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Књижица ова збир је чланака који су били на
мењени листу 3адругарство, који излази једанпут ме
сечно. 

Кад се увидело да Ье се на њихово излажење 'ШRО 
дуго :морати чекати, напуштена је првобитна намера 
и решено, да се сви чланци штампају одједанпут, у 
једној књижици. Тако је постала ова књижица. 

Нисам ништа мењао у рукопису. Остало је све, 
fШRО сам написаю за чланке. Седам чланака, означавају 
овде седам одељака. 

Главна садржина њихова јесте појава борбе I~oja 
-се скоро десила или се и сада још дешава на задруж
номе пољу. Читалац Ье видети да у многим земљама 
набављачко задругарство је ПРИНУђено да се бори за 
-свој опстанак. Још и данас има, "не само појединаца 
него и читавих група, који щraтрају да је социално 
~зло што неки људи врше сами своје послове, који су 
иначе, законима земаљским, допуштени. Разуме се да 
Ђе се ради тако једнога очевиднога и основнога права 
увек наЬи људп који Ье се одупрети својим опонен
'тима. Случајеви из земаља, где се таква борба води 
још и данас, то јасно показују. 

Друга књижица - ако стигнем да је напише:м -
ообухватиЬе проблеме којџ Щ\ појављују у набављач
Еоме задругарству. И они Ье бити изнесени - држе
nи се увек своје омиљене методе - како их је сам жи
ВОТ у задругама створио и како их посведневно и не

>одступно ствара и дан-даљи. Ко хоЬе да суделује 
у задружној акцији, мора да буде обавештен о њеНШI 
проблемима. То је и нарочито потребно када задругар
ство _О улазеЬи све дубље у привредни живот народ
ни - изазпва према себи све веЬу нетрпељивост из
IЮСНИХ прпвредних редова у ТОЈ средини. 

Београд, јунп 1934. Мих. АврамовиЂ. 
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Развитак задругарства, као и развитак свакога 
живога организма и сваке социалне институције, дели 

се у неколико ступљева, од којих су најзначајнији: де
тиљство, младост и зреЛОСТ. Детиљство прати неси
гурност, љега воде, упупују, уче; оно се често спотиче, 
Пада, опет диже и поново понавља ту своју несамо
сталност. Младост хита, сувише поуздана у своју ена- . 
гу и своје умеље, често успева у таквој сiюјој борби, 
али исто тако често и подлеже неизбежним погреш
кама; нарочито су честа разочареља услед лакога ве

роваља у идеје и замисли које ничу у главама поје
диних саљалица, II:.oje нису никле из стварности, које 
немају везе са животом, које немају реалне подлоrе . 
3релост је на.следник многих искустава из прошло
сти, ЩIa се IVористи љима, она су јој традиција и жп
вотна школа чије су поуке ауторитативне, врло јаке. 
И зрелост додаје овим богатим поукама своја искуства, 
и она допуљује и дограЬује веп велику граl)евину ис
кустава и знаља. Али се љен рад у многоме заснива 
и олакшава наслеl)ем из прошлости. етога зрелост' :мо- . 
.ше лако да постиже успехе, да избегава заблуде ра
нијих генерација, да се - нарочито - чува експери
?!шната који младост често пута наводе на опасне ста
зе и боне свршетке. Стога се зрелости поглавито при-. 
знају зас.луге за сваки успех који је, меl)УТШI, давно 
припреман. 

И задругарство је прешло еве ове ступљеве. Оно 
је давно (пре сто година) прешло период' детињства 
када се полазило несигурним корацима, падало и опет 

подиза,,'!о, спотицало п поново падало итд. Оно је исто 
тако давно прешло период. своје младости када се за
лете.JIО, понесено великим надама и Бctда је - разо-
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чарано у очеRпвању да ве лако п за кратко време у
:клонптп сва зла п све неправде пз друштва - морало 

да потражп заклон у реалним чпњеницама живота. 

Најзад и оно је ушло у зрелост, као наследник огром
нога искуства ранијих пионира било је у могyhности 
да избегне све што нема ослонца у самом живоry за
дружноме, и зато је било K~ДPO да да резултате који су 
отворили видик многим надама:.. . 

Ј а C~M увек стајао далеко од свакога уображава
ња у задругарству . Увек сам имЩЈ на уму које побуд~. 
Haгo~e људе да се одлуче на заједнички рад, на за-:; 
дРуж~и:рад, на надqр кој;и лџшава 1јовека неограэ:џз;~ 
чен е 'индивидуалне . ~ЛQбоде и' нащнц: ,га д~ се ПОД~Р-7 
гава извесним ДИСЦИПЈщнама које рад и живот" у 3~:-: 
једницц неизбежно намеће. И увек сам имао пред очи-

. :ма шта бива кад човек отклони тешкоhу која га је јед..., 
ном нагонила на овакав дапор. Нарочито сам увек БШ) 
далеко од тога да друштво људско сматрам тако н'еш~о~ 
инертно и тако просто, ~ao што' лончар СЩLтра СВОЈУ 

г лину од које прави шта му кад треба: лонац, шер
пењу, суд за ВОдУ, бардак за ракију или какву дe~
ју играчку, да му својом ИНДЩЗИдУалном вољом може
:мо наметати облике које оно нџ:је ИЗР11ДИЛО, нароч:р:-, 
то још. да можемо својим вештачким облицима угу..., 
шити све :многобројне, Еомпликоване, природне обп-: 
:к.е које је дРуштво кроз дуге BeKOB~ и многе укрштене 
процесе свога необично компликованога ЖИВОТI1 из"; 
радило. Али - крај све те резерве - и ја сам веровао 
да задругарство може много да учини да се побољша. 
стање - ако не свих а оно бар једнога доБРQrа дела -
оних које је развитак социалних снага тешко пого",: 
дио. Ову веру крепилџ: су и многи задружни успеси, 
многи милијуни људи И жен;:t који су усвојили задР}'ж
иу методу у раду _ и животу, распрострањеност за~уж
нога гледања на свет које је несумњиво мораЛНИје и 

праведније него.' што су била гледишта ранијега фе~ 
уда,,'!нога и садањега либералнога друштва. Ову веру 
држало је још и то уверење да се из стања у које је 

ПНДПШIДуалистпчко 'глеДИште довело велики део су';' 
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временога света мора једном изаhи, јер је оно постало 
веЬ одвећ тешко, јер је рЬаво. 

Меl)утим, уместо напред, у нај ку лтурнијим сре
динама Европе задругарство је баш сада - после о
громних социалнпх потреса и жртава - враћено на
'граг! Понављам да је задругарство материјално оја
чало. Његови послови прелазе многе милијарде. Осим 
набавака, оно је веЬ добро ушло и у производњу на
мирница које је раније набавља,,'!о од незадругар~ . 
.многе милијуне Домаhинства снабдевају задруге. "У
зети своје послове у своје руке" постало је руководно 
начело великога броја људи, и нада да Ье тако многу 
тешкоhу скинути себи с врата, и· очекивање да Ье тим 
путем изградити себи услове за бољи и пристојнији 
живот. Ипак - задругарство је враЬено натраг! 

ВраЬање натраг почело је прво у И'l'алији, одмах 
после настанка фашистичке државне управе. ВраЬа
ње натраг појавило се и у Немачкој. После је дошла 
на ред Аустрија. И ту скоро ухватило је у свој непо
хвални замах и колевку модерних набављачких за
друга - В. Британију - земљу, где су набављачке 
задруге најстарије и најјаче, али и земљу, где је сло
боде за социалн:и рад од почетка деветнаестога века 
увек било највише. ВраЬање ово захватило је како 
градске тако и сеоске задруге. Потоње мање од првих, 
али ипак и оне су задржане у свом природном раз

витку. Од првих нарочито су погоl)ене набављачке за
друге. Ја Ьу се овде поглавито на њшш и задржати. 
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. Набављачке задруге нису никле по неком уна
пред с:мишљеном и израђеном плану. Оне нису никле 
ни с намером да се с киме бор~, нити да коме отимају 
зарадУ или хлеб. Њих је изазвала тешка борба с не
зарадом, са 'сиротињом, с глађУ. Прве набављачке за
дРуге нису чак имале ни писаних правила, него су 

се усменим споразумом међ суседима и познаницима 
склапале и растурале од случаја до случаја. Да се до
Ье до јевтинијега брашна за хлеб, споразумевалп су 
се неIЮЛИIШ њих да купе врећу брашна п да га затим 
поделе. Да се ДОђе до јевтинпјег угљена, споразуме
вали'-су се исто тако више њих да избегну си'гну п 
скупу набавку код ситних продаваца. rreK су доцније 
писана правила, и то не као данас пред државнпм 
властима и из многих појединости, већ далеко од ева
ке власти и из неколико нај'Обичнијих прописа. Да
леко је била мисао на какву борбу с ким; ови први за
другари радили су под притиском највеће невоље ь:оја 
икада може снаhи сирОмаха. 

Доста је навести један пример: да су пред прву 
појаву набављачких задРуга огромне масе људи у Ен
глеској били без посла, да су свугде искоришhавана 

. деца за рад уместо људи, да су они који су моглп наии 
посла били ПРИНУђени да раде за тако ниску награ
ду да кад би се ондашња вредност новца пореди.lIа с 
данашњим динаром не бп изнела више од два динара 
дневно итд. Ова основна побуда остала је увек наиен 
темељац сваке привредне задРуге. Никад ниједна та
Ева задРуга IШје ПОНИIша а да нена привредна невоља 
није давно раније узбуЬивала ИНДИВИдУалне свестп 
многих појединаца. 

. Прво се јавља притисак, невоља; тај притисак за
хвата све ширу област; многи људи једновре~шно ~ 
ко више, ко :мање - подлежу том притпску; многе ин-
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дивидуалне свести почињу подједнако да осећају деј
ство његово; треба мало смишљена рада па да се ство
ри оно што ПСИХОЛО3И И СОЦИОЛО3И 30ВУ колективном 

свешhу, а одатле до акције није велика дисrl'ltш~ија. 
3адРуга ниче тек онда кад се наЬе какав увиЬавнији 
меЬ присутнима или какав I!ропагатор са стране који 
умирује узбуЬене свести, указујуhи им на удружене 
напоре више њих, на задрујГУ као на сигурно сред

ство којим ће ОТКЛОНИТИ невољу која ~X је бацила у. 
бригу. То се исто може реhи за све врсте задруге. Па 
ипак, и ако је задруга увек била чедо какве велике 
невоље много њих, сваку набављачку задругу прати~ 
ло је негодовање приватних продаваца. у почетку је 
то негодовање испољавано у усменим жалбама и ту
жаљъ:ама: задруге се баве ТРЈ'овачким послом, оне ште
те трговце и државу, јер не плаhају порезе а згрhу до
бити. Доцније је ово негодовање пренесено у штампу 
Iшја је требало да утиче у корист жалилаца и да спре
~Ш јавно мишљење против антидржавне акције набав-; 
љаЧEIТХ задруга, јер су трговци стуб државе. Најзад 
еу главну "одбрану" узеле у своје руке трговачке кор
порације и коморе или су осниване особите установе 
за заштпту трговачких интереса - Traders-defence as:
sooiations, - које су (интересе) набавља.чке задруге 
угрозиле ... 

