напори и код једне и код друге врсте 

.удружени, све остало - и основа, и структура, и циљ тих 

напора ~ битно је различито. Други закључак, који се сам 

собом намеће, ГЈlаси: да задругарство није сачува.l0 своју 

·самосталност у свима земљама, него да је остало без ове: 

или што му је ова споља уништена или што се оно само ње . 
·одрекло. Треhи закључак гласи: да није све задругарство 

.што се тим именом назива, већ да се под тим именом че

сто крију радње које се нипочему не разликују од радња 

које карактеришу систем против кога је задругарство уста

.ло. Једно стога, IШТО постоје овакве супротности, које иза

.зивају неизбежну обазривост ирезервисаност кад се гово

ри уопште о задругарству, а друго и стога што је јасно да 

постоји потреба да се задругарство ближе определи и по

.зна, морам да се осврнем на још два питања пре него што 

приступим главном питању коме је намењен овај чланак. 

п. 

у свакој 'социјалној групи постоје и сукоби и сарадње. 

Наука је констатовала не само да они постоје него и да су 

:потребни. Сукоби потичу из самога живота како појединаца 

тако и .група. Сарадња потиче такође из потреба ,сваке 

људске- групе: да се одржи, да очува и одбрани своју це

.лину. Стога је сасвим логично што се и једна и друга по

јава сматрају као закони и биолошки и социални, као 

појаве без којих није ни једна група живих биhа. Нарочито 

сарадњи много њих - и физичкој И духовној - 'приписују 

се велики успеси сваке групе. Нема ни једне веће тековине 

у овиiyI 'областима а да није резултат удружених напора. И 

онде, где видимо као аутора једну јаку лично ст, иза ље се 

невидљиво крију безброј сарадника који су допринели да 

се та личност изради. Небројени успеси у набавци хране 

првобитних људи, У налажењу или грађењу склоништа, у 

заузимању и одбрани простора или у одбрани и осигурању 

опстанка групе, могли су се постиhи само благодареhи 

удружеаим напорима много љих. Кроза сва времена и·у сви

ма области:vra ЖYlвота 'удруженим напорима има се захвали-

, 
, , 
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ти највеhи део успеха. И данас, када је у питању какав већК 

потхват, апе.'Iује се и рачуна на удружену сарадњу. Удру

жени напори постали су ослонац и услов многих потхвата. 

Почев од чувених насипа у старом Китају, старом Египту 

и (Вавилону, који су бранили од поплав3,. и уништавања, па 

све до најновијих веhих творевина,свугде је удео удру

жених напора - било да су они свугде само добровољни' 
или да су кадикад и подстицајем са стране вршени -..:. не
сумњив. Шта је, најзад духовни напредак, који се огледа у 

којој :науци, или техници, или пракси, ако не резултат на

пора много њих. Многи раде, улажу сву своју снагу ду

ховну и ДQлазе до резултата који служе на добро свима -
дакле и онима који немају нимало удела у њихову пости

жењу. 

Таква је МОћ удружених напора и такви су њени ре

зултати. Ну, што је нарочито при томе важно, ту МОћ није 

створио ни један човек, она се увек стварала и ствара СЮIа,. 

управо, њу ствара она сила која ствара све у друштву; све 

што је потребно за опстанак друштва. 

Како у сваком друштву, у свакој људској групи, има 

и јаких и нејаких, група се стара и о једнима и другима. о· 

другима нарочито када се појави какав потхват који они. 

нису кадри сваки за себе да изврше. Прва збирања природ

них плодова за храну, Јl0В дивљачи, риболов, отимање пе-. 

hине од пеhинскога ;\Iедведа, заузимање или· одбрана зе

мљишта, све потхвати који су преZlIaШИЛИ снагу поједине 

индивидуе, најбољи су примери. Група се морала старати о' 

њима и морала их помагати, јер је од тога зависио опста

нак њезин. И тако је увек ·БИ,JIО кадгод се раздружена моЋ. 

многих појединаца показала недовољна. У свакој таквој 

прилици излазе на позорницу много њих које је иста судба 

задесила, и они се заједнички напрежу, раде, међусобно. 

помажу све док не постигну оно што је свима њима заје

днички циљ. То не бива по наредби ни Бранка ни Станка, 

то се дешава што ~1Opa да се ДеСИ, што иначе свакоме по

наособ прети нека опасност. Зато се не може реhи да су 

овакве радње резултат жеље или воље ове или оне .1ИЧНО

сти, јер оне то нису. Зато се њихов извор мора потражитк 

I 
I 
i~ lL 

дуfље, даље '"1: више од појединих ЈIИЧНОСТИ, пошто је ја
сно да постоји неко који води рачун о томе да ли се оне. 

врше или не. Тај неко заиста постоји и не треба ~шого па. 
да његово присуство и осетимо. Нека се, на пр., они које 
је иста тешка судбина задеси.JIа понашају равнодушно пре

ма њој, нека не чине ништа да је отклоне или промене, не-· 

ка занемаре да апелу ју на туђу сарадњу 'пошто су се уве

рили да сами нису кадри да се помогну, и брзо ће се уве-· 
рити - и они сами и сви око њих - да их несумљиво оче

кује једна од ОВИХ двеју тешких последица: или да страдају 
што нису могли сами извршити посао од кога је зависила. 

судба њихова, или да се изложе осуди свих суседа и по

знаника што :нису потражили capaДЊ~T - помоh - од дру

гих. Прва последица је тешка и она гони свакога да добро.· 
размишља о ономе што ради. Друга је такође тешка, јер. 

потиче отуда што је промашен један акт који једино у та
квим прилика;\!а може помоhи. Суседи и пријатељи који. 
осуђују беспомоhнога, зато што је избегавао да се помо

гне удружујуhи своје напоре с напорима других, у стварњ 
изражавају оно што сви мисле у таквом случају, и стога је. 
њихов суд нарочито тежак. Кроз њих у ствари говори оп

ште мишљење, сви чланови групе, те се с правом може. 

сматрати да група осуђује оне који су страдали зато што· 

нису хтели да се саl\Ш помогну, а могли су ТО учинити. 

Другим ~ечима, може се реhи, да група !упуhује нејаке како

ће се у прилици ПОМОЋИ и да у исто време осуђује оне који 
страдају што нису хтели поступити по њеном УПУТСТВу. 

Али и сваки појединац осеЋа I! духовну потребу да 

није сам. Људи су увек живели у групи, једној или поред. 

опште .груп~ и у мањим групама. Тако је увек било, тако· 

је и данас. Када су се распадањем еснафа и породица ове 

везе изгубиле, када су велике масе људи осетиле зле после

дице своје усамљености, људи нису дуго чекали да потраже 

. нове везе. Ништа није теже човеку него када изгуби при
јатељске везе. С тим губитком, човек губи и наду и веру 

у своју будуЋност. С тим губитком човек улази у нов жи

вот, пун неизвесности и несигурности. Независно од еко

н.оМСЮ-IХ ~-:ОТИБо., још је веЋУ улогу играла потреба да се-. 

г 
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.успостави духовна заједница међу људима, која им је по

требна ради њиховога мира. Људи су навикли на духовну 

заједницу, увек јој теже и мирни су тек кад дођу у стање 

да могу да живе у заједници с другима. Из тих истих по

·буда људи лако примају утврђеља правила и понашају се 

по њима, људи не сматрају, дакле, да су им ова социјална 

правила :само )наметнута, него и да су преко потребн.а, јер 

·осећају потребу да живе у уређеном друштву и да се по

нашају по утврђеним правилима. Тако су лако примили и 

правило сарадње, ово у толико пре што им је оно још пру

.жало и непосредне користи. 

Сарадња много њих ради добра свих скупа и свакога 

понаособ у ствари је социјални закон који је освештен по

сле многих огледа и искустава. Она је социјални закон у 

·оном истом смислу У коме су и сви други социјални правци, 

.обичаји итд., које друштво ствара ради свога нормалнога 

живота и- одржања, ради своје целине и јединства. Као што 

има праваца и обичаја :који упуhују људе шта треба и шта 

не треба да чине, тако исто је сарадња један социјални оби

чај који упуhује људе како треба да се понашају када на

·ступи каква опасност за оне који су нејаки да се сами и': 

сваки за себе снађу. Управо, тај је обичај, као и -сваки дру-' 

ги, тако јак и неодољив да се не тражи неко посебно и на

рочито размишљање и одлучивање; људи поступају понај

чешhе и не размишљајуhи, полусвесно, чаК и несвесно. Овај 

је обичај толико важан да је свака група стално у опасно

сти због својих нејаких чланова, ако би ови, каквим чу

дом, пренебрегли да поступе по њему. Зато група и прибе

гава покуди и осуди свих оних који се о ово социјално пра

ВИЈ10 огреше. Групи је потребан овакав поступак, зато 'она ' 
и настоји да га очува. 

Сарадња је, другим речима, пут који је група (или 

. Друштво) опробала, о коме се уверила да је потребан и 

користан, и који она препоручује увек кадгод нејаки немо

гу да се снађу сваки за себе. Препоручује га и води бригу 

,да га се људи држе када другога излаза нема. Препоручује 

га под претњом да ће сваки рђаво проhи, ако не иде њиме. 

у овој претљи .'Iежи и уверење групе, да поступа како тра-

г 
I 

! 13. 

жи интерес целине и јасан доказ да се ради за добро сва

кога појединца. Ово двоје: општа корист целе групе и лич

на корист свакога појединца, чини да се сарадња као со

цијално правило и закон ,1laKO прима, да је, Дакле, опште· 

средство да се нејаки оспособе и за послове који према-· 

шају индивидуа.тшу снагу свакога понаособ, да се врше по
слови који су социјаЛ)iО потребни и корисни, али који се 

иначе не би могJIИ ни почети ни свршити. 

У; привредном ЖИВО'!У сваке групе има много прилика 

када многи нејаки не могу да се снађу сваки посебно. Да 

прескочим све што се давно дешавало и да поменем само· 

оно што се десило када су се у такозваном економски сло

родном поретку појавио на једној страни велики. број људи 

без икакве самосталне привреде и на другој велики БРоЈ 

људи с маЛО:>'1, нејаком, заосталом привредом. Никада није 

било такве' ПРИЈЋше за прибегавањем сарадње као тада. И 

- заиста - никада примена овога социјалногн правила ни

је била тако потребна као тада и отада, И прииена је и 01'

почела на обема странама. На једној да се заштити једини 

доходак који су многи без икакве самосталне природе мо

имати, на другој да се при.Р.:агоде условима самосталне 

многи који су ДОТ.'lе живе.'lИ и радили у зависно

од својих господара. Ове примене дале су велике ре-· 

зултате. На страни оних без самосталне привреде- ова је 

примена ПОК;lза.1а да она може послужити и да се створи 

друкчији један социјални и економски поредак. На страни 

оних са самостааним али нејаким привредама, ова је приме

на показала да иноги нејаки могу да се оспособе и за веЋе 

и боље потхвате, да могу да заснују и потпуно модерне 

прерађ~вине, да могу јда унапреде своје привреде и да до

спеју до бољих животних услова. Ови успеси - и на је

дној и на другој страни - тО.1lики су И толико јасни да би 

неумесно БИ.10 какво порицање . 
Али то још не доказује и да је свака примена соци

јалнога праВИЈ1а која носи име сарадње и задругарство. Ca~ 

радња значи удруженим напорима учинити да сваки суде

ловач, и сви скупа, постигну боље УСЈIOве него што је то' 

кадар да постигне сваки појединац кад ради СЮi за себе. 

т 
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Она је несумњиво потребна и корисна многима и многи јој 

приступају када желе да поправе свој положај. Али то је 

.дејство сарадње кад се посматра само с гледишта њених 

-суделовача. Ну када се посматра социјално или {: гледишта 
целе једне социјалне групе, онда ово дејство сарадње до

·Рија једно страни карактер. Сарадњом много њих користе 

се суделовачи да поправе свој положај, али само свој. Ако 

је у питању њихов однос с несуделовачима, онда су ови 

у нешто друкчијем положају . .Ако, на пр., суделовач про

.даје на слободном тржишту, он ће увек тежити да пости

где што веЋУ цену. Шта више, он се неће устезати да тражи 

и врло високу цену, ако само прилике тржишта то допу

штају. Он се никад не пита шта тада купац осеЋа; да ли 

Ћегодује или не. Њега руководи 'његов сопствени интерес, а 

.овај у условима такоз,ванога економскога 'либерализма и 

слободнога тржишта тежи да искористи сваку погодну при

.. ТIИку, као што не може да избегне ни прилике које нису по 
љега погодне. Стога и задругарство самостаЈIНИХ привред

ника не УЛRЗИ, по правилу, у друге проблеме до да служи 

и користи 'Привредама самосталних привредник;!. Оно не 

:може да се удаљи од основа коју му одређује caMOCTa.lIHa· 

привреда његових чланова. Оно се у том погледу не разли

кује од других привреда и привредника који живе и раде 

-у крилу прометне привреде, члан је те привреде и сноси 

све повољности и све неповољности њезине. А то - дру-

гим речима ~ значи да не излази из круга оних привреда 

.које у искоришhавању прилика ГЈlедају свој опстанак и на

.предак. Оно не отклања, даЮIе, економске сукобе који у 

лруштву постоје; оно их боље организује и на оној страни 

на којој су били пасивни или слаби. Јасно је, дакле, да та

кво стање ствари није добро. Све је веhи број људи који 

показују .да нису задовољни таквим стањем. И све је осет

није да једна група, у којој чланови гледају како ће што ви

ше да искористе један другога, не може да рачуна на до

бру и сталну будуhност. За ово имамо и сувише доказа у 

разним предлозима и покушајима који се ипак сви слажу у 

једном: да иск()ришhавање једнога другим, да стална бор

·ба свих против свих, да стално изигравање једнога од стра-

г 
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не другога, није добро за опстанак и просперитет групе и 

да' се такво стање мора заменити другим, у коме тога не ће 

бити. Је ли смисао живота у томе да људи искоришhавају 

један другога! 

Један облик удружених напора, или сарадње, дао је 

лосле више година своје примене резултате који показују 

да је могућнО да се оствари поредак у коме људи неће 

.искоришhавати': експлоатисати или пљачкати један другога. 

То је онај облик који су створили неимуhњаци самосталних 

. привреда. Не иыајуhи ових, ови :несопственици нису имали 
ни чиме да се 'Везују за прометну привреду до једино својом 

надницом ,а како ова нема у себи тецишних мотива, њима 

није остајало ништа друго до да покушају заштити је са

мо у процесу љенога трошења. Покушај је дао добре ре

зу.пате, видело се да се може живети а да се човек не из

лаже ризику да другога пљачка, а када је покушај проши

рен и на производњу, људи су увидели да има начина да се 

.створи -цео један режим без искоришhавања и експлоати

сања. То су јединствени резултати овога облика удружених 

напора, резултати који особито карактеришу ову врсту 

:удружених напора и који су нагнали све који 'се баве овом 

социјалном дисциплином да је обележе и нарочитим име

Ho;vr. Како немају нарочитога имена за :овај нарочити облик 
удружених напора, веhина 'народа стала их је описивати. 

Тако Енглези, када хоће да кажу да је реч о овом облику 

сарадње, допуњују реч сарадња још овим двема: б е з 

п р о Ф и т а. То исто чине Французи и многи други, и сви 

сматрају да су тим објашњењем довољно означили да није 

реч о обичним удруженим напорима, који се могу чинити 

и у савршено себичним смеровима, већ да се имају у виду 

сюю они удружени напори који се чине у интересу и ради 

добра 'СRИХ чланова групе или народа. 

Ми Немамо потребе да '.прибегавамо овом описивању 

пошто имамо једну реч која довољно означава особену при

роду ове сарадње. То је реч з а Д р у г а р с т в О. ОВО име 

означаваЈl0 је у нашој прошлости једну радњу, која се ни

је вршила на штету другога, и једну установу која је само 

тако р аДl-Ш а. Ову установу потиснула је и готово већ уни-

11 
I 
I 
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штила прометна привреда, али је име, које је она носила и: 

које је карактерисало и установу и њене економске радње,. 
остало и до данас. Ми га употребљавамо када хоћемо да 
означимо и установу и радњу које не иду за тим да друго

га економски искоришhавају. И у том погледу ми стојимо
боље од свих других, јер имамо СВОју реч која ОЗН&..fава 
тачно 'ОНУ разлику која у :самој ствари постоји између удру_ 
женога рада уопште и специјалне врсте удруженога рада 

који се чини у једном једином смеру: да се никоме никаква 
штет~ не нанесе. Наша реч. задругарство означавана је у 
наШОЈ прошлости радње, КОЈе, иако '-су користиле свима чла

новима породи чне групе, ипак нису никоме ван групе штете 

нано'силе. Ова реч, мада је изгубила свој подмет - како. 
би то рекао филолог - употребљава се и данас, само што. 
св~ки не ~Ha o~y важну разлику коју она има у овој нарочи

ТОЈ СОЦИЈаЛНОЈ цисциплини. Ја овде нарочито подвлачим: 

ову разлику и узимам је за полазну тачку у овом напису. 

Према овоме ми можемо извести овакав суд: 3 а д р у_ 
г а р с т в о ј е с а м о о н а ј о б л и к у Д р у ж е н и х н а

п о р а и ,JI и у Д р у ж е н о г а р а Д а к о ј и ш т и т и н е

к и и н т е р е с с в о ј и х ч л а н о в а, а л и к о ј и у 

и с т о в р е м е н е ш т е т и н и к о г а, Д а к л е н и о н е 

к о ј и с у в а н т о г а к р у г а. 

Да је овакав облик могућан и у режиму који у ствари: 
не води увек подједнакога рачуна о потрошачу и произво
.ђачу, .о купцу и продавцу, него који - под изговором сло
боде рада и односа економских - трпи да редовно један 
Iискоришhава .другога, најбољи су доказ многобројне фор
мације које су примиле и врше многомилијардне производ
ње и снабдевања, не наносеhи ни једним својим чином ни

коме ни најмањега оштеhења. Ове формацИје представљају 
један свет за себе. Истина, тај свет није још толико велики 
да он карактерише цео живот уопште, али нико не може 

реhи да се он неће ширити и обухватити све веhи део соци
ja,JIHOra живота. Ово нарочито још и стога што нико не мо
же порицати да су основе, које у овоме свету важе, соци

јално боље, морално одређеније и да садрже у себи вище 
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услова за напредак, него оне основе које овај нови свет 

понајлак замењује. 

Овај специјални облик у друженога рада показаа. је да 

има могуhности да се поправи стање каје незадавољава већ 

ни онај мали број који се њиме користи. Он је показаа и 

пут којим се да те поправке - без баја и крви - може 

ДОСIИ~ТИ. Наш језик зове тај пут задругарством, јер смо 

имали у свајој прошлости и у маломе један сличан режим. 

Овим именом ми смо у праву да обележимо данас и једна 

веће формирање, али који исто така ради да очува целину, 

да једновремено диже све, а не да диже једне а да обара 

друге. Ова формирање иде и даље. Она није завршило свој 

процес. Напротив! Оно показује пут и .онима који још жив.е 

у нади да могу трајна пdстиhи боље услове за живат ака 

се што чвршhе вежу за поредак који је заснован на иско

ришhавању једних за добро других. Овај пут је већ јасно и 

показан и осветљен. Могу сви - идуhи њиме - да се осло

боде веза које их везују за рђаве услове. Могу сви да по

траже директну везу с .онима који већ иду .овим путем. Могу 

така сви заједно да пађу добрим путем, јер тај пут, вади 

падједнакшiе :добру свих, социјалноме миру,. неСУМЊИВОМе . 
напретку. Нико не може доказати да се тешки социјални 

проблеми који данас узнемиравају људе могу решити на 

основи која се одликује међусабним искоришhаВ'ањем љу

ди. Обратно, све више је знакова каји јасно сведоче да 

је све веhи брај оних који нису задавољни таквом осно

вом. И, када је то данас јасан факат, шта смета да се јаче 

не нагласи улога коју :право задругарства већ врши' и да се 

отворено не каже, шта је тауистини што се тим им'еном 

зове, установа која је сада једино кадра да створи услове 

у који~а неће .људи искоришhавати један .другога! .они каји 

су тек пошли тим путем, каа и .они каји су 'на пала пута 

стали, имају дужна ст да иду даље правим ·путем. У дружени 

рад сама сталних привредника доhи ће и да праве оцене и 

З'аштите интереса свајих чланова сама тако аКа· напусти 

.основу искоришhавања другова и пр.иђе основи где· иско-· 

ришhавања нема. Само тако се може у иста време .оства

рити права и потпуно задругарство. 

z 
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Има људи које још буни факат што све земље не могу 

саме да троше све што производе и да не могу саме да 

произведу све што потребу ју. Али зашто се - у осталом 

с пуним правом - удара гласом на социјалну природу за

другарства, зашто, се проповеда међународна задружна со

лидарност, зашто је нарочита међународна задружна орга

низација, ако не да се спремају духови у свима земљама за 

задружне односе и за задружне размене! 

Пут дуг и велики, то. свак зна, али има ли данас бо

љега да се досле до добрих односа и до :бољега живота? 

Право задругарство има у својој природи услова да при

ступи и најтежим ,социјалним проблемима г- и народним и. 

међународним -- треба само да право задругарство увек 

говори, и да може да говори. 

III 

Казали смо шта је у истини задругарство. Знамо и шта 

није задругаРСТБО, иако се често под тим именом јавно 

предсraвљају многе радње и установе. За ту неодређеност, 

која добрим делом и данас траје, криво је и доскорашње 

тумачење задругарства. Дуго се !Говорило iКaKO је задругар

ство поникло захваљујуhи просвеhеНОј и усталашној рад~и 

овога или онога човека. Задругарство радника, у прво вре

ме док се веровало да се удруживањем радника или занат

лија може непосредно на пољу производње да одоли ве

ликој фабричкој производњи, приписивана је извесним 

личностима, готово једновремено и у Француској и у Енгле

ској. Задругарство радника, који су дошли на мисао, да 

штите!ш своју надницу у потрошњи, поправљају :свој неза

видни положај, приписивано је такође у почетку једној лич

ности" доцније двадесетосморици фланелских ткача. ЗадРУ

гарства ситних занаТЛl-Јја, када се 'Веровало да их оно може 

ставити на равну ногу с фабричком индустријом, приписи-, 

вано је опет само једном човеку. Задругарство тежака, ка

да су ови били ост;шљени да се сами снађу као самостални 

привредници у режиму слободне прометне привреде, щш-: 

писивало се једном другом човеку, ну само једном и само 
њему једном. Исто тако задругарство прерађивача: млека, 
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трожђа, воћа итд. Овакво тумачење траје и данданас, пишу 

,се читаве књиге и препричава у њима када је и како дошао 

на срећну 'мисао -- сад овај, сад онај пријатељ малих људи 

- да оснује ову или ону задругу! 

Овде се неће иhи тим путем. Писац не сматра да се та

:квим ,'тумачењима објашњавасама ствар, која је много сло

.женија него што се то може објаснити појединим лич~о

.стима, ма како оне иначе паметне и одане биле. Тако раде

'ћИ може се, највише, објаснити један моменат из оријента

ције задругарства, не и само задругарство. Задругарство се 

',!Не може одвојити од једне социјалне групе нити објаснити 

~без познавања једне социјалне средине. Од једне социјалне 
групе не може се ОДВОји~и, јер га само једна социјаЈ!На гру

па може створити и јер без једне социјалне групе, која 

.Увек има у себи побуде да се стара о својим члановима, оно 

,се не може ни појавити. Оно се јавља у људској групи, као 

што се јавља у' групи гемова, папагаја, даброва, вукова 

ИТД.; јавља се увек у једној групи, И само онда када цела 

:група, или мањи .љен део, осети потребу да штити, !било жи

вот, боравак, безбедност или исхрану својих чланова. Та

.да група прилази цела :послу И штити све своје чланове; јер 

тиме штит и саму себе. Деси ли се да цела група није угро

.жена или под притиском какве тешкоhе - наласка стана 

.или хране итд. - тада се лаhају заједнички посла само они 

.који су непосредно .>;грожени 'или су ;под притиском. Никада 
,се овакве одбране или заштита не предузимају што је то 

.желео или саветовао овај или онај појединац; такве жеље 

појединаца немају великога и трајнога дејства на много 

љих у исто време угрожени или што свима прети једна и 
иста тешкоhа. Тада може и појадиначни савет да има деј

ства, наравно поводом и у границама овога општега при

тис'ка или опште тешкоhе. Али задругарство се не може ни

како само за себе објаснити без једне социјалне групе и без 

познавања склопа и живота једне групе. Иначе, задругар

ство које се објашњава без те природне везе, личи на она 

.објашњавања која су некада давана појединим природним 

појавама или гаткама појединих врачара. 
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Исто тако се задругаРСТtSO не може објаснити без по
знавања . једне социјалне средине. Као што је задругарство· 
производ једне социјалне групе, ~aKO оно зависи увек од. 

једне физичке и социјалне 'средине. Планинска средина по

'гребује и производи извесне особите облике задругарства,. 
као што долине и равнице потребу јУ и производе друге 

облике. Насеља поред река или мора производе облике
који одговарају тамошњим условима живота и рада,. сточ-, 

~и, житни, воhни И др. крајеви, сваки потребу је и пр?изво
ди нарочити тип. Не може да се појави и да успева у Једном: 

крају тип који нема ту услова, који одговара условима дру_. 

ге физичке или социјалне средине. Деси ли се да неки, c~_· 

више ревно сан приврженик, силом наметне облик за КОЈИ: 
нема'услова у тој 'средини, његову вештачку творевинуоче-· 

кује иста судбина којој је изложена биљка када се пр~есе: 

у, сувише топлу или сувише хладну - дакле у туђу среди
ну. Стога и у задругарству мора увек да се води рачун, о· 

физичкој и социјалној средини; оно зависи од тих ·средИна. 

и не може се тумачити одвојено од њих. 
Посматра ли се ствар задругарства било с једне или: 

друге тачке, увек долазимо до једнога закључка: оно се не· 

може објашњавати друкчије до само социјално. l!ојединац. 
не може да одређује каква ће кад која социјална група. 
бити. ОН не може 'ни да мења социјалну ни физичку среди
ну по својој вољи. И једно и друго је ван његове моhи, и. 
у једном и у другом ;случају појединац. се само подвргава 

тим факторима, а не може нити их ствара. Стога је сувише: 
!ломпа и трошна теор'ија која везује једнYi социјалну појаву 
за вољу појединих .'Iичности, ВеЋ сам тај факат што много· 
њих осеЋају у једно исто време исту опасност или прити

сак, већ сам тај факат што много њих осеЋају потребу да. 
у исто време реагују против те опасности или тога прит:r-. 

ска, упуhује да се реакција, па дакле и евентуална аКЦИЈа,. 

мора тражити ван појединаца. Они су - и притисак и ре

акција - могли разно да ути чу, више 'на једну, слабије на 
другу, али ни једни ни други нису произвели ове притиске;. 

напротив, '11 ':притисак и реакција производ су дотичне· сре
дине, и само се так!? могу објаснити. Тако се мора објаGНИ-
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!ги и задругарство, ,које увек изазивају неки општи притис

ци, које је стога социјална појава. Стога се морају напу

\стити-сва ранија тумачења, !Која су везивала задругарст~о 

за поједине личности, и примити објашњење које и задру

гарству налази извор онде, где он заиста јесте. Социјална 

.група -или. друштво производи задругарст~о. Производи га 

'Као што ~производи све друге своје творевине: овакав или 

·онакав облик породице, овакав или онакав тип рода или 

племена, овакву или онакву државу, овакав или онакав по

редак морални, правни итд. С истога тога разлога може се 

објаснити факат да свака соција.'Iна група има свој облик 

задругарства, мада свака има своје задругарство. Исто та

ко само се на тај начин може објаснити она тесна веза коју 

задругарство показује с другим творевинама истога дру

штва: с његовом вером, моралом, правом, привредом итд. 

Најзад, само на тај начин МОГУћНО је објашњење што свако 

задругарство има друкчију технику, јер се ова израђује у 

свакој ,социјалној средини друкчије, под утицајем разли

ЧИТИХ социјалних фактора, а не што ИХ је тако израдио 

·овај или онај конструктор. 