Један факат не сме се ипак никако губити из ВИ-:
да. Нису трговци, ма то били _и СИТНИ!Iродавци, пот
пуно без корена, остављени на милост свакоме "соци"':' 
алноме реформатору", нити играчка у hуди колео.ЈЬИ",:, 
ве иасе. Напротив! Имају они своје залеЬе и доле и 
горе, и то утолико јаче уколико је привредни промет 
веhи и сложенији. Горе су им залеЬе велики продав~ 
ци и банке које су тесно заинтересоване за њихову 
судбину. А веЬ. познат је велики утицај који банке врш~ 
II ван комерцијалнога света. Доле њихово широко щt
леЬе чине хиљаде и милијунп ситних И најситнијих 
купаца с којима су они у сталној и свакодневној везд. 
Они им дају намирнице и на почек, а зна се како дУГ 
везује и како отвара срце и нај-упорнијем непријатg-

" Н . .ъу "IШШIталпеТIIчкога пореТIШ -. ще то узалуд што 
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"демоь:раТСЮ1" агптаторп бацају први поглед .на КРЧ-" 
:Маре 11 ситне -продавце. 3нају људп њихову снагу и: 
економску несамосталiIост масе према њима па иско

ришhавају ПРПЛИl{е.0вој чињени~и M.9~a- се припи
сати велики утицај при изборима КОЈИ имаЈУ ~итни про
;щвци. Њој има захвалити и она подршка КОЈУ су увек 
на.ilазпли интереси приватних продаваца у парламен

тима. Ситни продавци· имају -дакле дубок корен и ~ 
тој чињеницп има сваЕИ социални трудбеник, у овоЈ 
прилпци сваЮ1 -задружни радник, да води рачун. . " 

" Али" осим" ове, више или мање, начелне борбе КОЈУ, 
су прпваТШI- продавци сматрали да су као "изазвани 

дужни били да воде ради· свога опстанка, они су пре

шли и на поље практичне борбе. Веhи, стали су отва
рати, поред своје главне, и сп~редне продавнице по 
појединим даљим и најудаљенИЈИМ улицама да би у
хва тилп везу и с најдаљим ситним купцпма. А и О,..ни 
П ситнијп продавци стали су давати купцима paoa~ 

1-2-3-5% од њихових куповина да би их на таЈ 
начин намамили-"На "јевтиноhу" и, с друге стра.не, 
да ·би сузбили дејство вишка што задру~е деле сво~им 
набављачима - задругарима - на краЈУ сваке гoд~
не. rro је била прва етапа нове - практичне -- борое 
lј_оју су прива:тни продавци повели против набављач
IШХ задруга. Другу етапу чиниле су пошиљке намир
ница поштом. Купац није морао да се труди до про
давнице, доста је било да по ценовнИI{У њезину напи
ше- поруџбину и намирнице су му брзо. стизале у КУ
iiY када је .и плаnао за њих. \елефон Је и овде учи
НПО многу промену. Сад се и не. пише, веn ,..просто те
лефонише и све се свршава -Н~Јбрже: и ооавештење, 
II ПОГОд9а, и поруџбина. Ауто Је 0значио треЋ? - н 
врло важну - етапу У борби око купаца. ВеЬе. про
давнице имају своје аутомобиле и њ!lм~ УСЛ~ЖУЈу'n до 
педесет километара -наоколо све СВОЈе купце. НаЈоад 
се појавила једна нова врста приватних продавница, 

понајчешhе акцпонарских, које. под именом продавни
ца с једином ценом представљаЈУ прави магнет за куп

це. У ОВШI продавнпцама може се добити све што п
"Мају баь:аЛНIIце, ШIтне :мануфаь:турне продавнице, дро-



/ 
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герије итд., и сваки артикал само по јеДНОЈ Јединој 
цени. Ако је, на пр. та једина цена пет динара, онда 
за ту цену можете добити (нарющо у одговарајућој ко
личини и све веЬ. лепо и укусно спаковано) и шеhе
ра, и соли, и кафе, и ЧОIOOладе, и памука, и фланела 
итд. Чита се да ове продавнице освајају све више на
рочито у веhим и средњим градовима, али да од скоро 
почиљу да узимају терен и у маљим насељима. 

Не може се реh.и да су набављачке задруге седеле 
скрштених руку док су приватни продавци изводили 

тако у борби против њих нову фалангу за новом. Па 
многе приватне споредне продавнице, .задруге су от

варале своје споредне продавнице. На приватне ката
логе и рекламе, задруге еу штампале своје рекламе 
и каталоге. На приватна рејонирања аутом, задруге 
су стале исто такс, везивати за себе аутомобилима сву 
окщrину до много километара око главне продавнице. 
Остале су још дужне одговора на најновију појаву про
давница с једном једином ценом. Задруге су дакле при
миле борбу и одговориле на њу готово истим сред
ствима и методама како су је водили и како је воде при
ватни продавци. 

Мора ее меljутим признати да ни задружна стра
на није саСВИJ\i невина у изазивању ове борбе. Али 
Је њена I~ривица друге .природе него што је наиад при

ва тних ,продаваца. Њена је кривица таКТИЧIШ, као што 
греше и многи тактичари који прецељују своју сна
гу. Ја сам много пута казао и наппсао: задругари тре
ба да се држе она-ко као што реалност ЖIIВотна одре
:Ьује. Све што је ван те реалности, они треба да избе
гавају. Они се држе реалности кад узимају своје по
слове у своје руке, јер их реалност живота нагони на 
то. ОНИ се :исто тако држе реалности када проширују 
оквир свога узимања евојих послова у своје руке Јшда 
их реалност живота примора на то. Чиљеница да мно
ги људи узимају своје послове у своје руке социа..1-
нога је порекла II никад не ниче· друкчије него као не:
избелша последица ванредно еложених процеса у дру_ 
штву. Не УЗШIЉУ много њих своје послове у своје 
руке зато што то хоЬе, тражи или препоручује овај 
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или онај nponararop или "реФормато~"; веЬ. :0 бив~ 
по једној оnшroј неизбежности од КОЈе се ПОЈединац 
који је у невољи не :може -' и ако би хтео - ослобо:.. 
Дити. Али, управ стога што овај факат има тако Heo~ 
дољиво дејство, погрешно је замишљати у. њему какву 
еластичну материју шэју човек може саВИЈати IЩКО му 
је кад воља. Не може нико ко:м:андоват!! кад ће и ш~а 
Ће људи од евојих послова узети у СВОЈе руке .. ~o HIIJ~ 
у власти појединаца, нити појединци по СВОЈОЈ вољи 
могу да изазивају појаве које траже друге кретаче не-
го што еу жеље или воље појвдинаца. Да наведем 
само неколико примера. Китај је имао своју КУЛТУI!У 
пре шест хиљада година која је у сравњењу с дpy~ 
ГИМ културама онога доба била врло висока. Ј?а~ИJIО~ 
је имао пре четири хиљада година културу КОЈОЈ би !1-
дан-дањи: многи народи могли да позавиде. Атина Је 
пре две хиљаде и пет ст?тина гоДИ:на имала културу 

Iюјој се и данас диве наЈКУЛТУрНИЈИ народи у свету. 
Нод свима овим културама било је и з~друга, али друк;" 

i .,. .... чијпх него што су данашње. Зашто НИЈе било И Д.анаrn-
1 ~: &r~'!#. "'\, њих задруга тада? Основа њихова, знање КОЈе o~~ 
.~ :'. ~LНJE'[(": траже, није такво да их умни људи онога доба КитаЈа, 

••.. :~ .. ~.. Вавилона, Атине нису: :могли. савладати. За.што их он-
о О. да ниЈе било, а било Је неКОЈИХ услова КОЈИ су нал~

г'али еиромасима да узму некоје своје послове у СВОЈе 
})уке? Није их било зато што није било свих услова за 
њих, што није било оно што ее кратко означава живот
НfШ реалношhу. Појединци су могли и онда желети да 
своје послове узму у своје руке, али то су остале ca~o 
~Heљe, јер животна реалност ондашњих друштава НИЈе 

шюгуhавала такву акцију. 
Исто тако реалност данашњега друштвенога жи

вота не допушта да једна .социална чињеница, као. П'l~О 
је задругарство, угуши све остале чињенице КОЈе Је 

друштво етворило. Задругарство не може данас узети 
у своје руке сва саDбраhаЈна средства, сав новчани 
промет, индустрију, тр,говпну,. сав КОМIIЛIIlювани ar:a
рат даiшшњега друштва. Оно Је не само одвеЬ. слаоо, 
l'Јего још II одвеЬ. једноставно да може помишљати на 
тю{ве :\югуhНОСТII. Оно има уз то и врло велике, спаж-



не и утицајне .опоненте који га - ако ШI се заиста у_ 
чини опасно - могу лако УГУШIIТИ .. Па ипак, има 
људи који под плаштом установе, коју .је изазвала жи
вотна реалности коју само та реалонст држи у животу, 
стално изручују у јавност грозу за грозом: задРугар
.ство Ье заменити трговце, банкаре; ИНдУстријалце, све . . ~ . .. 
КОЈИ циљаЈУ да ДООИЈУ, све КОЈима Је циљ живота и ра-
да добит, профит! Било их је таквих, и дан-даљи .их 
.има, који проповедају и уништење самосталних зем-
љорадщша, јер да и они теже за профитом, и преноше
ње свих њихових .средстава за производњу на организа

ције организованих потрошача. Овај потоњи захтев 
подвучен је и протумачен као један од основних прин
ЦIша рочделских пионира. ТаЁви пропагатори и "при-. " . 
Јатељи задругарства учинилп су огромну штету за-

другарству. Они га, додуше, нису моглп скренути с 
његова реална правца, али су га представили и пред

стављају у јавности као један баук, као једну разорну 
YCTa~OBY која по једном готовом плану руши и уни
штава све што не носи етикете задружне. Они су, ра
зуме се, таквим својим погрешним радом дали врло 
много материјала за борбу против задруга. ,,3адругар-· 

" .. 
ство иде за тим да нас уништи постало Је парола свих 

који осеЬају да нису одвеhвисоко ни одвеЋ далеко од 
домашаја задруга. И фронт је створен, не погрешкама 
самога задругарства, веЋ заблудама ових лончара у за
дру;гарству ( а има добар број међ њима који све то 
чине из скривених спекулативних рачуна), који уо
бражавају да могу исто тако лако градити друштвене 
облике као што граде шупље фразе и разне глупаве ин
вентиве против појединих редова друштвених .. Други 
су опет изабрали други разорни пут: они су стали под
водити и подводе задруге под утицаје и интересе поли

'Iичких странака _. социјалистичких, аграрних итд. -
и тиме изазвали против задруга негодовање, сумњу II 
отпор дРугих политичких странака. Тако су ти незва
ни "пријатељи", "одушевљени" задругари, "браниоци" 
задругарства - и како се то све сами не називају ови 

стварни непријатељи његови - долшIИ подобру дозу 
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уља на ватру, која се природно јавља, онде, где се ин-
тереси сукобљавају. . 

Фронт против задругарства, ФI?ОНТ велики .и ЈЮ~, 
веЋ ради; ради у велико и по стиже резултате КОЈима се 
ниједан истински задругар не може радовати. Он веЬ 
врши и окрете, промене, који су судбоносни по задру
гарство. Ја сам те окрете назвао враћањем натраг, чп
ме сам хтео у псто време реhи да су то веШl'ачке радње, 
не радње које потичу из самога развитка задругарства. 
Какви су ти окрети, где се дешавају и какве су резу лта
те веЋ дали, биhе предмет доцнијих чланака. Овде, 
укратко подвлачим само толико: да се све ово дешава 

кад има близу две стотине хиљада разних задруга и 
близу сто милијуна задругара у свету, када су многи 
јавно наглашавали - неки се чак и разметљиво хвали
сали - да је задругарство светска сила :која свакоме 
мора уливати респект, када су и реални задругари веЋ 
почели веровати да се неЬе више наhи инстанције која 
Ье подиhи руку на тако једну мирну, конструктпвну П 
'Iворачку институцију као што је задругарство ... 



ЈП. 

ИТАЛИЈА" 

Прво враЬаље задругарства натраг је отпочело у И
талији доласком на управу фашиста. Италија је пре
тежно земља :мале својине, малих npедУзеhа и малих 
привредника. Поред тога у Италији је развитак либе
ралне или - што је у овом случају исто - индивиду
а.листичке привреде врло брзо створио велики број неи
:маhника - пролетера - како у градУ тако и на селу. 
Социални услови за властито стараље и заштиту рано 
су дакле створени у љој. Али су и географски и при
родни услови били погодни за гране којима се нарочито 
:мали људи могу обилно користити, на.рочито ако при
мене подесне методе за то. Стога је стара мисао - узе
'ЈИ своје послове у своје руке - рано у Италији морала 
поново да оживи и веЬ - врло рано - виде се на делу 
рибарске и млекарске заједнице у којима се мали људи 
'труде да доЬу до сигурне зараде и сигурнијега живота. 

Ово су били први почеци новога задругарства, али 
IIочеци који су никли спонтано, без неке нарочите про
паганде са стране, веЬ као последица материјалне ну
жде која је притискивала мале п бедне људе. 

у другом реду појавиле су се задруге за узајамно 
помагаље у болести и смрти. Док су прве - рибарске и 
млекарске - задруге биле израз економских прилика 
сеЛl!-, ове друге изражавале су поглавито градске потре
бе. Изгледа да су лекарске услуге и лекови били тежак 
терет малим људима, јер видимо да је главна задружна 
брига сконцентрисана око лекара и лекова. Свака је 
задруга имала свога лекара, који је по уговору са за:; 

другом дужан био да прегледа и лечи све задругаре уз 
наПЈ1ату једне :минималне (од једнога динара) награде. 
Ист{) је тако свака задРуга имала уговор с аиотекаР9М 
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који је морао да справља п даје лекове задругарпма де
сет, двадесет, до педесет од сто јевтиније него што их 
даје другим лицима; ВеЬе задруге имале~у и своје вла
стите апотеке У којима су могле држати некој е (не све) 
лекове. 3адругари су плаhали задрузи уплате, које НП
су биле велике, и задруга је из њих подмиривала своје 
издатке: на лекара, апотеку итд. Помињем ову врсту 
задруга поглавито из ова два разлога: . 

Ове су задруге кретали, инспирисали и СВОЈОМ ум
ном сарадњом помагали поглавито професори, учите
љи, лекари, правници - судије и адвок.ати. 

Ове су задруге биле средишта из КОЈИХ су ПОНИI{ле . . ~ 
све потоње, и наЈчувеНИЈе, задруге: кредитне, наоав-

ља чке, произвоЬа чке и~д. 
у другој половини прошлога века ПО'1иње се осе-

hати v Италији утицај немачкога задругарства. Први . . '" 
утицај осетио се на пољу кредита, његов носилац Је оио 
тадањи професор Лујђи Луцати (наш врло велики II 

незаборављени народни прија.тељ из BpeNeHa анексио
не кризе); његовюr интелектуалним радом стале су ?е 
оснивати у Италији популарне банке у ЛомбаРДИЈИ 
(прва у градиhу Лодн, недалеко од Милана), Be~eTY, 
Ромањи ПИЈ' емонту затим и У осталим ПРОВИНЦИЈама. 

" . В Б У скоро затим у Италију допире и утицаЈ . ри-
таније. Почињу се оснивати набављачке задруге роч
деЛСЕога типа и оне брзо захватају, поред ве~их градо
ва и многе градиhе, па чак и већа села. НеКОЈе оц њих, 
као миланска, официрска, железничарска, ДОСТИnIe су 
биле светску важност и светски углед. 

Од почетка осамдесетих година (тачно од 1883 
год.) до Италије допире и други не~raч~и утица~ - зем
љорадничких кредитних задруга. ТаЈ утицаЈ лично 
представља професор др. Леоне .Вопемборго (такоЬе 
наш народни пријатељ из доба наЈвеhих политичких и 
rtpивредних тешкоhа Србијиних); он пропагира задру-
1'е руководи њихово оснивање (прва основана У селу 
Л~реЬији, близу Падове), издаје један одлич~о уреЬи
ван лист - La Cooperazione Rurale и - ДОЦНИЈе - као 
председник савеза стоји на челу целога покрета. 
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Најзад долази на ред нарочита једна врста задру
га, тзв. Consorzi agrarii, које оснивају и подижу фабри
ке .вештачкога ђубрета, Фабрике земљорадних справа и 
КОЈе узим љу регулисавање река, прокопавање и граЬе
ље канала, lI~ocToBa итд. Њихов оснивалац је Рејнери, 
чувен са СВОЈИХ смелих, великих и врло успешних за

.дружних потхвата. 

lI?мињем само главне ;чоменте из .щивота задружне 
~тали~е. МеЬутим, ИтаЛИЈа је ~YBeHa и поштована у 
задружном свету нарочито и СВОЈИМ умним прилогом у 

CBeTCK~ знанствену згра~у о задругарству. Ни једна 
друга оемља у свету НИЈе дала толики број великих и 
признатих задружних теоретичара као Италија. Име
на: Витано, Луцати, Рабено, Роси, Пантелеони Ва-.Јlен
rrп, Леви, Волемборго, Лоренцони, Мариани, тdзи, Са л
ваторе Веки, Верњанини, и још многи други, остаће за 
увек велика и драга успшreна свакоме ко уђе мало ду
·бље у знанствену и умну граЬевину једнога од најве
:hих соцп:алних практичких покрета од како је света. 

. ОваЈ и овакав рад мв;огих умних људи И доброга 
.дела масе италпјанске није могао остати незапажен и 
ван Италије, л веЬ од почетка деведесетих година про
шлога Be~a многа и M~oгa изасланства, групе, lIfНОГИ и 

многи ПОЈединци хитаЈУ У Италију да виде шта се тамо 
рар;и за добро малих људи, које се ~Iетоде тамо приме
ЉУЈУ и какви се резултати тамо постиљ:у. lIоменућу са
:мо неколико таквих похода Iюји су менн познати. 

у 1883 години кренуо се на пут У Италију ранији 
Француски ~инистар финансија, Леон Сеј, да види шта 
раде l~таЛИЈани на пољу кредита за мале људе. Пропу
'Ј'ова? Је нарочито Ломбарднју, Ромању, Пијемонт, ви
део Је тамошње популарне банке, задивио се што је ви
део и написао о томе своме путу књижицу Dieci giorl1i 
nell'alta ItаПа. (Наводим италијански назив, јер сам је 
TaKB~ добио у италијанском преводУ с предговором Лу
ца~ИЈевим, од Тициона Зали, пионира кредитнога lIта
.ЛИЈанскога задругарства, када сам га 7 септембра 1893 
:одине походио у Лодн, тада директора ове прве итали-

. Јанске популарне банке. На Францускоме њен је назив 
Dix jOllrs dans lа Паutе НаНе, изашла је 1883 године) .. Ова 

i: 
, 
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књижпца учиНи.JIа је сплан утисак на :меlЈОдавне кру
IOBe у Француској. Французи су до тада увек гледали и 
тражили решење ситнога кредита, кредита за· :мале љу

де, или како су га Италијани назвали il credito popolare, 
у великим банкама и великим новчаним и хипотекар
ним операцијама. За мале градске привреднике задово
љавали су се обичним градским банкама. А за село, за 
сељаке, препоручивали су нарочито велике банке .. Њи
хово резоновање кретало се у овоме закључку: сељака 

је много, њима су потребни велики капитали и дУГИ ро
кови, то може дати само велика и снажна банка. Познат 
је ЊIIХОВ покушај с великом банком, Crectit agricoIe, која 
је бедно свршила, и с другом опет великом банком, 
Credit foncier, која постоји као хипотекарна банка, али 
којој никад нису могли приhи средњи и :мали земљорад
ници који су аграрна маса француска. Књижица Леона 
Сеја показала. је први пут Французима да се решење 
ситнога кредита у Италији тражи и врши не кроз ве
лпке банке, које су гломазан апарат за то, већ у скром
ним, малим, јевтиним институцијама које оснивају и 
којима управљају сами дужници који СЈ! у исто време и 
своји повериоци. Примери су изнесени веома убедљи
ви, успеси су показани веома примамљиви, и од Сеј9ве 
I\њижице у јавности француској све се чешhе почињу 
јављати размишљања о новој методи кредитовања. 
Французи све више заустављају свој поглед на мал~м 
кредитним установама малих људи и све се мање ЧУЈУ 

наде у велике банке за ситне дужнике. Пут Сејов у 
11 талију II љегова књижица, у којој је живо описао што 
је впдео и научио тамо, извршили су основан преокрет 

у француском кредитном животу. 
После Сеја још су много њих из Француске крета

:ш за 11 талију да виде шта се тамо дешава на задруж
ном пољу које Французима није било сасви:м непозна
то, али које су они, после неуспеха Фуријевих, Више
впх и Луја Елана, давно напустили и предали забора
ву. Али од свих најзначајнији је био пут једне веће 
групе заинтересованих Француза који су 19 априла 
1890 године кренули под председништвом Еужена Ро
стана, ,Јоцнпјега председника Centre du credit po.polaire, 

1· 
\ , 

( 

1 . 
. ~ , 
.1 

Ј 

у Италију. Ова одабрана група пропуrrовала је готово 
лелу Италију, прегледала све врсте задруга, код поје
диних се задржала и више дана, скупила огроман 

штампан материјал о организацији и раду појединих 
прста и, .богати утисцима што су добили у личном кон
такту и разговору с многим знаменитим задругарима 

италијанским, вратили се "препороljени", како велп 
ВОЬ групе, Еужен Ростан, у своју задружно заосталу 
отаџбину. О овоме путу написао је Е. Ростан и издао 
врло интересантну и поучну књигу (290 штампаНIIХ 
страна ос:мине) која носи име: Une viste а quelques in
stitutions de preyance еп Italie (Paris, OuiI1aumin et 
Cie 1891). 