Ово се може доказати и практичним примерЮ1а које 

је дао социјални живот свих народа. Појава и развитак 

,индустрије 'створио је свугде ведике гомиле радника, дакле 

оних којима једина :МОГУћНОСТ да поправе свој економски 

и социјални ПQ.1IOжај лежи у њиховој надници. Они су на 

'тој 'О'снови, подстакнути бригом да заштите то једино своје 

·благо, ·створили до данас највеће и најугледније задругар

ство у свету. Мала је улога ту била појединих личности, 

ма колико оне иначе заслужне биле. Ослобођења тежака 

меропашких веза, да не трагам за ранијим узроцима који 

.су !:ДО 'Овог ослобођења довели, успоставили су понова ве

.дики 1број самостаЈIНИХ привредника, а ово је морало да 

створи нове тешке проблеме који су у вези са слободним 

-()Пштењем са слободним тржиштем, морали да истакну не

МОћ многих иначе ослобођених и самосталних. Процес је 

и овде текао овим путем: притисак тржишних услова,не

МОћ много њих да сами одговоре том притиску, страдања, 

.лутања, очекивање помоhи од општине или државе· итд., 
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док се није увиде.1l0 да је најкраlш и најси~урнији пут Щl. 
се притиснутИ и угрожени сами помогну. ПОЈава америчких. 
јевтиних производа на европском тржишту представљала 
је нов и веома снажан еконоМСКИ притисак над .е~ропским 
произвођачима, који су ,били :оптереhени ДРУКЧИЈИМ Tepe~ 
тима, а ови су - после, многих очекивања од царина, пре
ВОЈНИХ тарифа, пореских и других ·олакшица - били на 
крају нагнани да се ипак поуздају У своју сопствену снагу. 
Тада је задругарство, своје врсте, добило нов стимулус к 
кренулСЈ се. Пораст потрошача и нагомилавање њиховО на. 
извесним тачкама, У вези с полетом 'радиности и попр~вком 
животнога стандарда код масе потрошача, изазвало Је по~ 
т·рошњу и тражњу извесних производа, Koj~ су се пре тога 
тражили само у ограниченој количини .. То Је тражило већУ 
Г!\роизводњу, већа производња дРУКЧИЈУ технику и уопште 
друге услове рада. А какО мали произвођачи нису мог~и. 
да примене ни ову технику ни ове услове рада и како ~e 
зато требало да сваки има већУ количину сировина него 
што, појединац по правилу има, то им није остало друго до 
или да своје сировине продају поштО пото другоме или да 
'Избегну такву продају, задржавајуhи прераду - што дру
гим речима значи и већУ цену - У своје PYK~. ::ако би се 
NlОГЛО навести још много других примера КОЈИ ои CB~ по
'тврдили једну исту истину: да се задругарство увек Јавља 
као 'последица извесних процеса У друштву, да тада мора 
да се јави јер то тражи живот друштвени, да је - дакле -
тада и оно само један друштвени процес, јер га друштво 
и производи .и потребу је. Овим приме~има п?ново се, 
стварно и ОЧИГЛ~ДНО, потврђује. све што Је раНИЈе казано, 
имено: да 'te задругарство мора друкчије и проучавати и. 
учити, Heг~ што је то чињено када се оно стављало У зави
сност од воље, жеље или погледа појединих људи. Ја ca~l 
свестан да овим уносим читаву револуцију У схватању, КОЈа 
у веhини још и данас владају, али сам исто тако свестан 
да се на ову ствар не може данас друкчије гледати. после 
социолошких .'Проучавања и познавања људских друштава. 
њихових структура и процеса, садањи стандард знања i) 
социјалним трупама, па дакле и о задружној групи, не мо-
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же· се задржати на нивоу до кога су га довели - и на коме 

га на велику штету саме ствари још и данас држе - многе 

и разне индивидуалисте који у овој социјалној области 

гледају пошто пото да одрже једно скроз необјективно и 

неодрживо ГЈlедиште. Ја не могу у овом чланку да улазим 

у све појединости новога гледишта, алидржим да је доста 

и ово што је досада овде казано, јер су истакнуте најваж

није црте његове. Уосталом, можда ће бити прилике да се 

о овој ствари опширније и \У: већој појединости још говори. 

НеКОЛИКQ пута 'поменути су појединци и наглашено је 

да њихова улога никад дије била онаква како су то 'схва

тали, па и данас још много њих сматрају, из реда инди

~идуалистичких теоретичара задругаРСТВ'i. Ови су мислили 

и мисле да овај ИЈlИ онај вид задругарства има да захвали 

за свој постанак .увек углавном једноие лицу. Тако се чак 

помињу лица која су смислила и кренула ову или ону вр

сту задругарства. И на основи мишљења и ПОГ.1lеда тих 

.Т(ица израђена је не само цела историја, него и све учење 

о задругарству. 

Ја сам већ доста јасно истакао УЈ10ГУ друштва у појави 

и изградњи ове социјалне институције да дрњ:и:vI да би 

било сувишно да то понављам. Ипак морам да подсетим на 

известан ток овога процеса, јер он доста видно показује 

када се и зашто се јавља улога појединца у задругарству. 

Ово уосталом вреди за све социјалне групе, нарочито оне 

које се јављају у оквиру опште групе, а не само задружну 

групу. Задругарство се јавља само онда када известан со

цијајIНИ притисак - оскудица хране, или склоништа, или 

простора, или - у новије добн - каква утакмица ИТД., 

загрози већем броју људи. То је први очевидан доказ да 

задругарство није појам који је никао у глави једнога чо

века. Када се овакав iпритисак јави, онда сви они - или бар 

веhина њих - који осећају да су њиме погођени у своме 

животу, раду или интересу, раЗNrишљају о појави или до

гађају, говоре о томе {другоме или примају говоре других, 

стварају се додир и, размењују се мишљења,ВРШИ се међу

собно утицање, и као резултат јавља се - истина још 

стварно невидљива - али метално јасна и одређена со-

i 
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цијална група. Група носи у себи извесно незадовољство, 

она има извесне жеље, она тежи извесној акцији. Али по

најчеШћа таква група нема још ;'И' практичнога плана шта 

ће и КaIЮ ће да ради да своје незадовољс'l'ВО умири и да 

своје жеље оствари. Овде се сада појављује улога каквога 

појединца. Појединац, који шире гледа на ствари, или који 

има пред очима туђе примере, или који је сам обавештен 

како се ваља понашати у таквој прилици, предлаже, саве

тује, истиче се за вођу. Ако су његови предлози и савети 

такви да задовољавају очекивање других, или бар да нај

више обећавају да ће се теШКОће савладати и да ће се 

.це.llисходна акција МОћИ предузети, он и постаје leader. 
Води незадовољнике, .lпоказује им пут и средства, једном 
речи организује акцију. Први задругари деветнае'стог века 

видели су, осетили су, импресију ове последње појаве и 

по њој створили или примили мишљење да је вођ створио 

и ca~1O задругарство ... 
Међутим данас није тешко оповргнути такво мишљење. 

Свако може .'lако да увиди да се први мотиви и да се сви 

први процеси који воде ка задругарству јављају много ра

није него што се појавио вођ. Они су социјални процеси и 

дешавају се независно од поједине личности. Ова се јавља 

на крају тих процеса и њена је улога ограничена само на 

:практичну страну. Према томе јасно је да ·је само непозва

ње или превиђање ове радње самога друщтва могло навести 

људе да вођи приписују и оно што је цре њега давно свр

шило само друштво. Како је овде реч о појави задругар

ства, не и о његовом доцнијем репроДуковању, потребно је 

да се обрати пажња на ову разлику и да се не пада у не

потребно мешање двају разних процеса. Појединац осећа 

и сам притисак и показује и сам негодовање, али то није 

довољно нити; је то оно што ствара велике покрете. Само 

широко морално осећање много њих кадро је да то учини. 

А то је акција целога друштва или бар знатнога дела њего

ва, не и акција једнога чонека. 

Пре него што завршим овај део сматрам да неће бити 

сувишно, кад се говори о појави задругарства, да наведем 

и .некоје појаве које оне у даљем свом развитку показује. 

.; 
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Реч је о границама које се појављјују у задругарству. Опа
жене су две такве, једна на ниже, друга на више. Знамо да 
се задругарство јавља после извесних социјалних притисака 
и да ови .притисци тек доводе до реакција и акција. Али се 
'ретко кад .Дешава да један овакав притисак погађа све чла
нове једне социјалне групе или једнога друштва. Понајче
шhе бива да притисак погађа само један део друштва и' он
да само тај део 'реагује. Исто тако бива да једни погођени 
·осећају притисак више, други мање. Али има и таквих по
гоl)ених који у опште ретко реагују. То су они који су са
свю.l немоhни, који не очекују никаква бољитка ако би ре
аговали- или што им је животни ниво толико низак да не-
2'.1ају никаквога мотива да раде да своје стање поправе. 
Такви људи избегавајузадружну акцију, :она их не привла
чи, њихови 'су погледи управљени на другу страну. Отуда 
видимо да крајње нејаки у ствари не суделују у задругар
ству. :Ово је један проблем задружни, великобританске за
друге 'одавно су му поклониле велику пажњу, употребиле су 
разне методе, али су резултати увек били мали. Крајње не

јаки људи у веhини су 11: данас ван задругарства. 
Исто тако су опажене извесне границе према економски 

јакима. Има и међу њима појединаца које такав општи при
тисак - велике цене, скупоhа итд. додирује. Али њихово 
је економско стање такво да :они овај притисак слабо осе
ћају. Ово је опажено и код самих радника који имају веће 
наднице. И они се друкчије понашају него радници с ма
rњим надницама. Они мање суделују у задругарству, а ако 
су се ту затекли из раније, док су.. им наднице биле мале, 
·они се ретко задружно снабдевају. Не помињем друге еко

:номски јаке, који имају неки свој економски или 'iпрофесио
нални интерес да избегавају уопште задругарство као си
стем, задржавам се само на онима који, осим економских; 
имају све друге социјалне побуде. да суделују у задругар
ову. 

Задругарство показује још једну особеност која га на
рочито карактерише. Оно не иде упоредно са пварањем 
'Социолошке заједнице у задругарству. док задружна група 
корача и расте кадикад врло брзо, подстакнута повољним 
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ценама, Bpaћaњe~l преплаhенога дела или другим каквим, по

.вољностима, ДОТЈlе социолошка група, дакле оно што је 
битно у задругарству, заостаје далеко, да.llек() назад. ~yдe 
привлаче погодности, али они исто тако лако напуштаЈУ за

другарства чим погодности престану у истој мери или чим 
се макар само привремено промене. То је доказ да o~e две 

врсте заједница не корачају напоредо. Социолош~а ваЈе~ни
ца руководи се другим обзирима, она се раЗВИЈа веЗУЈуhи 
чврсто и тесно поједине своје делове, она се не квари после 
прве Te,lllKOhe, а то и такво развијање тражи познавање не 
само целине него И свакога најмањега делиhа. Како ово по
знавање још немају ни сви који воде покрет, то је он често 
изложен многим и честим променама. На страну тешкоhе 
које долазе са погрешних поступака који се све ч~Шh~ зав~
шавају у понеким земљама тако званим "санаЦИЈама , ЧИЈИ 
трошак обично пада на терет неке јавне касе, овај интелек~ 
тvални недостатак силно успорам. 'појаву и развитак задру

г~pCTBa. 3адругарство уопште има силних непријат~ља У 
самом себи, који га авда-онда и директно кОМПРОМИТУЈУ, ко

ји својим себичними непаметним поступцима раде пр~тив. 

њега јаче и осетније IHero сви 'његови економски противни
ци. Стварање, негодовање, КУЛТИВИСaIье СОЦИО,'lошке групе 

или заједнице.у задругарству допринело би да се ове смет
ње уклоне. Друштвена радња, која је у задругарству јака и 
видна, успорава :се и омета када је они, који треба. да је.. 
практично извршују, намерно ометају или изигравају. На
рочитосу опасни 'непријатељи туђи елементи који се овде
онде и намерно уносе. Они брзо денатуришу задругарство,. 

и не треба онда много па .'да се оно изроди У највећега про
тивника ~ОС.'lобо!)ења људи од туl')ега искоришhавања. Ако· 
задругарство 'треба да буде бољи социјални систем, као што· 

у природној својој основи то и јесте, онда оно не сме да 

се намерно оптереhује недузима и недостатцима којима СУ' 
ОПс'гереhени други, антисоцијални, системи. Оно стога мора 
нарочито да се чува од .'lажних пријатеља. Није увек тешко· 
познати, ко су ТИ. Они ·се понајчешhе сами откривају својим. 
антизадружним понашањем и радом. 
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IV. 
Задругарство се бу ди - виделисм:о -услед 

каквог а соција,JI;Iюга притиска. Многи се буне када их 

и какав ненамерни' догађај непријатно погоди. Уко

лико више се буне када у :својој несреhи виде туђе прсте. 

Људи се буне не само ·када њих непосредно каКЈ:1a тешкоhа 

задеси, него се буне и када други страдају. Ово 'Социјално· 

осећање толико је јако да се нико не чуди када види да 

га поједини чак и намерно данас експлоа11ИШУ када се на

дају да ће тако изазвати у своју корист неку групу. Многи 

ту.маче ове појаве сад овим ,сад оним индивидуалним осе

ћањем. Ну таква су мишљења једнострана; ове су појаве 

,соција,1ЈНИ пр.оизводи којима појединци више подлежу него 

што их сами производе. Када се људи буне против нек'е 

неправде, они тада следују извесним погледима и суђењи

ма који владају у њиховој групи. Они нњсу створили те 

погледе, они суде онако како суде сви у њиховој групи, 

како су судили углавном и њихови претц,и. Када људи је

днолико мисле у појединим стварима или појавама ИЈ1И: 

када једнолико врше поједине радње - плетење, шивење,. 

орање, ,сејање итд. - онда је то најбољи доказ да та МИ

шљења и те радње нису индивидуалне творевине. Они је

днолико мисле или раде зато што су ТИ поступци општи у 

њиховој групи, што их је 'створио неко пре њих, што су ИХ 

они затекли када су дошли на .свет. То је једна врста соци

јалних наслеђа. Појединци их примају и владају се по њи

~1a, јер то важи 'подједнако за све у њиховој групи. Тако и 

осећања која означавају негодовање у овом ИЛИ оном слу~ 

чају није индивидуална ствар њихових чланова, већ је то 

ооција.1lна особина целе групе, особина која се стално по

навља ·од генерације до генерације, осећање које ствара 

буну против свега што трупа сматра за штетно или непра

ведно. Има, нпр., племена у којима ,се убијање стараца или 

једење заробљеника сматра као савршено потребан и нор
~Ia.1JaH акт, док веhина људоких група осуђују то као наЈ':" 
мрскији злочин. 

Задругарство је такође једно социј';IЛНО осећање и ja~ 
Гвља се увек када је vчињена штета или неправда мног() 
l!ьима. Оно је двојако социјаЈIНО: први пут, што га изази-
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вају увек социјалне снаге ове или оне врсте, други пут, 

што увек реагује у облику већега или мањега дела целе 

групе. Када је изазвано, оно се понаша као што се УОПIIi~е 
понаша у таквој прилици изазвани. Размишља, ОДЛУЧУје 

се, организује се, брани се. Ваља имати на уму да су coц~

јална осећања уопште живахнија од индивидуалних, КОЈа 

су само репродукција првих. Ступи ли у акцију,. оно се 
држи правю:rа која вреде за социјалне акције, подвргава 
се и правилима која група у току саме акције израђује и, 
радеhи, у току свега рада прилагођава се свима условима 

одбране. Је ли напад ја-к и тренутан, и одбрана је живахна 

и брза. Напротив, ако је напад спор и трајан, одбрана се 

такође организује полако и да дуго дејствује. Ну има при
мера када треба нејакога помоhи, упутити или и .просто 

стати уз њега иако не постоји видан напад. Тада одбрана 

иде познатюr социјалним осећањем и дејствује и .полу

свесно, често и несвесно. Данас има врло много социјалних 
притисака или напада, дешавају се врло често, те није чу

до што су и реакције многе и честе. Задругарство, које је 
једна врста ових реакција, тесно је у овом погледу веза

но за свеколики социјални живот, оно се јавља у свима 

областима овога живота, час као последица, час и само 

као кретач у овоме или ономе одсеку живота. 