Сличне походе нису престајале и из других зема
ља. Кад сам ја путовао по Италији (у 1892 и 1893 го
дини) да проучим њихове привредне прилике и да се 
упознам с италијанским задружним системом, сусрео 
сам се с једном већом групом Руса, у Милану, који су 
у истоветној намери путовали по Италији, и с двоји
цом Шпањолаца у једном градиhу (Castello St. Pietro) 
близу Волоње који су улазили у тамошњу малу али вр
до интересну banca PQPolake agrocola управ када сам 
ја завршавао своју походу. 

Италија је била чувена и цењена у свету са свога 
задружнога апарата и система. У њој је било неколико 
хиљада врло добрих и напредних набављачких задру
га. Млекарских задруга било је и врло великих које 
лиферују огромне количине масла и сирева, нарочито 
чувени сир горгонзола. Једна необично велика, произ
водила је од овчега млека с:џр пекорино који се особито 
тражио у Јужној Америци и где је слан у великим ко
личинама. Винарске су задруге биле исто тако чувене. 
Цоменуо сам већ на.рочите задруге, Consorzi аgгаliИ, 
које су производиле у великим количинама вештачко 
ljубре, зе;мљорадне справе итд. Италијанских сеОСЮIХ 
кредитних задруга, уреljених по немаЧRОМ угледу, било 
је врло напредних и јаких у горњој Италији. Доцпије 
су се спустиле и у средњу, јужну Италију, па и у Сици
лију и Сардењу. АЛII изнад свпх заслужују нарочитп 
помен италијанске популарне банке које су све друго 



22 

СаМО не оНо што се код нас везује за пме банке. Оне 
Rр~дитирају само CBoj~ чланове. Нарочиту пажњу обра
Ь.аЈУ сиром.ашнима КОЈИ тешко могу наhи добре jeмцe~ 
њима се даЈУ .кред~ти на поштену реч (credito sull' onore),. 
и никада НИЈе НИЈедна сума наплаhена судским путем 
пли преко полиције. Ове банке наплаhују најмањи ин
терес, колИIЮ је потребно да се покрију трошкови и 
ојачају фондови - резервни -и социални. Овај потоњи 
троши се поглавито на културне циљеве. Позната је 
италијанска установа Покретне катедре за спрему се
љака. 'Го је' приватна установа, сваки срез има своју 
Itатедру, неки и по две, а свака катедра по 2-3 профе
сора, Iюји су стално на путу: предају, лично упуhују у 
све зеМЉОрадничке радове, сами раде итд. (Др. Веп. 
GтојКОВИЋ нарочито је на лицу места проучавао ову 
установу и о томе израдио веома исцрпну студију, коју 
је издао (1913 год.) Главни савез cpnCKll.."C земљорад-

ничких заДРЈ7['а под натписом: Како би требало орга
wизовати пољопривредну наставу и пропаганду у Ср
бији). Највеhи део трошкова ових веома плодних и ин
тересних установа подносе популарне банке из својих 
социалних фондова. Осим тога популарне италијанске 
,-,! • 

оанке, КОЈе су све под управом интелигентних и поште-

них људи (професора, судија итд.), помажу и многе 
друге ку Ј1турне и хумане установе и акције. 

И ипак је томе и таквом зади~гарству стицајем 
Г]Јилика освануо "црни петак". Уколико је оно расло 
н :9:апредовало, у толико је - изгледа - расла и срџба 
извесних интереса. Ј а сам у првом чланку истакао фа
:к,ат кад и како ничу задруге. Није жеЈВа да дРугога 
штете, није воља да другога упропашhују или уништа
вају, није помисао на какву освету, него велика нужда 
да се спасу колико могу од штете коју њюra чини либе
рални привредни режим, то гони оне који су веЬ по
страдали од тога режима да узму један део свога при
вреднога посла у своје руке и да га у заједници с дру
гим страдалницима у напредак воде. Шта су они учи
ншш друго И шта ЧIIне до оно што свакодневно чине 

ТОЛИЮI другп, па ни НlШО не замера. 3ар је један богат 
човек у граду којп има свој виноград ИЈ1И воЬњак или 
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свој аут?моби,!!и који слободно не само сам троши него 
и продаЈе СВОЈе грожl)е илп воЬе илп слободно за таксу 
вози друге људе, а и не помпшља да тиме штети праве 

ВIIноградаре, праве воЬаре или праве возаре који од 
тога живе. Па ипак, иако задругари, веhином небогати 
људи, не раде .ништа друго до ОНО што раде сви други, 

врше само C~OJe послове, против њих су се дигли неки 

интереси, КОЈИ веле да их задругари штете и траже -
ништа мање него -. изузетне мере према задругама! 

Против итали~а~ских задруга одавно тутњи изве
сно негодовање КОЈе Је расло напоредо с растом самих 

задруга. Ово негодоваН?е је нарочито порасло кад су се 
у задругама почели ПОЈављивати У веЬем броју градски 
п фабрич~и 1?адници меЬ којима има - као и свугде -
п оних КОЈИ Јавно исповедају да су противу либерално
га привреднога поретка. Тај факат - изгледа -дао је 
нову снагу угроженим интересима (тако себе сматрају 
противници задруга) и они су окренули борбу против 
РУ~И.JIаца "постојеhега" стања Iији се крију и органи
~YJY под фирмом разних задруга! .. Ова борба нарочито 
Је узела велики мах ~осле рата када је кретање рад
НИЧЮIХ маса, као што Је познато, узело оштрије облике. 
. . у то време пада и појава фашизма, покрета - ко
ЈП Је истакао гледиште да је друштво данашње погре
шно уреЬено, да то уреЬење води све даље у хаос и бе
ду .огромне масе људи, да јещIНИ пут да се свет спасе 
од пропастп јесте: повратак на природне основе. А те 
природн~ о.снове нису ни~~а друго до народна зајед
нпца КОЈа Је израдила и ООЈавила веЬ свој план у по
дели рада и сталежима Д'руштвеним. Али се овај по .. 
вратак неЬе извршити ако се ствари оставе саме -себи 
које - очевидно - воде све већем заоштравању К.ЈЈа
сннх односа. Уместо слепога случаја, веле фашистп, 
~IOра се истаhи свесна воља; та воља мора бити jaк.a·~ 
JaE~OCT се не може постиhи иначе до узимањем све вла
tти у своје руке. Фашисте нису признавали факат 
класне борбе. Место тога они су истакли зависност је
днога сталежа од дРугих, а за успех такве зависности 

лебдео пм је пред очима, п свакоме свагда лебди, веле 
они, велики интерес народне заједнице без које нико 
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не може имати ни среће ни опстанка. Свак је дужан да 
служи тој заједници; када сваю~ врши посао који је се
би изабра:о шта чини он друто него службу заједници; 
ова полусвесна служба мора постати свесна и дужност 
сваком појединцу; добро, напредак, благостање и зајед
нице народне и свакога појединога не може се ПОСТИћИ 
ако се ова зависност и ова дyJ!tHOCT свесно не схвати п 

не врши од свију и од свакога ... 
Ово своје схватање фашисти су назвали орган

ским, желеhи да тиме означе- да је оно у сагласности с 
природном и· социалном конструкцијом самога дру
штва, али у исто време и да су сва друкчија схватања 
неприродна, вештачка. Нарочито су фашисти устали 
против оних који су на факту борбе разних класа дру
штвених изгра};јивали своје гледиште на даље изгра
);)ивање људскога друштва. Ме};јутим баш су ови све ви
'ше и више прилазили задругама, особито набављачким; 
некоји су чак и јавно говорили и писали да је у овим 
задругама зачетак будуhега - бољега - дРуштвенога 
уре};јења. 

Ранији противници задруга, "угрожени интере
си" нашли су тако олако у фашизму своје савезнике. 
Како је тај савезник ускоро пошао на пут да створи оно, 
што је по његову мишљењу услов да се друштво вра

ти на своје природне основе, то су савезници радосно 
пружили руке један другоме у разумљивој нади; једни, 
да ће тадо ојачати свој фронт, дРуги, да ће тако јед
ном дочеI\ати миран ноhни сан. Кад су фашисте кре
нуле пут Рима да освоје државну власт~ с њима су 
корачале и све симпатије "угрожених интереса". Шта 
'Више они су били расположенији него сами фашисти. 
И нису се преварили. У СКОРО су многе задруге по
челе да осећају да је настало ново време за њих. Ис
~акнутији задругари, под изговором да су спреAIа
·n преврат дРуштвени, одстрањени су и похапmетr. 
3адружни листови, lOOји су чинили част задРужној 
литератури у свету, забрањени су под изговором да 
сеју идеје које су опасне по природну друштвену ево
луцију. Онда су дошли на ред савези :roоји су, по су
ђењу нове власти, БШIII легло превратних и "држав-
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но" штетних планова. И најзад поједине задРуге ко
јима су насилно смењивани управљачи, постављани 
своји поуздани људи, проппсивани правци и међе ра
да, одре};јиван цео живот. 

Некада бу јан живот који се радосно кретао из ус
пеха у успех; некада понос радне Италијt и свих при
јатеља малога човека и бољих услова за њ; некада 
боравиште свих којима је мило било да се задрже у је
дној живој, плодној и стваралачкој социалној средп
ни, променила је свој изглед одједанпут. Уместо жи
вахности, настала је зачмалост; уместо ·стваралачке 
акције, пасивност и немар; уместо веселости, коју су 
задовољство са успеха природно стварали и стално 

потенцовали, разочарење и осећање велике неправде 
и увреде ... 

Непознате су ми све појединости што су се де
шавале за све време мрака у који је насилно уведено 
италијанско задругарство, а оне се све и не могу да
нас знати. Познато је толико да задругарство у Ита
Јшји није више оно што је било; многе су знамените· 
задруге забрањене и растурене, дРуге су под сталном 
контролом државних повереника, а свима је, које. су 
још у ж:џвоту, прописан и одре};јен пут којим морају 
иhи и границе до којих смеју иhи. 3aдPyrapcTBQ. је 
стављено под сталан надзор, њега воде не они који су 
животно заинтересовани већ људи ван њега, који га 
надзиравају; оно је подвргнуто партијској политицп: 
њеним интересима, њеним методама, њеним манири

ма. Све што је најсупротније, најфатаЛНИје и најсмр
тоносније за покрет који је сав испуњен толеранци
јом, симпатијом и чове:roољубљем, постало је сада иде
ја водиља. Интервенирала је и управа Међународног 
задружнога савеза из Лондона, али без успеха. Да у 
задругарству има и позитивних социалних и морал

них снага наметнути управљачи увидели су и сетили 

се тек онда, кад се доказало на делу да њихове регу

лативне методе нису довољне да регулишу са·в социал

ни и привредни живот народни. 