ВеЋ. у сю.юм социјалном притиску налазе се побуде за 

акцију и функцију. Онај који се осећа принуђеним _да не

што предузима или ради, самим тим приморан је да врши 

lIеку функцију. Када радник, стицајем развитка индустри

је, дође у положај да мора да штити и брани једини свој 

мали доходак, он самом том одбраном и начином како се 

она развија, врши једну врло велику и врло важну соци

јалну функцију. Када тежак, ослобођен и изведен на сло

бодно тржиште где свако мора да израђује и да штити 

свој положај у утакмици с другима, он самим својим но

вим радом за другога и одбраном свога новога положаја, 

и нарочито начином те одбране, врши једну такође и ва
жну и велику социјалну функцију. И у једном иу другом 

случајузадругарство иде уз. ове .функције, организује их, 

у многоме и врши. Процес друштвени који се овде огледа 

,~ ... 
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у задругарству сам дакле .побуђује ра3lне социјалне функ

ције. Казано је већ да се задругарство јавља увек 'после 

некога притиска - физичкога, економскога или и само 

менталног а - и да му је циљ да тај притисак отклони или 

бар ублажи. ВеЋ. по томе ~TO отклања или ублажава један 
притисак који погађа много њих, дакле што мења стање 

у корист погођених, задругарство врши једну социјалну 

функцију. Ну овај исти процес изазива многе и разне дру

ге функције задругарства ,и ван е!{ономскога живота - и 

у другим областима социјалнога живота. 

Шта је то што ван економских мотива изазива функ
ције задругарства? Мој задатак није овде да објасним цео 

социјални живот с гледишта задругарства, ве!} да конста

тујем само важније социјалне функције његове. Стога ћУ 
се ограничити да поменем сада само области религије, мо

рала и правде. Доцније ћУ се вратити поново на области 

економије и технике. А можда ћУ поменути још и језик и 
естетику. У свима ТЮI областима има и задругарство CBoi 
удео, стога неће бити сувишно ако се .све помену и бар
донекле испитају, 

Некада је свеколики друштвени живот био подвргнут-
. религиозним обредима и условљен многим религиозним 

праксю.Iа и правюrииа. Има људских племена, где такво 

стање и данас још траје. Све што се ради, ради се уз из
весне религиозне обреде и нарочито се обраiiа пажња да 

се нико не огреши о извесна религиозна правила која се 

сматрају као светиња која се не сме .повредити. Нарочито 
су ови обреди и ова правила вредела за радове који су се. 
вршили заједнички, у групи, јер се на овом ступњугрупа 
сматра као нарочито обавезна према ономе ради кога се· 

обреди и правила врше. Сада су многа религиозна правила 
окренута у духу групе, :према љеним iНеј3ЈКИМ члановим·а,. 

према одржању групе. Нарочито је Хришhанство изврши

ло праву револуцију у овоме погледу. Утицај задI:Југар
ства, OIiЗквога какво се оно увек практиковало у друштву; 

очевидан је. Овај утицај сталан је и приморава на извесне 

обзире и оне који нису баш тако одани свима религиозни!>! 
правюrима. 
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Многа религиозна правила прешла су у област K~ja је 

добила име морала. То је она област која обухвата пра

вила како ћ~ се људи понашати између себе, према сво

јој групи, према њеню'! стварима и према туђим групама. 

И имено таква пранила, .која су раније важила само као 

религиозна, прешла су у засебну област и образовала за

себан збир социјалних правила. Али су постепено постала 

и особена правила која је потпуно израђивао сам жцвот у 

групи. Знамо већ да група израђује многа правила, и да 
се ова праВИЈIa односе сада на ову, сада на ону област 

живота групе, према процесу кроз који група пролази. Ка

ко је задругарство један готово сталан процес и свака 

група готово свакодневно пролази кроза њ, 'То и правила 

која се тим 'поводом израђују стоје у вези са свима ~py

гима. У друштвеном процесу не могу се уопште одваЈати 

једна правила од других, јер их производи једна и иста 

средина и сва служе једном и истом циљу - јединству и 

одржању групе. Тако су правила, која су постепено ств.а

рана ради одржања нејаких у групи, морала утицати и на 

све друге групне процесе и погледе кадгод је била у пита

њу брига о нејакоме, о помагању нејакога, о обзирима 

према ближњему, о ономе што се сме и што се не сме учи

нити другоме. Задругарство је увек морало имати у том 

'Погледу јак и очевидан утицај на ове процесе који ·су се 

у групи дешавали. 

у области морала задругарство је директно доприно

сило у изради некојих правила. Сва она правила која се 

односе на понашање према другу и сараднику, која забра

њују извесне поступке што кваре другарство и сарадњу, 

која осуђују извесне ружне радње, називајуhи их мрским 

делима, јер кваре слогу, сарадњу и правилан живот, као 

што су лаж, сплетка, превара, подметање, крађа, задругар

ство је морало од првога дана да обелодани и да допри

несе и од своје стране да она добију општи, социјални зна

чај. У почетку, и кад је регулатор живота у Гр'Ylпи' био 

друкчији него што је данас, то је вршенd у облику оби· 

чаја, али су .постепено обичаји добили конкретне облике. 

данас задругарсТIЮ врши ове своје моралне функције по- . 

--r 
"ооу својих принципа, посебним правилнма за сваку pa;l: . ј! : 
љу и одлукама свих саучесника и литературом. Данас за- I i 
другарство, као и свака друга социјална група,' моделу је . I 
.индивидуу према својој природи и својим циљевима. 

Морална правила која је задругарство израдило данас 
·су саставни део задругарства. Она устају против свих 
.мрштина у задругарству. Многи, који не знају живот дpy~ 

штвени, мисле и причају како је морал, који представља 

извеоан део задружних правила, нешто променљиво у 

смислу лица која су их тобож СТворила, а има и таквих 
који им приписују непроменљиви, чак и натприродни ка
рактер. Међутим, она нису ни једно ни друго. Она су про
менљива исто онако као што се меља људско друштво, 

·она се не мењају, само онда када живот, за који важе, 
·обамре. Данашњи друштвени живот, који је не само веома 
променљив ,него се из етапе у етапу све више усложњава 
ва један донедавно .непознат начин, побуђује задружна мо
рална правила као никада раније и даје им необичну осет
љивост и живост. Ово утолико више што је нагда про
менљивост и кретљивост да,нашњега друштва допринела 

да се изгубе, и да се све ·више губе, и најосновнији морал
ни стандарди, који су дуго вредели. У данашње доба пу

но је мотива и чинова који вређају ова правила и, како 
ос једне стране та вређања погађају многе, а с друге како 
свака реакција увређених пење вредност њихову иу њи
Ховим сопственим очима и у очима целе њихове групе, то 
свака нова оваква увреда рађа живахнију и живахнију ак
цију. Задругарство врши данас врло знатну функцију у 
<области морала, подстакнуто како својим сопственим мо
ралним праВИлима тако и повредом тих правила коју стаЈ!
но врше извесни процеси у данашњем ДРУШТВУ. Ова ДВО
јака природа ове функције не сме се губити из вида, још 
мање се сме она одвајати било од извора или од њезиних 
изазивача кад се говори о з;џ~ружном моралу уопште.' Он 
није нешто одвојено, он је тесно спојен и сасами~ за
другарством и са самим процесом социјалним. Што је за
другарство' данас толи!{о осетљиво и живахно то се има 
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приписаТ;1 само велики~ и сталним вређањем његових. 

моралних правила. 

Обичаји, који су некада били једини регулатори у 

друштву, били су довољни да се заштите нејаки и када 

је требало да се прибегне у помоh немоhнима. Оваквих. 

пракса има овде онде и данас и оне све стварно подсеhају 

на ова давнашња времена: код нас моба, спрега, спр.емање· 

удаваче, помоh при зидању КУће, ношење дарова у .НОВУ 

КУћУ или породицу итд. Сва ова старања вршен'а су по· 

обичају и као друштвено правило које је вредело за све. 

и ако никакве друге заповести' није било. Прва писана на-· 

редба, колико се данас зна,' била је она одредба у Хаму-· 

рабијеву законику која категорички наређује како ће не

имуhни добити земљу за обраду од оних који је имају и: 

сувише. Ова одредба прва је чисто задружна институција 

коју је један закон предвидео, јер се њоме први пут за

конски предвиђају чисто задружни правни ОДIНоси. Од то

га доба нема тако одређених правних прописа, уколико· 

би се тицали чисто задругарства, до оних општих нареда

ба и установа што се односе уопште на заштиту дужника. 

или купца, каквима је пуно законодавство и практичан жи-· 

вот и световне и црквене власти средњега века. 

Тек појава велике индустрије и ослобођење од KMet-, 

ских стега с почетка деветнаестога века и неминовна ЦО-·. 

јава, с тим у. вези, двеју врста задругарства, које су свака. 

на свој начин изражаваЈIе природу и потребу према при

роди и потреби својих штиhеника, принуђено је законо

дарство да се нарочито забави овом материјом. Од тада су 

се ста.'IИ објављивати закони којима су ондашњи законо

давци одређива,lIИ односе како у крилу самих задружних. 

творевина тако и у додиру њихову С другим творевинама. 

Карактеристика свих ових првих законских прописа озна

чена је јасним непознавањем особености задругарства, не

раЗЛИI{овањеи задругарства од сваке друге акције у којоЈ 

суделују више њих. Уосталом није још било ни менталних 

услова да се друкчије поступа. Духови су још били под. 

притиском страха од тајних договора, завера, опасне на

мере у маси, од револуција, па су у свакој групи, нарочито> 

у свакој групи малих и сиротних, назирали тај;не дого:iю

ре, завере, стога је све, до сам почетак девенаестога века, 

почињуhи од петнаестbtа, било законски забраљено; го
тово у целој Европи удруживање и осНищtњекаквих би.iю 
у.ztружења радника, тежака итд. Ово неГIOверење према Ma~ 

лим људима било је толико и тако се дуго држало да је 

било неМОГУћНО ни с почетка 1890 године, када сам ја по
чео да пропагујем задругарство у Србији; позвати иједаН 

збор без одобрења власти, нити је било МОГУћНО збор АР
жати ако На љему није био присутан и полицијски чи" 
новник. 

Ипак су две велике социјалне појаве учиниле да се 
задругарство, као у дружена акција за одбрану и ра.д; На

метне законодавству. У почетку једва толерираi:IO, оно је 
постепено све више гРаДИJiО себи место у схватањима 11 
Данас - може се реhи - нема иоле културне земље у све

ту i!{ојаби спорила задругарству потребу и право да прав
ним путем обезбеди себи интервенцију у друштвеноме жи
воту. Задругарство је задобило своје место у правном Ж!И

воту сваке културне земље и одатле оно врши своје функ

ције редовно и сигурно. Један факат мора се ипак конста
товати. 

Нема још ниједнога закона који тачно дели миту је 33-

другарство, који тачно одређује шта је задругарство а 

шта није. Сви одређују услове под којима се која врста 

удруженога рада може вршити, ниједан још не ограни

чава тачно докле је који удружени рад заиста задруtар

ство, одакле то није. Мора се ипак признати, ни сама дис

гиплина О задругарству није много олакшала радњу зако

нодавчеву. Задругарство се још бори да се ослободи 

успављујуhих прича баба причалица, оно још није успе

ло да једном за свагда прекине родбинске везе с овим или 

оним уображеним родитељем. Веhина представника и про
поведника његових није доспела да нађе једини истински 

извор задругарства, па није могла' да открије ни све ње

гове путове, ни све услове тих путова, ни сву нарочитост 

њихових кретања, што једино. чине научну основу њего

ву. Какво је у веhини данас знање о задругарству није ка-
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дро да да ниједну поуздану, научну оријентацију. Зато се 

свакодневно и дешавају ствари које исмевају,и ружно 

представљају онај процес који друштво најозбиљније, нај

хуманије, најКУ.llтурније подстиче и врши. Социјални про~ 

деси .који доводе на крају краја до задругарства завр

шују се обично каквом функцијом која је це.1l0М дРУштвi 

потребна и корисна. Кад би се задругарство тумачило ка

ко оно у социјалном смислу јесте, не би било тешко да се 

ове функције ухвате и разумеју. Међутим задругарст.ву се 

данас товаре и такве функције, које не само нису његове, . 
него које директно иду против њега. Једва да је .потребно 

наводити и прииере за то, они су толико јасни да их ни 

јајсмелије фанфаронске реКЈ1аые не могу маскира~и. 

Задругарство, међутим, иде својим одређеним пу

том. Оно не може застати а да једном не покаже своју 

праву природу. Знање о њемувећ је нашло и већ се почи~ 

њекретати на својој правој основи. С неколико универзи

зетских .катедара већ и неколико стручних професора гшi

СНО објављују да су доскорашња учења погрешна. Ново, 

право, истинско учење крчи себи пут, задругарство се пе

ње на висину социјалних наука, оно се ве!Ј. ослободило 

предрасуда, као што су природне науке ослободиле мно

ге природне појаве бапских бајка и предрасуда. Оно ће и 
у праву израдити себи реа.1Нији положај. 

Језик је најлепши пример друштвенога, стварања. Ка

да човек пореди језик некога заосталога· пљемена, које 

једва ако има сто до две стотине речи у своме говору, 

с језиком кога културнога народа који има много хиљада 

речи, јасно се види колики је огроман рад :\10рао бити са

владан док се до овога доспело. То је друштвени рад, рад 

који су радиле и израдиле многе генерације и у току мно

гих векова. Мада је овда онда и по који појединац ту до

приносио, ниједан такав допринос није имао важности ако 

га сви остаЈШ нису прнми.lИ и усвојили. Стога је саСВШ\I 

на сво:\-! месту учење КОј,' тврди да је језик најнесумњивија 

и највиднија друштвена 1"Ј30ревина. 