у 1926 години први пут је фашиза:м јавно заузео 
став према задругарству. Пошто су растурене биле 
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многе задруге, особито задруге којима су управљали 
истакнути социалисти, пошто су растурени и конфис
Rованп сви савези на које се сумљало да држе пра-
вац конзеквентногазадругар~тва (задРугарства к?је 
се ДОС.шдно креће линијом поступнога узим~ља'СВОЈИХ 
послова у своје руке), пошто су забраљени сви неза
висни задружни Ј1ИСТОВИ, и многи задружни ра~ници 

похапmени или се склонили ван земље, фашистички 
режим одобрио је да се оснује Фашистички заДРI.ЖН~ 
савез (Ente Nazionale Pasci,sta della Coaperazione), и оваЈ 
- партијски - савез стао је да прикупља заосталео 
још у животу задруге. Он је. то Ч~IНИО делеhи их у 
групе по занимаљу и ценио Је да Је скупио до 1930-
године - по једнима 8.000, по другима 12.000 разних 
:шдруга. Набављачких било је 3.400, кредитних до 
4.000, остале: грађевинске, рибарске, млеRарске итд. 
rГада је отпочео нов регулативни правац. у задругар

етву, као што је уосталом и свеколики ~авни живот 
под фашистички:м: ре~имом. 3адрyrа~а Је из савеза 
одређиван правац и ооим рада. РаНИЈе су се ита~и
јансь:е задруге одликовале Н,еудаљавањем од СВОЈИХ 
задругара, УСЈlед чега је било много малих задруга; 

Сад је то про:м:ељено: малим задругама је в;аређено да 
се споје по 2-3-4-5 и да створе веће Јединице, а 
нова осниваља допуштана су ако су обухватили већу 
област и више домова. На тај начин знатно је умаљен 
број задруга, на место маЛ!IХ добијене су велике за
друге. Раније је био обичаЈ да и набављачке задруге 
дају на.мирниц~ на почек ~ задруге су, услед такве 

прю{тике, остаЈале без СВОЈИХ в;овчаних средстава и 
~юрале су да зајме новац, плаhаЈуhи интерес, ~aдa су 
задругарима давале кредите без интереса. Сад Је про
писано да се задругару не може дати кредит веhи од 
половине љегових удела (уплата на уделе). Раније. 
је свака задруга :могла отварати прод~~нице где ЈОЈ 

се потребно учини, сад су споредне продавнице или 

сасвим забраљене пли ограничене на најмаљи број. 
~Тслед оваквих и других регула који се наређују спо
ља, број за,:rругара је ешIН{) спао. И савез је нашао за 
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потребно да нареди зад:ругама да продају свакоме -
био задругар или не. 

Кад је у новембру 1933 године заседавао фашис
'l'ШIRП Народни савет, који је решавао и о томе каквих 
све корпорација може' бити у фашистичкој Италији~ 
чула се реч и о задругарству. Њу је отпочео држав
ни комесар при фаШИСТИЧRОМ задружном савезу, Фа
БРИЋИ, који је, после једнога увода у коме је признао 
да су задруге биле једине соЦиалне формације. које 
су се јавно одупрле надируhем и разорном дејству ь:а
питала и да су оне с доста успеха постигле да власт 

IiЋпитала сведу на љегову природну службену у логу ~ 
нзнео фашистичко званично гледиште на задругар
ство. Оно има да помогне, колико може, да радници 
п :малн људи заштите своје зараде. Оно ће то најбо
ље постиhи регулисаљем цена, што је било и што ће 
остати његова природна функција. Ван тога задру
гарству је недопуштено да се меша. Нарочито је не
допуштено да квари поделу рада коју су потребе друш
твене створиле: да се упушта у послове ь:оји други 
неп. врше и да ма на који начин уништава функцио
наре који су се затекли ... Том приликом било је речи 
и о месту које Ье задругарство заузети у корпоратив
ном уређељу државе. 

Тако је задругарство увршhено у систем регула
тива из ь:ојих је фашизам стао моделовати своју др
жаву. Оно је сведено на улогу регулатора цена. 

Али задругарство значи више и шире него што је 
регулисаље цена. Оно значи узети своје послове у 
(~Boje руь:е ь:ад прилике у друштву покажу да је то ь:о
рисније по веhину људи него Iшда они остављају да 
те послове -' уз добру наплату - врше мало љих. 
JЬyДII узим љу своје послове у своје руке и врше их за
једнпчь:и, даь:ле по методи која условљава слогу, за
једницу, толеранцију, пријатељство, поштеље, од љих 
су далеко и морају бити далеь:о, све мисли или поте-
зн, ь:оји угрожавају туђе добро или туђе благостаље. 
Не намера да другога ниште или штете, него оправ
дана жеља да помогну себи, да унапреде стаље вели
кога броја, основна је љихова побуда. Под либерал-

1 
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ним привредним режимом задовољни еу мало њих, 

они који се наплаhују што врше неке послове других 
. људи. 3адругарство жели да буде веhина задовољна 
вршеhи сама .QBoje послове. 3адругарство је несумњи
во прогрес у сравњењу с ИНДИВИдУалистичким при

вредним режимом. Оно и може већ показати своје тво
ревине које су више и боље од ранијих - незадруж
них. Оно је - у сравњењу с овима - што је ауто пре
ма кочијашки:м колима, телефон према писменом сао
браhају, аероплан према железници. 

Стога се :може мирно реhи да се не чини добра ус
луга малима и сиротима кад им се спречава једно од 
најосновнијих права свакога човека - да сам врши 
своје послове, а установама, Щ)_НИКЛI!.м да то право ре
алишу, цео смисао своди на улогу опmтинскога над

зорника на пијаци. 
Велики и високи напори толиких генераЦИЈа и 

умних великана италијанских нису заслужилп такву 
судбину. 
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IV 
НЕМДЧКА .' 

1. 

Немачка је друга по реду Jtojy је захватила стру
ја враћања натраг у задругарству~ Њен случај не Мо-

, же се разумети ако се човек не окрене бар на главније 
тачке њенога великога и компликованога задружнога 

развитка. Стога ћу ја морати да поменем та главнија 
дешавања. . . 

. Чувени историчар њенога задружнога права, Гир- ' 
ке, налази елементе, па чак и саме творевине задруж

не, кроза сву историју немачкога народа, а др. Бру
но Раукер види морални и практични дух задругар
C~Ba и у марки, ханзи, средњевековни:м еснафима, па 
чак и у самој држави, граду, селу (Der Genossenschaits
gedanke, Мппсћеп, 1921). Нема сумње да се траговиза
другарства могу наhи у историји свакога народа и не
мачки писци многи данас чине грубу погрешку када 
задружну мисао сматрају првенствено као немаЧltу. 
Напротив задругарство знају и практикују сви на
роди, како виши - ку лтурнији - тако и они на нај
нижем ступњу. Разлика је само у томе што га једни 
праКТИItују као обичај, као народни пут (folkway), док 
еу дру.ги успели да га већ институишу, да га претворе 
у установу. 

Једни имају више облика, док други само два или 
три; једни имају претежно земљорадничке облике, док 
други претежно облике фабричких или градских рад
ника. Све зависи од структуре данога друштва и ње
гова економскога развитка, као и географске средине 

у којој се оно налази. Али се НИIШRО не може реhи 
да неки народ има све услове за задругарство или да 

други народ нема услова за њега, или - што је без

умно - да један народ нема чак ни психолошке по-

1 
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.Добности за задругарство! Тако је пре неколико го

.Дина један странац (не Немац) писао у органу Саве

.за немачких набављачких задруга, I(onsumgenossen.,. 

.schaftliche Rundschau, како српски народ нема психо
ЛОШIШХ услова за задругарство, што је таКОђе једна 
груба погрешка. 3а задругарство имају психолошке 
:услове сви народи и сви га народи врше. Шта више 
.задругарство је један од најважнијих постулата сва-

'" . . 
кога народа, услов оез КОЈега се Јединство народа не 

може очувати, основа која држи народну заједницу, 
општа социална појава која је нераздвојно везана за 
сваки живот у групи. Као толики други народни путови 
(обичаји, пра.ксе, норме, правила итд.), које друштво из
рађује да обележи своју особину и очува своју везу, 
задругарство је таКОђе пут који је друштво показало 
и освештало како ће се одржати његове јединке. Није 
то пут који је измислио овај или онај појединац већ 
је то стаза којом се крећу сви народи почевши од њи
хове најпримитивније заједнице, кад су били хорда, 
~a до њихов~ највише организације. Може се реhи ~a 
.Је то пут КОЈИМ ИдУ не само људи него и животиње. 

Да не идем даље, доста је да поменем само папагај
ске и гемовске задруге, задруtге даброва и вукова, које 
могу да послуже као углед многим људским задругама, 

па да се увиди колико греше они који приписују само 
некојим народима привилегију на задругарство као и 
они који, очевидно недобронамерно, одричу другим на
родима чак и подобност за задругарство. 

Допуштам себи слободу да - у прилог ОВИХ 
мисли - испричам један случај који се мени десио. 

Једнога дана, била је недеља, пошао сам око ОСЮlr 
часова из винограда у Топчидер. Пут је водио кроз 
-један пгумарак Топчидерске економије, био је нешто 
стрм и узан. На једанпут појавио се преда :мном један 

-балегар (Mistkafer) који се :мучио да крене с места је
дну малу лопту балеге. Ја сам се зауставио два кора
ка пред њим и посматрао његове муке. Пошто се до
ста намучио и ваљада, убедио да не може свршити , . . 
посао кога се латио, мој балегар оставио Је СВОЈУ лоп-
ту где је била, украј стазе, и журно I{реиуо у шума-
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рак. 3нао саllI раније из Дарвина п Брема (Brehm) 
шта ће бити и за што балегар ваља своју лопту, па 
-сам остао на месту и очекивар да видим шта ће се да
ље догодити. МеђУТИМ, балегар се удаљавао у шумар
ку и ускоро се изгубио из вида. Чекао сам пет, десет 
'Минута и, одједанпут, угледао сам опет балегара; он 
'се кретао у правцу остављене лопте; али не више саllI: 

за ЊЈЈМ је ишао још један балегар. Кад су стигли до 
.лопте, почели су обојица да је гурају - један оздо 
на више од себе, други озго вукуhи је себи. Одморна 
-снага новога друга, а и удружена снага оба балегара, 
учинили су те су могли лопту да у неколико крену с:м:е

>Ста и да је гурну мало напред. Али терен је био CTP:1.f, 
на стази је било доста препрека - траве, камичака, 
дРваца - и другари су убрзо исцрпели своју снагу. 
Кад су после многих покушаја увидели да ипак не 
иде, један од њих почео је поново да се креће пут шу
:марка. Ј а сам непрестано стојао и чекао, био сам ре
шен да дочекам крај. Други балегар остао је код лоп
те, обилазио око ње и пипцима је додиривао од часа 
на час. Мање од осам минута та,ко је прошло, а из шу
марка су се појавила три балегара. Сви су хитали лоп
"ЈИ и кад су стигли до ње почели су сви четворо да је 
гурају: једни оздо, други са страна. 3ахваљујуlш так
вом удруженом напору лопта се кренула, радници су је 
сложно и ревносно ваљали све даље и за нових десет 

:минута ја сам целу слику изгубпо из вида: замакли су 
већ били у густ шума.рак, гредеhи склоњеном свшre 
:месту, где ће женка да носи своја јаја и да чува своју 
врсту. 