Моје није да овде описујем како то стварање бива. ТО 
је ствар социологије језика. Када ово кажем ја не могу 

" " 
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.'3. да не поменем с великим пијететом имена двају њених 

еминентних представника - Andre Durkheim и М. Meillet 
- обојицу већ покојних, првога који је као француски 

BOjHIfK пао на фронту недалеко од Солуна, на своме наме

раваноме путу да ослободи Србију ... Моја је задаhа овде 
много скромнија, имено да поменем колико је огромна· 

.Улога и у стварању језика оних који УOlпште стварају све 

што је вредно у човечанству, а нико ,се од њих нарочито 

нити види нити зна. Ова удружена сарадња створила јесве 

језике, особено за сваку групу, и стално их и даље ствара 

- допуњава, мења. т.о бива по Оним истим социјалним про

цесима као што се ствара, допуњава, мења и задруг,ар

ство. Али ово је и са своје стране доприносило да се је

.зик, сваке групе, израђује. Оно је у њ стално уносило но

~e и нове своје чињенице, тражеhи и налазеhи за сваку 

пригодан израз. Оно је, тако радеhи, обогатило сваки је

.зик многим новим речима, и даље их богати. Сећам се, ко

Јј:ИКО је задругарство обогатило иаш језик речима које су 

тек на терену задругарства IПОНОВО оживеле или лриме

]рене. 

Ова функција задругарства у области језика жива је 

и стална, нико не може реhи да ће се она кадгод завршити. 
То није ни могућНО, јер је и једно и друго живи процес, ве

зан за живот свакога друштва, који не мирује, који :посве 

ретко - када друштво обамре и гаси се - изгуби моћ да 

се развија. Наша садашња социјална средина која стално 

ствара све веhи број мотива који побуђују да се нејаки 

штит е и организују, ствара потребу за нова и нова акта, 

. нове и нове мисли, нове и нове појмове. Све ће ·се то су
'тра' или после извеснога времена рефлектовати, одбити 
или изразити у језику. Задругарство има своју функцију и 

врши је, стално и heY:\-10РНО. 

Област лепога пуно је друштвенога стварања. Почев 

од вечитих пирамиди, па до најновијега огромнога обла
кодера у Новом Јорку, који је подигнут у спомен Рокфе-

леру, ни једна ·велика грађевина није подигнута друкчије 

него сарадњом много људи, стручњака, вештака и обичних 

радника. Све лепо на пољу скулптуре, или сликарства, или 

.... ~ 
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песништва итд., створено је сарадњом многих невидљивих:. 

и незнанl1х сарадника. Чак и за најобичније ручне радове 

- вез, шаре, крој, шав итд. ~ ко може реhи да је углед.. 

дао овај ~ли онај човек или ова или она жена. Ко зна ко
лико је њих сарађивало и Откада док се до садашњих_ 

облика ДОШЈ10.! Али осим тога факта који је општи за све 

социјалне творевине има скулпторских радова, слика, опи

са, песама који нарочито истичу неодољивост у KOP~CT 

удружених снага и напора. Има их и у нас. Наша народна 

поезија пуна је светлих примера за то. 

Ко је дао подстицај и углед таквим репродукцијама-?' 

Свакојако сам друштвени живот, његови примери, ње" 

гове творевине. Казано је да у сваком људском друштву 

има стално мотива који изазивају заједничку акцију. Ове 

акције разне су као што су разни и мотиви. Свако осећа 

те чињенице, многи их и внде у непосредној близини, со

цијална, средина пуна је таквих импресија. У љој се осе-

Ћа, мисли, ствара. Није ли сасвим природно да се ту не 

изгуби ни утисак који удружени напор производи и иза

зива! Задругарство је најлепши изражај удружених напо" 

ра. Све оно што се у дружено предузима 11 посtиже да се 
несебично другоме помогне или добро учини, све то при", 

родно морало је и мора да нађе свој одјек било у слици" 

песми, лепој речи или ма коме лепоме делу. Тада ни то де-

ло није дело једнога ,1Iица, кроз њега говоре сви они који 

удруженим напором стварају, сви они који такве несеби-, 

чне напоре поштују, цене их и диве им се. Задругарство, 

врши своју функцију и у овој области, иако не постоји 
нека нарочита намера за то. 

Технике има у свима животним областима свакога 
друштва. И свака област има безбРоЈ теХНИI{а што зависи: 
од много животних поља на којима се оне ианифестују. 

Ко је израдио ове технике? Ко то зна! Можда се то за ве
tiИНУ никад неће сазнати. Ко би могао реЋИ ко је први из
радио технику мешања хлеба, готовљење јела или справ

,~aњe неI<Ога ПИЋа? Ко је први израдио технику cejaњa~ 
жетве итд.? Ко је ПРВИ нашао технику како се добија ва-
тра? Ко је иницијатор ковања или грађења појединих пре--

-, . 
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-дмета од метала? Итд . .[Јо.што нико не може поуздано ЬД-' 
говорити на оваква и слична питања, увеДИJIО се најзад да 

то нису ни могда учинити поједина лица, а ако су којЈ1 Д~

таљ и допринели поједицци, да су се оци у мцогцм да

,ЈДим ДОПуњаВањима потпуцо 'изгубили. C~aI{.a ова те:џщка 

прошла је кроз толике nромеце да је ПQстало нераi3ЈЈОЩНО 

Tpa!IHIТI1 им ющивцдуалне аУТОре. ОНе су постале дело без

број непознатих људи да се о њима це може друкчије rO
ворити него као о делима социјалцим, о делима које је 

,друщтво СТВОРИЈIQ. 

ТаКО и социјалне науке данас сматраиу техцику, чак и 

ону, за коју је дацаСМОГУЋЦО НаЋИ аУТОра, не смаТра се 

друющје до као социјална ТВОревина. И ако се зна да је 

,Бесерм:ан усавршио добијање чеЛI1Ка, да је Џецер iНашао 
пелцовањем лек против богиња, да је Пастер ,открио ра

зорцу и корисну функцију бюперија, ипак се ЦИ та при

:мењена знања не гледају друкчије до као ца соци}алне 

тековине. ЧtlМ је њихова примена завцсила ОД друштва и 

чим их је друштво прtlМtlлО она су престала БИТtI cTIIap 
само њихових проналазача. 

Техника је увек резултат сарадње многих и по томе 

што ни онда, када се могу наЋИ аутори, не може ЮјКо ре

Ђи да је пронаЈЈазач радио самостално. Шта су пре н;>ега 

чинили и учинили много других! Од кога су они све учили 

и ко је и колико допринео да се крајњи проналазач попне 

на ту в~сину? Када би се то МОГЛО све похватати и обја

_ снити, дошли бисмо до' огромнога броја сарадника о ко
јима нико никада ништа ни IС,lIУТИО није. Је ли то уопште 

:МОГУћНО ПОСТИЋИ! Један истакнути професор парискога 

уН!~верзитета, који је добро био упознат са социјалним 

животом старе Атине, покушао је био да схвати и објасни 

живот и улогу Сократа, како је дошао до своје Филосо-' 

фије, уверења о природи, о људском друштву, човеку ИТД. 

И мада' је ПОД[~РГНУО био најсавеснијој анализи не само 

савремену сократову генерацију, цега и све раније и, уда

љеније, ј<оје су могле утицати на њ, није могао наЋИ пот

дуно задовољаIlајуhи одговор. Колико би С.ТIичан nOKY~ 
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шај био тежи данас после свег врло сложеног дешавања-. 

које .су наука и техника .прошле од доба само Watt-a до 
данас! 

Стога се такви покушаји морају одбацити. Може се И' 
треба знати поједини проналазач, уколико је то могућно, 
али се никако не сме губити ограничена улога појединца, 
не сме се ни тренутка губити с вида онај први и највеhи 
стваралац, што се зове друштво. 

Задругарство је особена врста заједничкога рада. Она. 
И~Iа пуно ,својих техника. Те технике друкчије су у про

стим врстама удруженога рада, друкчије у задружним рад

љама, друкчије кад се задружне радње врше кроз наро-· 

чите апарате. Ну задружне технике све се одликују је
дном особином коју друге - ·било у индивидуалној или У' 
удруженој примени - немају. То је она основна одлика 

задругарства да помаже све који суделују у напорима ну 

да не одмаже - да не штети - никога. 

Ове технике задругарство је унело и стално уноси 

стварајуhи нове и нове облике социјалне активности. Под
стакнуто животним условима дане социјалне средине OHO~ 

тиме попуњава народну технику, усавршава је и богати. 
Данас је његов допринос у том погледу врло велики. До-· 
ста је бацити ма и лети мич ан поглед на обиље задружних 

облика па да се човек увери о томе. Ну, што је нарочито" 

важно, ти доприноси не само да су многи, лепи, пример

ни, него су;и социјално веома корисни. Они уводе, по при
роди задружнога рада, масе дотле неуких и не активних у 

једну социјалну корисну акцију за коју су раније сам().. 

посве мали број њих били кадри. Зqдружна техника има 

у томе погледу велику социјалну васпитну улогу и она је 
врши боље и брже него ма каква специјална институција. 
Задругарство доприноси у томе .погледу велики допринос 

широком народном спремању и унапређењу његове кул

туре. 

Задругарство својом особеном техником дела још од: 
детињства. У свакој -породици, ма да је сувремена породи

ца изгубила нетдашње своје врло важне функције, има' 

:\IНОГО техника које подсеhају на задругарство. А дечје 
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игре, које се збивају увек у друштву више њих, "каје се 

врше по извесним правилима - за која се неће никад са

знати ко их је -и када прописао - жњви су примери задру

жне технике. Најближе ће истини ипак бити да су их про

писа.'Iе саме игре, потребе сваке игре и увек поштена игра. 

ПО модерне игре с лоптом, тимови итд. Све су то видни 

докази как!) задругарство функционише и онда и онде, 

где то нико не слути. Социјална природа задругарства ис

пољава се пред извеж6аним оком у свакој функцији и нај

незнатније социјалне групе. Дете затиче све то још од пр

вога свога дана, али оно и cyдe,ТIyje у томе већ на првим 

својим самоста,ТIНИМ корацима. Задругарство је и само је

дна функција сваке социјалне групе. 

Школа од своје стране чини велику услугу. Школа је 

најбоље расадник техника свих врста. Почињуlш од сва

кодневнога понашања, па кроза сва увођења у прошлост и 

садањи живот групе, школа служи, као нико други, тако 

. и у тој мери да се M,ТIaђe генерације спреме за нормалан и 
социјално користан живот. Познато је да школа 'таквим 

својим радом оживљава све што су раније генерације оста

виле у наслеђе, доводи млађе у везу с њима и на један ја

сан и врло убедљив начин показује да би наша лична вре

дност данас БИJIа посве :иалабез сеЬања и Hac.JIOHa на вре
дности и заслуге старијих. Школа је у неку руку посред

ник између једних и других. Школа преноси исто тако и 

задружне технике старијих на млађе. Она то чини без ика

кве нарочите намере, а,JIИ има од некога Bpe~1eHa примера 

који сведоче да она то чини и намерно. Има земаља данас 
у којима се задругарство не само учи него практикује још 

од основне школе. Ја сам лично походио некоюiко таквих 

школа у Италији, и мало п'осле испричаhу један интере
сантан случај који најлепше .показује колико је задругар

ство веЬ продрло у основну наставу и какве све функције 

оно ту већ врши. Зар се не чују све чешhе гласови и у нас 

да треба другарство учити и у нашим школама. Ја сам 

,1ИЧНО поднео о томе предлог ЈОШ 190"4 године. Наш соци
јални живот све више испољава своје потребе да се задру

гарствоы оснаже извесне његове врло важне области, да 
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f!:ијI;ЧУДО ЩТО ./ЬУДИ; који авај социј~лни утицај јаче Щ~с 

iщју и З;Щ!lжају, траще да се o~e потреб~ и ЦЩQЛОМ зА~ 

дщ3Q Јье , 

У 1892 години путщзао сам по Италији да се УПQзна~ 
с ц,~ним задругарством које је било напредно и ~рло .уг.де

дно у свету. У Падовц, где сам походио Лl;она Велемборга 

и с љиме имао честе и дуге Рi1зго~оре, скренуо ми је. ЈЩ

рочиту пажњу Волемборг H~ једно село, удаЈЬено .цeC~T 

К11лометара од Падове, где је имало неко,лИКQ разних; за

друга које су све примерно раДffле. Ту, додао је J;3QJJe14' 
борг, можете ЛСјко и брзо да увидите щта је c~e щщро ,ц& 

учини задругарство, юща га јещюм подесни УСЛОВ11 ПРQ" 

буде. Једнога дана, била је субота, УпУТЦО сам се колима у 

то село и у њему сам прегледао пет ра31:Щх заДРУГ!l 11 уве
рио се како у једноме невеликом селу, могу вр,7Щ лепо да 

раде неколико посве разних задруга: Се.цо је цмало кре

дитну задругу, млекарску задругу, задругу за Qрезбеђеrье 
стоке, ",адругу за старање о здра:sљу људи и за помагање 

њихово у БОлести (потпуно као што су сада код нас за

друге, којима је Др. Ћока Ј. НИКОЛИћ, као ПОМОћJIИК мини

стра народнога здраВJlJа, дао име здравствене задруге) и 

најзад задругу ђака свих основних разреда у селу I\oja 11X 
је снабдевала књигама, CBeCI\aMa, хартијом, мастилом, пе
рима, оловкама. 

Секретар сеоске општине, који је био и Секретар у ::щ

друзи за обезбеђење стоке, иначе који је носио титулу 

avvocato, јер је као правник има,о право на адвокатску 

праксу и Щ<О је није вршио, позвао ме је да сутрадан, у 

недељу, будем гост ђачке набављачке задруге, јер се тога 

дана састајаЈ1асвечана скупштина задругина и имале су· 

разде,лити награде добрим ђацима. Награде c~ дају из је

днога дела онога,вишка који су сви ђаци дали задрузи ка

да су од ље набављали себи књиге, свеске, оло:sкеитд. 

ПРИМ110 сам позив и сутрадан био сам сведок ОВИХ 
peTK11X свечаности. 

"Тога дана, тако сам описао овај .догађај давно .пре 

рата за једну књ~гy коју. је спремао за штющу ПОЗЩ\П1 

ш]{олски и просџетни радник Сретан ДЩIИћ, скупили су се 
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у велику двоспратну rџколу ђ~чки родитељи' да прщ:у~тв.у
ју једном OTMe~oм: ЧЦf!У свРје деце. Школа j~ била OIщћ.еf!а 
gqCTqB::jMa, а у,щ13ци још и зе4енилом и ЦBeћeђ~. Пут, који 

је водио од спољњега уласка у школу, буо је сав посут 

травом која је мирисала на свеЖ!iНУ. У огромној сi1,ли за 

,свечаности, која је БИЛq исто т,що ИСкићена и украrџеЩi, 

седели су и ст?јали родитељи, мајке и оцеви. СВI; је би.цо 

у свечаном руху И,на сваком лицу видело се Рi1дозна.цо 

очекивање и радост. Ри.џо је јасно да се догађа 'Jiешт() све
чано и велико. 

Око дe~eT часова почели су улазитц учитељи !i учи" 
-тељице. Напред је цшао управник школе, а за њиIy1 остаЈЩ 

по реду службе. И Оf!И су били У свечаном оделу И ДOCTO~ 

јанствени, особито упра:sник на коме се лепо видело и ра
.зумевац,е достојанства и величина чина. 

Када су учитељи и учитељице заузели места с једне и 
друге стране управника, мало после почели су улазити 

'ђаци: најпре женски, а за ц,ИЩi мушки. ЊИХОВ11М колощ!~ 
ма управљали су и кретали их лево - десно, напред -наЗад 

·опет ђаци, ВОђе, који су особито тога ради били изабрани 

на ђачким састанцима. ~ТЛi1Зi1К ђака извршен је у највећем 
реду и тишини. 

Тада је ушао председник општине, праliеJi осталим 
часницима и одборницима, а уз председника корачало је 

још неколико председника, чаСIшка и одборника обли. 
жњих општина, који су као гости ДОЏIли на ову свечаност. 

,Осим ЊИХ, свака је месна задруга посла.ца по неколико 
,својих представника. 

Одиах ПОС.7Је тога устао је, изашао неколико корака 
напред управник школе,С неколико топлих речи поздра., 
вио госте, родитеље, и узео читати један лист тако да је 

сва,ко могао лако и брзо да разуме смисао и значај тога 

Д~Ha и тога састанка. 

Ја ћу укратко препричати садржину тога говора. 

~T школи у Вигогнову (тако се зове сељо) има ђ а ч к а 

з а Д р у г а, која је основана пре десетак година. Та за

друга набавља све књиге, свеске, хартију, увлњке, пера, 

лисаљке, јеДНОN~ реЧ11 све што је ђацима за школу цо-
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требно. Она то набавља на велико, од великих продавни

ца, а ђацима уступа - дели - на ситно, колико коме и 

кад треба. Како задруга набавља доста преко године, то' 

- разуме се - добија све знатно јевтиније, него што Тlf 

исти предмети стају када се купују код малих продавни

за. Ну она их не уступа ђацима по цени колико је сама за 

њих ШIaтила. Таква практика била би противна С1.;1ислу 

оваквих задруга. Она уступа "намирнице" ђацима јевти-· 

није, него што их продају мали продавци, али ипак нешто· 

скупље него што је сама за њих да.1Ја. Ова разлика служи 

да се подмире трошкови задругини и да се постигну из

весни циљеви које је ова задруга ставила сама себи у за

датак. Ево како се поступак на крају сваке године. 

Када се сведу рачуни и нађе: колико је и шта за

друга набавила, колико је и шта уступила, колико још 

остаје неуступљених наl\шрница, онда се добија резултат: 

колико је више примила за намирнице него што је сама 

издала. Од тога вишка одбију се трошкови које је задру

га имала Iпреко годину, а за годину када се ово дешавало· 

ти трошкови нису износили више од две паре на сваки 

динар набавака, и што преостане то је чист вишак или 

она сума коју су ђаци преплатили, више дали задрузи за 

одвојене, узете намирнице. По правилима задругиним чист' 

вишак делио се овако: половина се уноси сваке године у' 

фонд за поиагање сиромашних ђака у случају болести, а 

друга половина употребљавала се .како скупштина задру

гина реши сваке године. Сви су ђаци, а било их је преко· 

три стотине, ЧЈlанови задруге. Уплата нема, само је сваКlf 

ђак био дужан да све своје школске намирнице набавља у 

задрузи. 

Задругари се састају на скупштине, редовно једанпут' 

годишње, али се, поред тога, састају и нередовно, готово· 

свакога месеца, када се обавештавају о месечном раду, 

држе погодна предавања и упознају с радом сличних за

друга у другим школама. 

Задруга има свој управни и свој надзорни одбор, се

кретара и благајника. Председник надзорнога одбора је 

управник ШКО.1С. Претседник управног одбора је једак 

\ , 
I 

> Ј 

учитељ. Секретар је једна учитељица, благајник је друга, 

учитељица. Чланови одбора су ђаци које скупштtИна иза

бере, ну дешава се - можда и намерно - да су председ

дници кадикад спречени да врше своје дужности; тада их 

замењује који одборник - ђак - који се на тај начињ 

,у,пуhује и за највише функције у задрузи. ' 
Из речи управника школе чуо сам да је фонд за по

магање ђака у болести износио 15.000 динара и да се из. 
тога фонда издаје сваке године сиромашнима за лечење 

просечно дин 800.-. Набавке за ту годину износиле су 
око 8.000 динара, трошкови до 120 динара, чист вишак 
2.200 динара. Половина, 1.100 динара унесена је у фонд за 
помагање у болести, а друга половина употребљена је, -
како је скупштина решила - Д а с е о Д е н у 27 с и Р о -
м а ш н и х ђ а к а. Свакоме је ђаку купљено одело: капу

тиh, прсник (или блуза), панталоне (или сукњица), филца

ни или сламни шешириh и обуhа. На то је издато за сва

кога ђака просечно 38 динара, укупно 1.026 динара, пре
тек 74 динара додат је такође фонду за помагање у бо
лести. 

Када је управник почео читати овај део извештај а,. 

служитељи су донели одела, шешире и обуhу. Кад је упра

вник завршио говор, са свих страна зачуо се дуг пљесак 

руку: гости и родитељи поздрављали су задругаре и узно

сили њихов леп поступак према сиромашнијим другови

ма. После тога ступила су напред два одраслија ђака: ЧЛЮf 

управнога и члан надзорнога одбора и, по прознву секре

тара, стали раздавати одела, шешире, обуhу одређеним ђа

цима - награђенима. У томе тренутку засвирала је у дво

ришту t)ачка музика неку тиху и милу арију. Када је и по
следњем дан његов део, устао је председник општине, Др. 

Албертини, и држао говор, пун лепих речи за задругу и за

другаре. Председник је похвалио и све учитељ е и учите

љице, којима се, рекао је он, има највише захвалити што· 

је тако једна висока мисао ОСТiБарена још у раној мла

дости. 

После председникова говора, који је такође бурно по

здрављен, почели су излазити ђаци, ИСТИl\I примерним ре-
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дом као што су били и дошли, а после Ц>ИХ гости и ро

дитељи. 

у дворишту су оптпочеле цове ев~чанщ:ти. Музика је 

стојала на једној страни и свира,ла. Другу (,:трану заузм» 

су гости и родите,]рИ. Ћаци - сви и награђени и други -
заузели су место у средини. И, за трен ока, уз звуке MY~ 

зике, почело је дефиловање које није заостајало иза ле

пих маршева одраслих. Напред су корачали одбори, па 

онда награђени с наградом преко руке, и на.јзад ~ви остали 

ђаци. Призор је био диван и јединствен, ја га ци-када неl1у 

заборавити. " 

Iiајвидније су функције задругарства у оБЈЩСТИ п Р и-' 

в р е Д н о г а ж и в о т а свакога друштва .. Оне су ту и по
најчешfiе. Још од првих почетака, када је цела хорда мо" 

рала да тражи храну, или да лов и дивљач или рибу, Ј'ЈЩВ

.ни елементи задругарства испољавали су се на сваком ко

-раку. Сарадња многих, с.1Ога сарадника и ощuюст зајед

ничком послу, једнака подела итд. Неки поступци ових 

људи чудновато су личили на поступке неких животиња. 

На пример на поступке вукова у лову и заседама. Поступ

ци геиова у риболову и поступци оних ,]руди који нису 

знали ни за какве ловачке справе. Поступци птица у гра, 

ђењу гнезда, даброва у грађењу станишта под водом. Не

ки поступци, напр, папагаја, птица селица итд. изгледају 

чак савршенији o~ поступака ових давнашњих људских 

предака. 

Стари век даје интересантне примере из Китаја, где 

је централна и месна власт била увек слаба. У старом Ки

тају становници су саии морали да обезбеђују себи без

бедност и мир дневни и нођ.ни, сами да копају себи заје

дничке бунаре, сами да копају и граде насипе да би се 

одбранили од поплава итд. Сличне примере даје и стари 

Египат, Вавилон и друге земље дуж Еуфрата и Тигра. Око 

1960 године пре Христа културни Вавилон онога доба 

имао је и своје особите задруге за за'купљивање земљи

щта.. з.а с;:та.ру ГРЧКУ има мало видних аадрущ:них споме

ника, али се из историје види (В-е 1 о с h: Griechische - Ge-
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schichte, Е d u а r d М е у е r: Die Wirtschaftliche ЕпtwiGkluпg 
d~s AltertuiIiS, W. С ti п 11 i п g h а т: Wester.n civi1izati6nj ал .. 
cient times, итд.) да су многи већН 11Одхвати (риболов; це
ђ€Њe уља из Маслинакај насељавање на освојеним земљи
uiтима итд.) врrnени удруженим напорима. За стари РИМ 

има доказа да су се нејаки штитили помоhу collegia, раз"' 
них професионаJIНИХ корпорација, које поМиње још Плу

тарх у НУМУ, од којих су многи слободно оснивани пре 

него што их је држава почела упуfiивати да врше и неке 

радове искључиво у корист државе. 

СредњИ век иМао је своје методе за заштиту нејаких 
и оне су примењиване уз врло мало судеЛЩiања самИх. 

штиhеника. О заштити бедних старали су се МНоги Maнa~ 
стири, За одбрану од неnравичних цена или од превара у 

каквоhи, мери, или од узимања великих интереса, брину. 
ли су се нарочито црквени оци, али се овда онда и држа

вна ~ласт директно меrnаЛа. 3адружно ПОМаtање било је. 

иначе веома развијено у маломе; v суседству, каь -ст.вар. 

обичаја. Овога обичаја бил(' ie уосталом на Gвйма ступ,:, 
њевима; и онда када људи у невини нису могли Да слО. 

бодно собом располажу, они су притицали једнИ другима 
у помоfi, сарађивали, чували се узајамно. Тек од петна
ест.ога века у Јужној Италији, када је развитак с:аобраhаја 

и промета изнудио веЋУ слободу у кретању људи, видимо

да се сам-остараљу људи Допуштају шире границе. Тада се 

јављају и нарочите установе за старање у време Н€JРОДИце 
или глади, тзв. П10пti frumentarii, нешто слично неtдаш. 
њим сеоским и општинским кошевима у Србији. И ова 

слобода малих људи, да се сами о себи старају, ширила 
се поступно, као што су попуштале раније стеге; као што. 

је развитак друштва ИЗНУђавао већУ слободу. 
Ну све су то још били спорадични и случајни поступ

ци. Спорадични и случајни поступци б:ила су и ·она мала 
повремена старања неколико породица када су се оне осе. 

т.иле побуljене да задружним напорима заштите своја 

скромна средства. Редован пример дан Је тек када су не

јаки стали стално примењивати методу задругарства или, 
боље реfiи, када су стали вршити практике које је задру-
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гарство само израдила још у својој полусвесној прим:ни. 
-То је било у почетку деветнаестога века, као што сам ЈОШ 

у почетку овога чланка поменуо. 

Један велики социјални догађај претходио је овоме 
догађају. Појава велике индустрије нагомилала је на по
јединим тачкама велике масе радника који нису имали ни-. 
шта друго осим своје радне снаге. Сама факта скренула 
су овим људима главну пажњу на употребу њихових: над
ница, јер су им .оне биле једини извор не само да се пре

хране, одену и заклоне, него и једина нада да се збрину 
за старост, болест итд. Незгодан механизам снабдевања, 
који увек прати оваква нагомилавања, чинио је своје да 
људи обрате пажњу употреби надница. Ранији обичај за
штите сиротињских средстава вршио је такође свој ути
цај. Једнога дана морале су те комбиноване чињенице до
вести дотле да се појави задругарство као нешто потребе 
но, нешто неопходно, нешто корисно. Тако је функција 
задругарства нашла свој моме.нат и своју неизбежност у 
економском животу дане социјалне средине. Оно се тада· 
појавило као социјална неизбежност, јер ДРУШТ1во увек 
тако поступа кад су му чланови, сви ЩIИ део њихов, угро

жени. Друштво тада брани угрожене, бранеhи у исто вре
ме себе, своју це.тrину, своје јединство, свој опстанак. 

Други велики социјални догађај - ослобођење тежа
ка ,ОД кметства - такође је побудило мале тежаке да се 

удруженим напорима припреме за нови рад и живот, пошто 

:юјединачно то нису могли постиhи. Ја сам о томе раније 
писао, овде не МИСЈIИМ понављати што је већ познато. 
Овде још и стога не што то задругарство потребу је ве
лику прералу и прилагођавање за привреду без профита, 
а што оно не ;VIOже само извршити. Стога ћУ се засад 
ограничити са;-.ю на задругарству које је већ остварило, 
или је бар дало доказе да може само да оствари, привреду 

без добити. 

Функције овога задругарства многобројне су. Некада 
је . свака породица би.џа економски самостална. Свака је 
производила своје нюшрнице, ниједна није доспевала у 
опасност да је ко на тржишту искоришhава, јер ниједна 
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.није, по правилу, ни куповала ни продавала, јер тржишта 

.није ни било као данас. Али то ·се стање - стицајем раз

них чињеница и чиниоца - променило, сада је веhина.по

родица напустила многе КУћевне радове и веhи део намир

ница купује код нарочитих продаваца. Све оне МНОГО

'бројне технике - ткање, плетење, вез, шивење итд. 'које 

је свака породица сама вршила - преселиле су се или се 

све више селе ван појединих КУћа, у нарочите радио.нице и 

фабрике. Породице су добиле друга занимања - у куhи, 

често ван ове. Све је веhи број породица чији економски 

интерес све више тежи у правцу потрошње. Још од .како 

је велики број породица -постао зависан једино од наднице 

мужа, жене ~ли деце, појавила се у свој својој тежини по

треба да 'се заштити овај једи.ни - редовно мали и недово

љан -- извор за живот. То је изазвало функцију задру

гарства и оно је ту своју функцију извршило, И врши је, 

како се само. може пожелети. Већ сам тај факат што мно

го њих осеЋају у исто време један и исти притисак, овде 

притисак који долази од угрожавања, крњења, слабљеља 

.наднице, већ сам тај факат упутио је угрожене да се за

једнички бране, и они су се морали латити извесне акције. 