Сав је тај процес трајао четрдесет и шест мину
та, ја сам посматрао стварање и рад једне задруге ко
ја није била људска, али која је оличавала све оно 
што је језгро најбоље људске задруге. То је било П]!е 
двадесет и шест година. Како могу онда - питао сам 
се увек - да људи игноришу један факат који је оп
шти не само људима него и балегарима, па чак и мно
гим врстама нижим од балегара! Овај случај уверио 
ме је поново, да је не само удруживање него и задру
тарство, које је једна од најзначајнпјпх творевпна у-
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друживања, оишта појава која је толико везана за са
мо удружшшње, за групе, живих биhа, да се слободН(~ 
може ре:lш да оне не би могле опстати без њега. 

Сад да се вратим немачком задРугарству. 
Мора се признати да су Немци увек имали свој 

задружни систем. То зависи {)Д тога што је у њих увек 
било неких иобуда или услова за рад у заједници. :Ка
зао сам веЬ да сви народи -- ко реЬе, ко чешhе - до
л~е у OBaKB~. прилике. Али, ако оставимо ове опште 
ПОЈаве и зауставимо се на појавама, које су изазвале 
ПрИЛИItе после феудалне везаности човека, видеhемо 
да су Немци заиста врло рано стали прибегавати си
стему задРУЖНИХ напора да би савладали иривредне 
тешкоhе сад OB~ сад OI~e своје груие. Није место да се 
улази у ИСТОРИЈске ИОЈединости - историја немачко
га задругарства врло је широка - није место да се 
улази ни у ирелазни иериод од везане на тако звану 

слободну привре.ду, који је веома важан за историча
ра, стога Ьу се Ја ограничити да истакнем само неко
ЛИRО важнијих момената из задРУЖНОга дешавања меЬ 
Немцима. 

ЧовеR, Еоме Немци имају захвалити за своју на
уку о задругарству, био је., Виктор Еме Хубер који се 
родио 1800 године и који је умро године 1869. Хубер 
има захвалити за себе својој мајци, једној веома умној 
жени и ~eoMa брижљивој мајци која је била његов пр
ви и наЈвеhи васиитач, и - онда - веома чувеном 
у свету васпитачу, Феленбергу, чији је васиитни си
стем и завод у Хофвилу (у Швајцарској) привлачио 
прве иедагошке и реформаторске главе из свих ку л
~урних: земаља. То је био духовни темељ Хуберов и он 
Је њему ~BeK остаю захвалан и онда када је изашао из 
- .ДОЦНИЈИХ универзитетских студија, па - још доц
НИЈе - и као. професор берлинскога универзитета. За 
~aдpyгapCTBO Је нарочито важна лично ст Хуберова што 
Је он први у Немачкој стао обраЬивати научне основе 
његове. Он је - с jeДH~ стране - ирви ушао у рас
праву питања радних редова. Њихова социална и еЕО
HOMCK~ важ~ност иа~ала му је необично јасно у очи; њи
хова оеда оудила Је у њему неroдовање које није мо-
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гло остати незаиажено. Наиоредо с тим -' и ире него 
што Ье. по дРуги пут у 1844 години видети Енглеску-' 
његов је иоглед зауставио факат узајамног исиомагања 
и он је стао јавно писмено иреиоручивати задРугар
ство као сигуран пут да се иоирави стање сиротана -
радника, без обзира да ли у граду или у селу. ЗадРУ
гарство за њега иостоји у латентном стању у свакој со
циалној средини. На економском иољу оно може извр
шити корени иреображај и он га стога препоручује као 
једино мирно средство, да се катастрофа спречи; сиро-. 
маштво по њему носи све клице темељне промене. Али 
је главна његова мисао лежала у моралном иреиороЬа
ју масе. Он је јасно видео неодољиву моралну основу и 
тежњу з адругарства. ЗадРУГУ држе у животу, вели он, 
моралне тенденције свакога рада у 'заједници. Не може 
човек да ради у заједници и ипак да јој иодмеhе ногу 
IIЛИ да' јој ради о глави. Такав криминални тии не мо
же ее дуго маскирати или ирикривати. Сама заједуица 
- ире или каеније -. иознаhе га и екинуhе му маску. 
А кад је у Енглеској видео још нејаЕе прве задруге на
бављача, он гради у својој свести читав илан задРУЖ~ 
нога привреднога система. Данас се може слободно ре .... 
nи да је Хубер, први човек с континента који је иознао 
енглеСЮlзадружни иочетаR рочделскога правца, био 
први у Евроии који је умотрио у задРУгарству његове 
трансформаторске иоДобности. Хубер је имао велики 
УТIIцај и на доцније теоретичаре и ирактичне задруж
не раДНIше, нарочито је његова интелектуална иомоh 
драгоцена била ирвом организатору гР.(щских з'адруга, 
11lулцу-Делиh, што је овај лојално увек захвално ио
:-.rпњао. (Скоро иреминули задружни теоретичар, Др. 
l{арло Мундинг, написао је и издао веома интересну и 
необично иоучну књигу (У. Hubers ausgewahlte Schriften 
iНJer Socialreform uпd Genossenchaftswesen, Берлин, од 
1204 стране штамиане осмине). 

Други заслужан човеR за задругарство био је Др. 
Херман Шу лце, из Делиhа, због чега је доцније СЕра
пено назван Шулце-Делиh. Он је теоријски радио та
КОђе и од љега има неRОЛИRО добрих књига о задругар
(:тву, аЛII његов значај је иоглавито у практичном осни-



, . l'IПј! ... !. 

~. ! 

( 
ј,: 

! 

I 
11 

Il
i

, '1 

, '1 Ll ~ 

--------------~~~-----------/ 

34 

ваљу и раду. ВеЬ. 1849 године основао је он задругу за 
набавку сировина (столарску задругу) после које су до
mл~ обуhарске, кројачце и др. задруге. Шулце-Делиh 
је видео дејство Фабричкога рада у велико, па је -
- Фрапиран последицама које је тај рад имао за мале 
занатлије -- дошао на ыисао да се ови потољи могу 

спасти од уништавајyhе фабричке конкуренције ако и 
саыи створе рад у велико -- прво набавку сировина, 
затиы прераду истих и најзад продају израђевина .. На 
своме задружном: путу, Шулце је брзо осетио ОСКУДИЦУ 
Itапитала, и како се није могло очекивати да саме зана
тлије топрв створе потребан капитал, он је стао осни
вати и кредитне задруге, чија је улога била прибираље 
и ствараље новчане подлоге за Шу лцеов задрулши' 
систем. На овом пољу, Шулце је ЈВШО највише успеха 
и љегова популарност заснива се поглавито на љего

:вим кредитним задругама. Поступно је Шу лце прешао 
и на набављачке задруге и ове су - већ за љегова .iIш-
вота - достигле велике успехе у набавкама. Ја избе
гавам да говорим ~ као што се види -- о вредности 

Шулцеова система; то није циљ овога чланка; ја по
:миљеы Шу лца и љегов рад само толико да би се лако. 
могао разумети данашљи окрет у немаЧКШI задруљр

ству. У тоы истом смислу биhе поменутй и други ва
жнији моменти. 

rГреhи заслужан Немац за задругарство био је 
Фридрих В. Рајфајзен .. Он је био практичан задру
жни радник. Као председник општине у селу ВајерЬу
ту (рајнска Пруска), он је у 1847 години био сведок 
веЛИltе беде ме!) сељацима која j~ настала после јеДНt; 
неродне године. Размишљајуhи како да се помогне 
невољнима, он ДОђе на мисао да нема другога средства 
до да се прибегне осниваљу једнога добротворнога 
друштва_ Тада је у Немачкој био обичај да се у слич
ним неприликама прибегава скупљаљу прилога и IIО

:м:агаљу потреБИТIIХ на тај начин. И вајербупiко дру
штво пошло је било тим путем, скупљало прилоге од 

имуhнијих људи И дели ло храну оскуднима. У 1849 
години Рајфајзен је био, премештен за председника у 
оближљу општину Фламерсфелд и тамо је основао 
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:,Флам:ерсФел~~ко друштво за' помагаље fIеим:уhних 
. -~ед{љораДНИКа ; али ни оно није се могло одржати. У 
Јесен 1852 године премештен је Рајфајзен у село Хе
.десдо~Ф, одмах до самога Највида на Рај ни, и ту је у 
~~еби ару 1854 ,~одине основао "Хедерсдорфско добро
.IBOpHO друштво . Ни ово се друштво није могло одржа
.!Ј'И. Растурили су га саыи чланови до којих је веЬ. до
про био глас о Шулцеовим задругама и они су тражи
:ли нешто слично ТЮI задругама. Рајфајзен, који је био 
.религиозан и врло много ПО.7!агао на религиозну боле
Јшвост према ближљем, био Је принуђен да попушта и 
.У Хедерсдорфу 'се, унаточ љеговој вољи, основала Хе
<дередорфска поза:Ј~IИоница. (Ја сам био пре двадесет и 
пет година. у ~BOJ установи, прегледао љене прве про
токоле, КОЈе Је в~дио сам Рајфајзен, прочитао неко
ЛИКО ље~ових СВОЈеручних писама, која се чувају као 
реЛИКВИЈа, и уверио се да се у Рајфајзену тада веЬ. би
.• 11а извршила основна промена). Њене су основе биле 
у главнш~е Шулцеове: самопомоh, солидарна одговор
ност,. узаЈмљи~а~е и ~paЪaљe, плаhаље интереса на 
llQЗ~ЈМИЦУ. РаЈфаЈзен Је у почетку унео само још као 
'СВОЈе: бесплатност управе, доцније су га саме прилике 
нагнале да унесе неделеље добити, образоваље једно
та. н.едељивога фонда, ограничаваље само на Об.i~аст у 
:КОЈОЈ c~ е~и људи д~бро познају. Чудноват је овај обрт 
КОД РаЈф1:1Јз~на. Он Је у привредном смислу све ЗЛО ви-
.део у утицаЈУ !РЖIIшта и помиљао је с уздахом вре:ие 
када сељак НИЈе куповао ни продавао. IЬегов је идеал 
. била тзв .. затвор~на привреда, и он ју је претпостав-:
.љао НОВОЈ, у КОЈОЈ се сељак поступно топи и ишчезава 
.И гле, стицај прилика, не љегова жеља, навели су г~ 
.да оснпва и пропагира а-nара·т који снажи и сараЬује 
eB~ ве.ћем додиру е тржиштем! Како било, пријатељи 
РаЈфаЈзенови даЛII су овим установа :ма, за разлику од 
lllулцеор.их, и~е Рајфајзенових позајЮIOНIIца п оне су 
се даље раЗВИЈале. У скоро еу се све ове задруге здl)У-
.::жнле у један глаВЮI савез п савезом је управљао Рај
'.фајзf'Н еве до своје смрти. 

Одавде почиље доба КРПТIIке н тежља за пром~-
нюш. Та тежља захватпла је прво Рајфајзенове задру-
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ге. Рајфајзен се ослањао поглавито на здраву памет к 
властито искуство._ По његову мишљењу сви послови. 
који су тесно везани с позајмицама (набавке и продаје) 
треба да су концентрисани у једне руке; позајмионица 
имала је и да набавља, што· чланови потребу ју, и да. 
продаје, што чланови имају за продају; сав новчани . 
промет сељаков треба да буде у рукама његове новчане 
пентрале - његове позајМИОiIИце. Имали су муке ње
гови најближи сарадници да га убеде да бар млекарске 
и винаРСRе послове треба одвојити засебно. Овакво гле
диште Рајфајзена постепено је стварало супротност у 
самим задругарским редовима и кад је том незадовољс
тву пришао и један млад човек, интелиген'rан, угледан,.. 
поштен, Др. Хаас, који је веЬ. био чувен са својих заузи
мања за задружну ствар сељака у Хесену, оно је доби...;.· 
ло и своју форму у једном засебном савезу који се на
етанио у ДаРЈ\[штату. Основни став новога савеза био· 
је децентрализација у задругарству; за сваку врсту' 
послова морала се основати нова задруга; ниједна за
друга није могла акумулирати више разних послова._ 

Осим тога - XaaCI)B савез, како су га после назвали-· 
очистио је од задруга, које су му пришле или које су 
се под његовим окриљем оснивале, све религиозне при

месе које им је Рајфајзен раније био прикачио и стале 
искључиво на економско тле. Хаасов савез је за кратко 
време претек ао Рајфајзенов који никад није прешао-
8.000 задруга, док је Хаасов прешао био и 20.000. . 

Интересантно би било изнети паралелни развитак
у њихову даљу раду, њихове обостране покушај е да се 
npиближе један другом и узроке све већем удаљавању 
љихову, али то не служи циљу овога чланка, и ја га. 
морам овде изоставити. 

Други задружни разлаз десио се у крилу Шу.JIце
овога савеза, и он је има'О судбоносне последице по це
ло немачко задру;гарство. Основна ев;ономска :мисао
Шулцеов~ била је оваква. Либерални економски ре
жим донео је привредну слободу људима и стога значи 
прогрес према ранијој везаној неслободној привреди_ 
Као сваки прогрес и либерални пРивредни режим има. 
·своје бане последице. Ове последице виде се на неја-
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\ким привредним јединкама: малим трговцима, занат
.JIијама, сељацима, радницима уопште. 3адругарство је 
.р:озвано да прихвати ове нејаке и да им омогyhи оп
~TaHaK под н'Овим приликама ... Али је у Шулцеову са
везу било у добру броју и набављачких задруга, а у ови
ма велики број фаоричких радника и њихових инте.лек
'"'Iуалних пријатеља који су друкчије гледали на по
:-:знв набављачких задруга. Та диференција испољавала 
-се и у шта:мnи и на конгресима савез овим докле на јед
номе - у Кројцнаху - није дошло до цепаља. Веhи
-на делегата, Iюји су припадали кредитним и занатским 
..3адругама, гласали су да се око сто набављаЧRИХ за
друга ИСltључе из савеза. Изгледало је да су ОДЛУIЮМ 
.-биле задовољне обе стране: једна, јер се ослобаljа јед
нога вечитога незадовољника и критичара, друга, јер 
је добила слободу да КОНЗeItвентно изводи своју задру
лену идеју. '.Го је било 1902 године. У Шу лцеовом саве
зу остало је више набављачких задруга него што је би
.ло искључено и он је продужи о свој рад као и раније. 
l1скључене задруге, меljутим, убрзо су основале свој 
'Савез, дотадању установу за заједничку набавку на во. 
лико преобратиле у главну набављачку задругу, ~ по
-челе несметано да изводе задружну мисао потрошача, 

инспиришуhи се примером енглеским. Постепено су 
!им прилазиле и друге набављачке задруге, оснивање 
нових крену ло је живље, јер није било сметње са стра
не савеза, и задружно организовање потрошача поста

.ло је популарна идеја водиља. Социјалисти тзв. реви

..зионисти, били су без резерве уз њих, Први умни ЉУ
ди у тој групи, ставили су Gвojy умну снагу У службу 
задружној мисли. Књига за књигом, брошура за бро
шуром несметано је популарисала нов (за Немачку по
'Сде Хубера) поглед на задругарство. Савез ови годиш
њаци, које је уреljивао, духовна снага новога правца, 
Хајнрих Кауфман, сматрају се и данас n:ао драгоцен 
украс задружне светске литературе. Савез је издавао 
два ванредно цењена задружна листа, један недељни 
за све читаоце, други специјално за жене који је изла
.3НО двапут месечно. 

Савез j~ после неКОЛИЕО година приступио и вла-
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стит'Ој !lP'Оизв'Одњи. ПРВ'О је п'Одига'О фабрику . сапуна~ 
Ну ту Је ишл'о мс!-л{) теже. Ова н'Ова намера 'Организ'Ова
них п'Отр'Ошача пр'Обудила је била сумљу фабриканат~ 
Д'Отле су љих'Ови жустри пр'Отивници били сам'О при
ва~ни продавци, сад су с:е п'Ојавили и фабриканти. П'О
:оЬен!,! интерес увек се Јавља, 'Он види 'Опасн'Ост и кад, 
Је наЈмат;ьа промена у стварима на које се давн'О нави
:као и ~().1e он сматра да су сталне и нормалне, љему се, 
привиђаЈУ и такве перспективе као да је цео свет већ 
угрожен. Против набављачких задруга стао се ширити 
ф~онт "угрожених интереса" II оне су убрз'О осетиде' 
деЈСТВО ~оширенога фронта. Воl)и новога задружнога. 
правца оили су задО1ЮЉНИ што улазе у једну вишу фа-: 

~Y преОб~ажав~ља потр?шача - који се увек раније
щштрао IШО наЈпасивнИЈИ чинилац у економск'Оме ме
ханизму - MebY~M морали су брзо да се увере да их. 
на .т'Оме путу чекаЈУ нове и тешке препреке. Нигде сс
НИЈе могло добити земљиште за задружну фабрику са-· 
пуна! Где се налазил'О - најзад - земљиште, није се, 
могл'О добити 'Одобреље 'Општинско или државне вла
ст! да се фабрика сапуна п'ОДИгне. "У грожени интере
си били су већ позвани на узбуну. Тек после неколикО> 
I''ОДИна тражеља. мољакаља и чекаља, пошло је Савезу 
за руком да ча.к у Ca~COHCKoj, далеко од средишта ње
гова (Хамбург), доБИЈе допуштеље да м'Оже у једном: 
~алом месту (У: Р~за - Греба) подиhи своју прву фа
?рику ... ДОЦНИЈе Је ствар на томе терену друкчије ста
Јала, !Iарочито од како. су социјалисти добили веЬи 
утицаЈ на дРжавни апарат и општине. Савез и главна 
набављачка задРуга хамбурш~ога правца подигли су 
пос~епено, поред великога БРОЈа стоваришта у разним 
~раЈевима велике земље, и велики број разних фабри
ка. Ове·- задРужне фабрике - све су врло велике и 
врло .Угледне граl)евине које задовољавају све м'Одерне
ХИ:ИЈенске у?лове; у љима су машине и дРуга оруЬа. 
:в:аЈсавршеНИЈ~га типа што је уопште досада м'Огла дати 
висо~о раЗВИЈена ~емачка техника, механика и ИНдУ~ 
СтрИЈа; оне су СПОЈене са свима могуhим саобраhајни:м: 
:везама, опкољене новим - посве УlJ;обним и угледним 
-... раднички:м: стан'Овима и насељима - једном речју 
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оне су п'Остале углед и украс велике и напредне немач

ке индустрије. Постепено подигнуте су д'О пре доласка 
на државну управу народних социјалиста ове фабри
ке: 5 :м:линова у Магдебургу, Думсбургу, Вохуму, Ман
хај:му и Рајхертсховену; 3 фабрике теста у Риза -
Греба, Манхајму и Думсбургу; 1 фабрика за конзерви
еаље поврhа и воћа у Штендалу; 1 Фабрика разних 
средстава за исхрану у Магдебургу; 7 фабрика за пре
раду :меса у Олденбургу, Алтони, Штутгарту, Хемни
цу, Диселдорфу, Ерфурту и ФранкФурту на Мајни; 1 
Фабрика сирева у Вангену у Алгају; 2 Фабрике за пре
раду рибе у Алтони и Везерминде; 1 Фабрика какао и 
чоколаде у Хамбургу; 2 Фабрике за малц каФу и цико
рије у Манхајму и Хемницу; 1 Фабрика дувана за пу
шеље у Хамбургу; 4 фабрике цигарета у Франкенбур
гу, Хокенхајму, Алтусхајму и R.алденкирхену; 1 фа
брика цигарета у Алтони; 1 Фабрика дувана за швата
ље у Нордхаузену; више радионица за заЧIIне, IIрера

ду 'Отпадака 'Од уљаних биљака, пржеље кафе, пакова
ље чаја итд.; 1 фабрика за ткаља II фарбаља у Опаху; 
1 Фабрика за епецијална ткаља у Лојполдсгрину; 1 
фабрика одела у Сајфхенсдорфу; 1 Фабрика обуhе у 
Дрездену; 1 Фабрика рубља у l(емницу; 2 фабрике са
пуна у Ризу - Греба и Диселдорфу; 2 Фабрике жижи~ 
па у Риза - Греба и Лаунбургу; 1 Фабрика хемикали:" 
ја у Хамбургу; l' фабрика четака у Штиценгри-
иу, итд. 

. Што нарочито пада уочи то је да је ха:м:буршки за
дружнд правап добро већ измакао на путу конзенквент
нога изв6l)еља задружнога принципа и да је на томе 
путу доследно ишао од најпречих намирница. Нема ни
једнога рада који се не креће у кругу преких потреба 
даних потрошаЧЮIХ кругова. У з то намера је јасно иста.,. 
Iшута КаЈ\О се креће, и како ће се кретати, потпуно за
другарство. Али то :му је навукло необуздано негодова':' 
ље, читаву буру негодоваља, евих оних који су CMaTpa~ 
.1И да овакав правац угрожава љихове легитимне- ин

тереее. 
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Казао сам да је немачко задругарство велико и 
разгранато. То се може видети и из тога што. нисам 
могао успети да исцрпим своју тезу О њему у једном 
чланку него морам да јој посветим и овај - други -
чланак~ ЈТ осталом, да :моја ствар није ограничена, само 
на једној појави у немачком задруж~ом животу, ~шого 
чланака оваквога .обима, можда и много стотина ова-
квих чланака, не би били сувишни. . 

Изнеhу најпре још две појаве у немаЧЕОМ задРУ
гарству, које имају везу с оним што Ье се догодити про
тив задругарства, па Ьу онда преhи на праву тему о 
враЬањ у натраг. 