Задругарство је узело у заштиту надницу од потурања, од 

криве мере, од дописивања, од произвољних цена, једном 

речи од свега што је смањивало тај једини доходак мно
го њих. Оно је, тако радеhи, брзо истакло ново· једно пра

вило и нову једну теорију на место онога што је дотле 

в аж Ии'IO , имена: да намирнице нису за то ту да поједИIНЦИ 
на њима добит граде на економску и здравствену штету 

оних за које се оне производе, већ да су о.не ту да људи, 

да народ, подмирује своје најпрече потребе. 

3адругарство је у исто време стало препоручивати и 

УНОСИl1И трезвеност у подмиривању потреба, одбацујуhи 

све што је спекулација ради свога интереса убацила у по

трошњу И најоскуднијега потрошача. Радеhи тако, ово 

је задругарство сачувало за много процената донодак ма

се потрошача, попела куповну снагу свакога новчиhа, учи

.нила да свако добије више намирница за једну исту су

му за коју иначе - ван задругарства - добија несрав-
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њеНо MaiЬe. Оно је на тај начин створило и огромне уште"
де које само у једној земљи премашују већ данас неколи
ко десетина милијарда динара сваке године; поред тога 

што су iютрошачи снабдевани боље и јевтиније него ван 

задругарtтва. Овде је задругарство доказало да има iIDИ~ 

тисака који, када изазову погодну реаIЩију, доносе на 

ЩЈају прогрес Друштвени, јер, ето овде, то се најбоље види 

колико је оно излечИла и у исто време попело потрошњу 

оних којима је ПОТРОUlња иначе профитом смањивана до. 
невероватне нИЗИНе. Задругарство је израдило један апа" 
рат за снабдевање који ради поштено и јевтино. 

Ну то није све што задругарство поtтиже заштиfiујуhrt 
потрошача. о.но чини још нешто много више. Када се љу .. 
ди снабдевају на начин какав се развио после ишчезав1i~ 
ња затворене домаће привреде, они смањују своје стварно 

снабдевање за онолико колико дају приватном продавцу 
на ,име његове добити, профита. За ту суму потрошачи не 

добијају намирнице; а она је - како што смо се уверили 
из снабдевања које се врши без профита - велика. Само 
задругари В. Британије уштеђују сваке године преко шест
иилијарди динара, што би иначе допало приватним про
давцима као профит. Најгоре је за опIiIту народну :привре

ду што је сума, коју овако узимљу ови, углавном изгуб
љена ва рад народни, за целоку.пну производњу, јер да HJ;fje 
на то отишла потрошачи би за толико купили више на

мирница или _. другим речима - за. толико би се. више 

произвело. Овако сам начин капиталистичкога снаОдева .. 
ља - капиталистички у овом случају по томе што је 

снабдеваље тесно везано с добитком на капитал продав
ца - смаљује народну производњу, штет.и цео народ - и 

потрошача и произвоi)ача - за рачун малога броја .по

средника, иде против свога СОПСтвенога режима, износеhи. 

на ведик љегове слабе стране. 

Ову штетну појаву отклаља задругарство тиме што 
уништава профит. Оно не устаје лично против добњвалаца, 

оно. само уништава једно зло које не може ни љима трај

но користити. У задругарству - у правом задругарству,. 

а. овде се само о њеll1У говоре - профит не постоји. По"-
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требити се сами снабдевају, они то чине како је најбоље 

за њих; у задругарству нема оне личности којој је циљ да 

искоришhава другога. Овај факат врло је важан не само 

за саме снабдеваче, .који су тако ослобођени једнога вели

кога данка, он не само што открива једну нову филосо

фију живота, него враћа целом народу оно што му се ина

че самовољно одузима. Уштеђена добит пq,веhава снабде

вање народно, бољу исхрану, боље одеваље, боље стано
ваље, подиже цео животни стандард. Уштеђена добит по

већава народну производњу, даје посла већем броју рад

ника, уопште подиже културу народну на један виши сту

пањ. 

То су несумљиве последице економскога функциони

сањазадругарства. Задружни ·рад у ст-вари је брига не са

мо о економскоме добру много љих него и о социјалноме 

миру. Јер, куда би одвело стално искоришhавање масе 

без веНТШI8 који су Оне саме нашле у задругарству! За

другарство се на тај начин приказује у двојакој улози: оно 

је средство за поправку економскога положаја великога 

броја људи, оно у исто време умирује незадовољство мно

го њих које профитерски ред <:твари стално изазива. Ово 

је једна важна социјална функција. јер чини један важан 
акт који :интересује све. Задругарс1'ВО ствара један наро

чити ред ствари со својим особеним основама и са с.воiим 

правилима за понашаље и живот. Истина је да задругар

ства живи у средини која је друкчија него што су ове ље

гове основе и ова љегова правила; истина је да је оно из

ложено највеhим супротностима те средине; истина је да 

тој средини 'полази често за руком да обаци у љ по неки 

свој елеменат што квари и разара; али се не може пореhи 

задругарс'I'ВО има толико добрих и социјално корисних 

особњна што га препоручују, да оно ипак осваја нове 

и нове симпатије. 

Када ово кажем, ја ни-како не губим из вида да за

,другарства има и своје противнике. Они, који живе о про

фиту, не могу симпатисати реду и установи који с.пречава

ју узимање профита. Задругарство има и своје равноду

шне, немарљивце. Људи који имају lВeћe дохотке, мало 

4 
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ocei'iajy кад им се они унеколико окрње и радије трпе то, 
него што ће чинити нарочите напоре да би стали Т.оме на 

пут. Задругарство оскудева и у многим другим симпати

зерима, јер просвета у маси није још толико напредовала 

да је мало њих који не оскудевају у ПОЗН1:Iьаtbу услова су

временога живота. Крај свега тога оно има једну активу 

која га препоручује и која сваким даном све више излази 

на !Видик. Сам механизам данашњега привреднога живота 

'Истиче и пење ову активу. Сам свакодневни и практични 

жчвот отвара очи све већем броиу људи. Шта више има 

појава које изненађују. 

у Сједињеним америчким државама живео је до пред 

крај 1937 године један врло богат велики трговац, краљ 
великих магацина, по имену Edward А. Filene, који је од 
пре неколико година постао највеhи .поборник задругар

ства. Он је стао писати о задругарству и стао га пропаго

вати свугде. Најзад, одредио је велику суму да се задру

гарство пропагује по целој земљи. Када су га многи изне

нађени познаници упитали шта треба да значи таква про

мена у његову трговачком ставу, он је, одговарајуhи, из

нео ове ,практичне разлоге. 

"Начин снабдевања, какав је данас, није добар. И инду

стријалци и трговци разговарају с потрошачима кроз мно

гобројне рекламе, које стају огромних милијарди сваке 

године, што се - на крају краја - сваљују све на потро

шаче. Поред тога, и индустријалци и трговци узимају од 

потрошача добар проценат у виду профита. Обе те пози

ције СШIНО оптереhују потрошњу. Она је утолико мања, 

народ утолико мање задовољава своје потребе. 

у вези са смањивањем потрошње иде, као неизбежна 

последица, и смањивање производње. Јер, шта може дру

го да буде кад је опала потрошња, онда мора да опадне 

и производња. Резултати се већ виде: велика стовариштз 

робе стоје непродата, многе милијарде долара стоје 

Y;\lpТltJЬeHe, многи милијуни радника стоје без посла и за

раде. Страда цtю народ. 

. Очекив.ао сам да ће ве-лики магацини с њиховим број
ним продавницама, овде онде и са сопственим великим 
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установама за производњу, поправити ствар. Али се то 

није испунило; !Великих магацина је врло МНОГЬ, пот.рошња 

и производња не расту. Ствар се лако објашњава: ни ве

.лики магацини не могу да раде без профи:га, ни они не мо

гу а да не ути чу неповољно на потрошњу и производњу. 

Остало је једино да се потражи начин који неће сма

:њивати ни потрошњу ни производњу, који неће толике 

штете чинити целом .народу. Кад сам стао на то земљиште, 

пут ми се сам отворио. Задругарство које је у старом· 

свету (у Европи), нарочито у Бел. БритаНИји~ дало тако' 
лепе резултате, указало се као пут који води управо же

љеноме циљу. 

Ето, зашто сам и како сам постао пријатељ задру

гарства. Задругарство ради у интересу целе земље. Оно је 

својим функцијама кадро да уништи с.метње које спреча

вају да се масе - наравно у граНlицама овојих могућНО

сти - потпуно снабдевају. Оно - у истој мери - не 

допушта да се производња вештачки задржава." 

Овакав ОДГOIюр изненадио је, наравно, многе који као 

професионални пријатељи Филене нису то очекивали од 

љега. Али је он у исто време 'открио да се већ и у редо

вима самих трговаца јавља мисао да начин снабдевања, 

који почива .На реклами и профиту, није користан ни по

трошњи ни производњи. А то је, поред других доказа, до

каз више да задругарство врши једну економску функцију 

која је социјално и потребна и корисна. 

v. 
Највеhи део овЬга чланка чини питање о функцијама 

задругарства. То је разумљиво, јер се по љима цени како 

сама појава задруга.рства тако и улога и циљ његов. 

Функције постају саме од себе. Сам социјални прити

сак садржи у себи побуде за неку функцију. Као што мно
ге социјалне чињенице врше своје функције а да нико не 

обраhа пажњу на то, тако исто и задругарство врши мно

ге своје функциЈе а' да људи не воде рачуна о томе. На 
пр. дечје игре, певачке дружине, спремање девојачких да

рова, моба, спрега, рИ:болов итд. Задругарство увек и:де уз 
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ове функције, организује их, врши их. Често функције од

ређују и сам циљ радња, ну бива и обратно да циљ - к?

да се унапред зна - одређује функцију. 

Задружне функције управљају се према притисцима. 

Ако је у питању оскудица хране, функција је самим тим 

Beh одређена. Морају се савладати све препреке које OTe~ 
жавају ~обивање хране, онда се мора и сама храна наhи и 

добавити. Је ли у питању добивање оруђа за рад, фуmщи-

. је he бити друге. Исто тако нарочите функције одређују 
разне прераде - свака према својој природи, обезбеђења, 

подизаље станова итд. Функција може бити, дакле, оно

лико колико има социјалних притисака, па и више када 

притисак изазива сложену реакцију. У једноме се ипа.к све 

слажу: све се чине да се нека тешкоhа отклони, да се ста

ње поправи, да људи доспеју у боље' прилике. Овај фа

кат не с:ме се никако губити из вида: овакви социјални 

чинови или акције не чине се никада ако их .претходНо ка
кав опет социјални притисак није изазвао и ако тај при

тисак није довољно јак и довољно широ.к да га људи мо

рају осетније осетити и да га у исто време тако осетити 

морају више њих. 

Казано је Beh да ове притиске изазивају какви веhи 
покрети друштвени. Они се О.gично осете или виде недуго 

после њихове појав<.. Али има и таквих који се не виде, 

који се тек после ДУ1Кега ,времена осете. Такви су на пр., 

откриhе Америке и везе с њом, конкуренција америчких 

производа, примена паре у саобраhају и индустрији итд_ 

Ови догађаји почели су да показују своја дејства тек мно
го доцније него што су се догодили. Расположење људ

ских маса споро се буди и осећа, али кад то буде оно се 

развија - по праВШlУ - у правцу и границама што дру
штво подстиче, не иде мимо тога или против тога. Тако 

је било и када су се појавили узроци који су има;'IИза по
следицу задругарство. Спољни узроци изазивали су, за

другарство је дошло да дела регулативно - да 'отклања 

н ~оправља. У истом смислу јавиле су се и његове функ
ЦИЈе. 

На задружне функције јављају се и из 'других разло-

ј .~ 
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га, ширих и виших. Друштво схвата свој позив из дана у 

дан све више· у духу правде и cpehe за све своје чланове. 
Има објективних доказа. да се оно буни и да Beh и ради 
против схватања и пракса које сматрају за сасвим нормал

НО да људи искоришhавају једни ТЈуге. И појединац друк
чије гледа на улогу ДРУШl'ва у доба крајњега индувиду

ализма; друкчије кад се улога индивидуе сведе каква она 

у ствари јесте, не како то појединац уображава. Међу 

хришhанима хришhанство је утицало, ма како ко судио, да 

се приме и рашире извесне концепције у погледу социјал

нога поретка, које одговарају природним односима у сва

ком друштву. Задругарство се показало и као изврсна 

контрола у томе смислу. Оно осуђује неправде које поје

динац или више њих чине једни другима; оно раДИ да 

'Гих неправда нестане; оно Beh и постиже - овде онде -
"Извесне успехе. Његове су, дакле, функцv.је социјално по

требне и корисне. Наш данашњи социјални поредак не 

може се ценити једино по својим материја.F.iiИМ дејствима; 

·он је још у много Behoj мери изложен критици како по
ступа с људима. Задругарство устаје у равној мери како 

против економских зала, Јшја одузиыају економску само

сталност многима, тако исто, и у још 'Behoj мери, ПРОТИВ 
свих мрштина које је тај систем унео у људске односе. 3а

.Другарство и његове функције руководи отпор против 

притисака, којима су многи по СИЈiИ данашњега СОЩ:~:lЛНО

га и економскога механизма ИЗЛОЖt:НИ, отпор ·nрvтив не

правда које данашњи економски ред чини многима; задру

гарство тежи и ради да тих неправда нестане. То је ње

гов идеал. 

Све задружне функције изражавају овај идеал, осим 

:ако задругарство није скренуло са свога пута. Деси ли се 

да задругарство пође туђим путем, онда је оно самим тим 

згазило ,свој идеал, онда функције, које такво задругар

СТВО врши, нису више задружне. 

Видели смо да су на појаву задругарства утицали не 

само економски него и друг,и фактори. ТО није ни могло 

,бити друкчије. Задруr'арство је прека социјална потреба, 

Ћиједно друштво није без њега, морају суделовати сви 
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фактори који у таквим приликама осете било да су повре

ђени или !1 ~aMO позвани. Ово још и нарочито' што многе: 

друге институције не осеђ.ају да су у исто ,време дужне да

се умешају. Тада задругарство буди својим функциониса

њем све оне који имају веру у себе саме, све који нису 

изгуби.ли самопоуздање, све којима удружена акција ули

ва наду у успех. 3адругарст.во тада својим функциониса

љем уверава да је кадр'о да створи нешто боље. Јер, где: 

нема вере ни у напор много њих, где је изгубљена нада да. 

се ствари могу поправити, ту се све проповеди и сва обе-· 

ћања примају само као празне речи. 

Ну све што је довде ·казано о функцијама задругар-· 

ства вреди само када се оне нормално развијају. Тада оне 

нормално и дејствују. Али има прилика када социјални 

притисак и не доспе до социјал-не функције. То се дешава 

у групама или друштвима која не живе нормално. ТаIGЗа 

су друштва у којима влада ропство, или меропаштво, или 

неслобода. У таквим друштвима људи не могу слободно· 

да раде, да се слободно крећу, да се опредељују. Прити

сака има и у њима, то је јасно, али се ти притисци не осе-· 

Ћајур слободно, па не могу ни слободну реакцију да иза

зову; за ову је најважнији услов слобода самопредељи-· 

вања. У таквим друштвима притисци, прво, нису сви она-· 

кви као у нормалном друштву, а, друго, не могу да се раз-· 

вију дотле да изазову рещщију. Јасно је да у таквим дру

штвима нема првога услова за задругарсцю; и у њима. 

задругарства - осим оних најпростијих облика личних и, 

тренутних ПОМОћИ - и нема. 

Друга препрека задругарства у томе је што ни у нор

малном друштву, дакле у друштву где је задругарство, 

МОГУћна, нису сви чланови подједнако расположени за за

другарства. О овоме је већ говорено, када је било речи о· 

границама задругарства. Стога се ·сада ограничавам да са

мо поменем ову препреку. 

Т.рећа је тешкоhа шта је релативно ограничен број. 

оних к.оји осеЋају задругарство. IЬихов је број апсолут

но врло велики, али . је њихово ментално расположе

ње још слабо. На њих утичу у прво време поглавито-
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материјалне користи, ну на њихово се уверење не може 
много и увек рачунати. Управо, они чине, особито у прво 

време, тако не сталну материју да се ништа веће за дуго 

не сме предузети. Стога се с њима мора поступати па
жљиво, обазриво, као што се .поступа с ђацима. Ова оба
зривост у толико је потребнија и већа што је свака ПР~Q::{ 
задруга увек приступна свакоме исправноме човеку Н.1И 

жени и што се са сваким новаком мора отпочињати из
нова. 

Задругарство се уопште мора учити као што се уче 
остале Ј~обине народне. Дете, када се роди, не зна те QCO

бине нити их доноси собом. Оно их учи тек када може да 
схвати и памти, и тада се спрема да једнога дана постане 

потпун члан групе у којој се родило. Тако се учи вера ко

ју је група нас.lIедила, њена морална правила, њена пра
вна ПDавила, њене привредне практике, њене разноврrnе 

технике, њен језик и уопште чињенице које утичу на чо
века и којима се он подвргава у свом животу, у својим 
однОсима и у својим радовима. Друштво је ове особине 
наследило, оно се њих држи, оне су му потребне, зато 

оно увек настоји да се оне преносе с генерације на гене
рацију. Тако се учи .и задру.гарство, које је таКОђе једна 
особина сваке грущ~, свакога народа. Само што (;:е оно да
нас учи друкчије него што се учило раније. Разлика изме
ву та два учења је као разлика измеђУ аута и воловски){ 
кола. 

Сви који суделују у задругарству у ствари су сараДо 
њици. А сви ,сарадници треба да добро знају ст·вар на којој 
capal)yjy. Додуше, сваки човек УЧИ много ствари и у току 
caMora животнога процеса. Већ самом реакцијом, СЮ1И;Vl 
суделовањем својим у процесу удружених .напора да се не

што отклони ИЛИ поправи, човек учи многе поступке, диже 

се на један степен више, његова ЉИЧНОC'F задобија неке но
ве одлике. Од првога .корака у задруrарству чов€ккорача 
напоредо с учењем нових и нових поступака. Али то није 

доста. Данас учење задругарства мора да обухв·ати .не са
мо €Ba данашња дешаваЊ8, све данашње практике и све 
узроке који их изазивају, него и све мене кроз које је 

~ : 

f 
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задругарство пролаЗИЈ10, зашто је то било, зашто је О.НО 

доспело до данашњега стања, јер се ово последње не мо

же разумети ни објаснити ако се 'не зна оно прво. Човек 
мора нарочито да се упозна са својим многим сложени м 

дужностима у задругарству, како и зашто су оне Iпостале, 

јер је то изврса;н пут да се позна циљ задругарства. Стога 

се данас задругарст.во мора учинити и другим путовима 

осим социјалнога процеса. Овим другим путем човеК се 
учи у најосновнијем смислу ове речи, али је задругарство 

тако сложен, дуг и ве.71ИКИ процес да му је потребно и 

друкчије учење, иначе ће многа дешавања остати непо

зната. 

Задругарство има и своје обичаје, традиције, практи

ке, који прелазе од старијих на млађе и који играју сна

жну васпитну улогу. Све је то постало самим животом 

задружним, израз су извесних потреба и стога се у њима 

налазе многа објашњења. Оне, истина, подстичу нове 

менталне активности, али оне су и велика школа баш СТОгн 

што се у њима огледа реални задружни живот. Све то упу 
Ћује на једну необориву потребу: да се задругарство мора 

темељно учити. Само на тај начин не Ье моhи некаж.њено 

да се изигравају његове функције. Ја не могу да у овом 

чланку изнесем и обј9.СНИМ у појединостима цео васпитни 

програм задругарства. Али што смат.рам да могу и да тре

ба ипак овде да нагласим то је да [се задругарство не може 

као што треба учити ако се на ствар не гледа са једнога 

ширега друшт·венога гледишта. Наука о социјалним фак

тима једина је која .би ту учинила јединствену, огромну 

услугу. Задругарство долази у ону групу интелектуалних 

и активних поступака да му само ова наука може стварно 

помоhи. 

Задругарство мора и с другога једнога гледишта Д2 

обрати велику пажњу својој интелектуалној изградњи. У 

ствари има толико много поступака који се у јавности под 

маскои представљају као задругарство мада то у 'истини 

нису. Јавност, маса људи, не умеју да разликују ствари и 

трпају све у један кош, градеhи .поступно себи погрешно 

мишљење о задругарству. Шта више, има поступака који. 

!с [, , 
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{)двраћају од задругарства. Нарочито се вешто и радо ту 

оперише великим цифрама,као да је . заслуга задругарства 
у велики~ комерцијалним операцијама а не у каквоhи 

његових поступака. Енглеско задругарство показује ве

.лике цифре, али оне се постижу строго задружним поступ

цима, а не профитерским операцијама. Наше јавно ми

шљење мало је обавештев:о {) задругарству. Оно не зна све 
његове добре социјалне стране, ву оно не зна да оно све 

што се маскира именом задругарства није у истини задру

гарство. Стога је појединим спекулантима лако да у јавно

сти оперишу с неколико бучних фраза. Они њима у са
иој ствари прикривају своје антизадругарске радње које 

- да би удобније прикрилисвоје себичне, често и пљачка

шке смерове - облачеовом лепом одеЬом. Ови људи 

стално заводе јавно мишљење, не дају му да сазна истину, 

.спречавају га да позна шта није задругарство, држе га у 

мраку као што су други спекуланти раније држали јавност 

у мраку о удадбеним и сличним ДРУШl'вима. Стога је и с 

те стране за задругарство животни интерес да знање о се

би рашири што више може. У истој, ако не и у веЋој ме

ри, потребно је да се повуче разлика између пра:вога за

другарства и онога што оно није. Право задругарство не 

зна, на пр. за деобе партиске. Право задругарств.о тежи 

да отклони искоришhавање од свих људи, не само од при

врженика једне политичке странке. Право задругарство 

гледа у човеку његову социјалну вредност, а не тиче га 

се вредност коју ова или .она политичка странка у својој 

·оцени даје човеку. Ко се оваквом оценом руководЈИ, тај 

гази најглавније елементе задругарства. Ко тако поступа, 

тај гази најважније поступке задружне. Где се тако ради, 

ту у ствари нема задругарства; ту нико нема јемства да Ье 

рад теhи правилно, да Ье се имовином правилно руковати. 

Ту управа ради што хоће, јер је задругари не могу КОНТРО

.. 10вати; ту задругари раде што хоће, јер их управа не мо
же контролисати. Ту иде све супротно оноие што право за
.другарство жели и ради, а свршетак је свему: апеiюВање. 

једнога дана на туђу помоh, која у таКВЮ1 приликама ре
.довно отвара пут за нове грехове. 
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Стабилност наше данашње цивилизације јако је угро-· 

жена практикама економскога либерализма. То је већ у 

многоме и видно. Свесно јавно мишљење све се .више ис

пољава у негодовањимэ и актима против извесних појава 

која се све више карактеришу као антисоцијал.не. Али то 

ипак не даје никоме права да проповеда крсташки рат лич

но против аутора тих појава. Ови су ту не што их је мр

жња против кога довела; они су ту што су их извесне не

личне чињенице створиле. У своје време извесне неличне' 

чињенице створиле су рабаџије и КОЧiијаше, па су их друге 

- опет неличне - чињенице потиснуле и замениле же

лезницом, аутом итд. Оваквих замена имало је и има пу

но у животу. Али, ко има право да те замене објашњава 

само .'шчним моментима! Потребе саобраhаја - бржега и: 

јевтинијега - играле су пресудну улогу. Друкчија судбина 

неће постићи ни задругарство ако се друштвени поглед. 

буде једнога дана зауставио ,на некоме још савршењијем 

апарату. Ипак данас нико нема права да, проповедајуhи. 

задругарство, проповеда и мржњу против оних које за

другарство замењује. Ту замену тражи данас само сн~бде

вање, снабдевање удобније него што је данашње, које 

оставља многе потребе незадовољене, које смањује чак и. 

саму производњу. Такво држање које инспирише мржња. 

било би не само ,необјективно него .не би било ни достојно 

задругарства које - отклањајуh.и једну неправду - ника

ко нема намере да ствара другу. Задругарство не иде 3"1 

ТИМ да уништава те људе, као што ни железница ни ауто· 

нису намеравали да униште пређашње рабаџије и кочија

ше, којима су и они сами пружили друга занимања. Слично· 

дејство има' и имаће и задругарство. 
И стога г ледишта функције задругарства потребу ју 

више и тач,них објашњења. Сигурно је да ће бити мање 

смелости за маскирање радња које нису задружне када се· 

буде више знало шта јесте и шта није задругарство. Си

гурно је да ће се тада уопште -правилније судити О њему и: ~ 

његовим на11еРЮlа и циљевима. Задругарство је уопште 

постаЈlO и као институција и као апарат социјално толико 

важно да је потребно, и посве умесно, да му се у крилу 
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социјалних наука посвети нарочита пажња. Задругарс'DВО 

и његове функције тиме би само доби.чи своје право ме

сто; друштво би тиме било задовољено и умирено. 

ДОДАТАК 

1.) Под гдавом "Социјалне функције задругарства" по
менуо сам како неколико универзитетских про'фесора већ 

третирају задругарство погдавито са становишта друштва. 

Ти су професори: 

Н е п z 1 е r R е i п h о 1 d, Frankfurt ат Мајп. 
L а v е r g п е В е r п а r d, Lille. 
М а u s s М а r с е 1, Paris. 
V е r s h о f е п W i 1 h е 1 т, NUrnberg. 
W i 1 ,Ь r а п d t R о Ь е r t, TUbingen. 
Z i е g ел f u s s \У е r п е r, Hambrug. 
2.) Ако би ко пожелео да проучава задругарство са 

становиштва друштва, њему стоји на расположење вели

ка лите.ратура. Ја наводим овде само мади број и најпо

знатија дела. Ну и из њих свако може добити ипак све 

што је битно да се зна о социјалним појавама каква је је

дна и задругарство. Та су деда: 

Brown Warren~ S о с i а 1 g r о u р s, The Faithorn Сот

рапу, Chicago, 1926. 
Соуlе Grace: S о с i а 1 р r о с е s i п о r g а п i z е d 

g r о u р s, Richard Smith, Ne\\' York, 1930. 
Dewey John al1d Tufts James: Е t h i с s, Holt, New York, 

1931. 
Dougall, W. Ms.: Т h е g r о u р т i п d, Тће University 

Press, Cambrige, 1927. 
Do\\'d Јегоше: С о п t r о 1 i п h u т а 11 s о С i е t i е s, 

Appleton, New York - London, 1936. 
Durkheim ЕтНе: D е 1 а d i v i s i о п d u t r а v а i 1 s о

с i а 1. 
- L е s r е g 1 е sd е 1 а т е t h о d е s о с i о 1 о g i -

que. 
- L' е d u с а t i о п т о г а 1 е. Аlсап, Paris. 
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Ehinger Otto: D i е s о z i а 1 е п А u s Ь е u t u п g s -
S у s t е m е, Reinhardt, Munchen, 1912. 

Ellwood Charles: Т h е р s у с h о 1 о g у о f h u m а п 
s о с i е t у, Аррlеtоп, New York - Lопdоп, 1931. 

Geiger Tl1eodor: D i е G е s t а 1 t е п d е r G е s е 1-
1 u п g, Braun, Karlsruhe, 1928. ~ , 

Giddings Franklin: Т h е Р r i п с i Р 1 е s о f s о с i о 1 0-
g у, Масmillап, New York - Lопdоп, 1928. 

Hiller Е. Т.: Principles of sociology, Harper, ' 
Ne\v - У ork, 1933. ј t 

Hayes Edward: S о с i о 1 о g у, Аррlеtоп, New - York -
London 1930. 

КРОПQТ.кин: В з а и м н а ј а оп о м о ш т ,к а к Ф а'К т о Р 
ен о л у Ц и ј и, С. Петербург 1907. (Ово руско издање пот
пуније је него оригинал који је раније изашао на енгле
ском). 

Levy - Bruh1 L.: La morale et 1а sсiепсе des 
m о е u r s,. Аlсап, Paris, 1930. 

Lum1ey Frederick: Р r i п с ip 1 е s о f s о с i о 1 о g у, 
нш, New York - LOl1dol1, 1936. 

- М е а п s о f s о с i а 1 с о 11 t r о 1, The Сепturу со, 
New York and London, 1925. 

Mariani Mariano: 11 f а t t о с о о р r а t а v о п е 11 ' 
е v о 1 u z i о п е s о с i а Ј е, Zaniche1li, Bologna, 1906. 

Ross Ed\vard: S о с i а 1 с о п t r о Ј, Масmillап, New 
York and London, 1929. 

Tosi Viпсепzо:Lа cooperazione е lа sua fuп
z i о п е п е Ј Ј' о r d i п а т е п t о s о с i а 1 е, Garzia, Уепе
zia, 1900. 

Vierkandt Alfred: G е s е 11 s с h а f t s Ј е h r е, Enke, 
Stuttgart, 1928. 

Wiese Leopold von: S у s t е m d е r А Ј 1 g е т е i п е п 
S о z i о ·Ј о g i е, Duncker uпd HumboJt, Мuпсhеп und Leip
zig, 1933. 

Young Кimball: Ап iпtгоduсtогу soci010gy, 
American book соmрапу, New York, 1934. 
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