3анатске задруге, око 180, основале су давно свој 
савез. Он никад није долазио у везу са земљораднич
ким или градским савезима. Делокруг ових задруга ни
је никад прелазио меЬе набавака, прерада' и продаја 
прераl)евина. Ну цела та радња није достизала веЬе 
размере. Индустрија - веома развијена и јака - с 
једне и недовољна снага заДРУI;'а с друге стране.- ни
је им допуштала неки знатнији полет. Једино што се 
:могло постиhи било је да се покаже шта ипак може да 
учине саме занатлије кад их туђи развитак и јаки ту
ђи интереси приморају да реагују. По томе ове задруге 
нису могле имати велики значаЈ за друга задружна 

груписања. Али Ье добити веhи значај када доЬУ на
родни социалисти на управу земље и када они отпочну 

У органској заједници да уреЬују органску привреду. 
Иначе их не бих нарочито помињао као што неЬу по
менути ни много хиљада сеоских и градских задруга 

које не припадају ни једном савезу, које многи стога 
зову дивље задруге. 

Али вреди, и мора се поменути друга једна схиз
ма која се десила у крилу набављачких задруга. 

3адругама које су се окупиле биле око хаибуршко-
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та савеза увелико се и са свих страна прикачињао 

. епитет да су социалистичке. Томе је много ишао на ру
ху факат што су на челу најважнијих задруга, нарочи
'то на челу савеза, били људи, ако не сви а оно са врло 
МалИм изузетком, који су припадали социалистима. 
II ропагандна и уопште просветна и научна акција била 
је сва у рукама ових људи. Они су заступали увек МК
сао интегралнога задругарства, наглашавајуhи и суви
ше да је либералном привредном поретку одзвонило и 
да су набављачке задруге добар увод за нови ред· ства
ри. По себи се разуме да поред све интензивнијега ра
да задруга и главне задруге таква писмена пропаганда 

није могла да умири узбуl)ење материјално заинтере
'Сованих кругова; напротив, оно је сваким даном бива
.ло све веЬе. Али дуго нису остали сами ови природни 
противници. Ускоро се појавио још један противник, 
:овога пута не материјално веЬ поглавито идејно за
интересован. У Немачкој одавно постоји поред радн:пч
.IШХ удружења (GewePkschaften) које се сматрају да при
падају радницима социалистима и специјална слична 
удружења која, за разлику од првих, носе изричан на
·зив хришi1анских радничких удружења. Оваквих удру
жења било је увек мање од првих и била су увек сла
{)ија - бројем чланова и материјално. Још од 1900 го
.дине запажало се у крилу ових хришhанских раднич-

~ . 
ЕИХ удружења пропаганда да она треоа да осниваЈУ 

.своје властите набављачке задруге. Кад је у 1902 го

.дини ДРЋЩН конгрес ових удружења у :Минхену чу ло 
·се да веЬ има 37 задруга с ~.470 задругара и да им је 
.обрт за последњу годину износио око 200.000 марака. 
у 1904 години дошло је веЬ. до првих чарки измеl)у 
-ових задруга и хамбуршк'ога савеза. Хајнрих Кауф
ман, главни секретар и интелектуални ВОђ хамбуршко
.га правца, писмено је протествовао што је претседник 
хришhанских радничких удружења, Петар Шлак, у 
једном свом распису назвао хамбуршке задруге соци
-алистичкима. У јуну 1905 хришh.анске задруге су др
жале свој први конгрес, било их је 42 с 5.400 задруга
ра.: У 1908 ГОДИНП Шлак почиње да издаје лист 
Konsumverein, на крају исте године оснива се савез за-
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nаднонемачких набављачких задруга. У 1913 савез 
узима име Земаљскога савеза немачких набављачких 
эадруга. у 1914 у савезу је већ 159 задруга с 143.00(} 
задругара и годишњим обртом од 53милијуна марака. 
~T 1921 години број задруга је 418, задругара 493.000,. 
ГОДИIПЊП обрт 530 милијуна марака. 

. Хамбуршки и Келнски савези раде и развијају 
се свarш за себе. Први је неколико пута веhи и јачи од 
другога; први смело иде путем Еонзеквентнога извоt)е
ња задружне мисли и не осврЬе се много на жртве које, 
'мора непзбежно изазвати једна корена промена у од
носима, други Rорача оклевајуhи и пун болеlшвости·за 
повреде које трење неизбежно причањава. Идејни јаз,. 
велики и непремостив, опажа се све више. Последњих 
година учињени су додуше неки покушаји да се изгла~ 
де неке диференције :које су удаљавале један правац од 
другога, али се интимна унутрашња разлика осеhала. 
на еВ[шом кораку. Кад јача, кад слабија, кад oceTHa t 

над прикривена тутњава није никад престајала. Ова, 
(IRОЛНОСТ, поред веЬ поменутога идејнога супарништва~ 
энатно је допринела да један нов, тзв. национални, по
крет ::заузме такође одлучнији фронт према задругама, 
набављача. 

Тај нов фронт био је и јесте фронт тзв. народних 
tоциалиста који управљају данас великом немачком 
држаВШf. Народни социал исти појавили су се одмах 
lюсле рата. У прво време њихова је критика била 
управљена против извесних одредаба уговора о миру 
који је пздиктиран Немцима. Доцније они су се оъ:ре
нули против управљача који воде земљу у пропаст. 
Тада је настало гоњење, хапшеље, па и убијаље Hapok 
ЮIХ социалиста. Али то им је отворило још веhи кре
дит код народа и њихов је број стао да расте. :Много су 
доприносиле и опште тешке економеке и новчане не .. 
прилике које су потенцирале незадовољство што је на
чин IШКО је рат завршен и какве су тешке и материјал
не и моралне последице следовале само појачале. На ... 
родни еоциал:исте устајали су свом снагом против со
циалиета и комуниста. Они нису Немци; они раде за 
један фантом - Интернационалу -. док сви око Немач-
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ке раде против немачкога народа; они не воде ни мало· 

бриге о народу, сва њихова су брига они еами себи И' 
љихова странка којима су на челу највеhп непријате
љи Немачке - Јевреји ... И тако у том СМИСЛУ и тону 
даље и даље. Поменуто је веЬ супарништво приватних 
продаваца и многих фабриканата с набављачким за
другама, особито са задругама хамбуршъ:ога правца 
IЮЈима се са свих страна приписивало да су социали

стичке. Сад. су се п народне социалисте онрену ле про-' 
тив њих. Оне упропашhују читаве редове. Оне ИдУ 
против народне заједнице н.ојој су сви редови потребни. 
Оне се морају - у интересу народа ----'- забранити~ 
уништити, конфиековати! Нико није дотле водио суро
вију борбу против набављачких задруга. Задруга.ри су 
забринуто посматрали како се у ОПШТс' неаадовољство> 
народно н.оје је бивало све јаче и које су сви сматрали 
за оправдано уноси као љегов саставни део и мржња, 

против задруга, док су сви остали - приватни продав

ци и добар део фабрин.аната - гледали у томе умесну 
реакцију на "социалистичке злоупотребе" п оправда
~y запrтиту угрожених љихових интереса. Изгледало 
Је многпма да народни социалпсти раде у споразуму с 
овпм потоњима ... 

Народни социалисте имају у своме програму и пре
уређење државе. Као и фашисте у Италији, и онн по
лазе да се држава :мора преуреди ти на . органској осно
ви у којој сви делови морају имаТII подједнан.у зашти
ту, јер су свн потребни целини, и у н.ојој ни један де
лпh не сме бити жртвован. Данашња држава погрешнО' 
је уређена, у љој влада борба интереса' и онај Iшји је. 
најјачи или најумешнији намеће се за тутора свима 
()сталшш. До тога су довеле особито промене које су 
наета,"(\ на прпвредно:м:е пољу почетком деветнаестога. 

веI1Ћ. Тада је дотадашљу - више мање - везану ку
neБIiY II еснафску привреду стала за:мењивати т3. спо
ПОДНЕ привреда. Свак је :могао радити шта хоће и како 
хоЬе, евак је могао радити како му љеговп индивиду
ални интереси налажу; природно је свак имао у видУ 
само 'свој интерес и нико није био везан да се окреће· на 
интересе целине, још :мање на интересе других поједи-



44 

наца. Тако је главни моrl'ИВ свакоме постао лична до
-бит (профит) и - природно - свак се руководио у ра
ду како ће што већу добит постиhи. Разуме се да је 
последица морала бити борба на свима странама, бор
ба која је постала једино оружје и која је потпуно по
тиc..rra интересе целине. Шта је донела ова борба, све
доци смо сви. Сви видимо и осећамо њене плодове -
..;громна богатства у руку мало њих на једној страни, 
.огромне :масе људи без и најпотребнијих среДСтава за 
живот - на другој страни - хаос и несигурност у све
.коликом животу. 

. Народни социалисте неће такве државе; Они хо
Ье државу у којој неЬе бити борбе интереса, у којој ће 
се сви интереси хармонично развијати, где ће бити сви 
.задовољни. Они неће допустити, да један интерес ек-

". - . 
сплоатише друге, нити да се ПОЈедини редови УГУШј'ЈУ. 

Све што је поникло као потреба друштвена и· што вр
ши неку функцију - која је дРуштву потребна - мо
ра се заштитити и очувати. Све мора да се оспособи -
и што тренутно трпи застој или какву неприлику -
да врши своју службзт за добро целине. Сви морају да 
имају на уму пре свега осталога народну заједницу, ко
ја је много патила и која ће патити све док сваки поје
динац не постане испуњен једном - првом, основном 
и најважнијом :мишљу - да сваки мора да ради и жи
ви тако као да је у служби те заједнице. Служба зајед
ници, не себи и својим искључиви:М:, себичним и неза
јажљивим: интересима, мора бити свакоме прва и нај
виша брига у животу. Опште добро пре личнога добра 
Gеmеiппutz vor Eigennutz, ушло је и у програм снажно 
подвучено и наглашено. 

у програму није поменуто задругарство; Али је 
сваки - по ономе што су народни социалисти јавно 
говорили н писали - веровао да је с њиме свршено, 
ако они дођу на власт. И они су добили државну упра
ву у своје руке. То је било 30 јануара 1933 године. Мо
ра се признати да су брзо приступили своме делу. Нај
пре су ударили основу своме дРжавном уреЬењу. Др
жави је дата тзв. сталешка основа: прво место ОдРеђе
но је земљорадницима јер они дају храну HapQдY и 
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највише доприносе за ОдРжање расе - нордске расе, 
за њим долазе радници и занатлије и индустријалци и 
рудари; онда трговци и сви који служе саобраhају ма у 
коме виду, итд. Свакоме је ОдРеЬена општа група и свак 
је упуhен у ближу подгрупу којој по своме заНЊ\Iању 
припада. Свака је група и свака подгрупа добила свога 
воЬу и сваки воЬ, који има дужности и не мање ОАГО
ворносrи. мора се слушати и следовати. Идеја воЬства 
код народних социалиста добила је специјални култ .. 
3адругари су са сумњом очекивали ред на задруге, и 

он је ускоро и дошао. Прво су сви посебни савези по
звани да следују наредбама одреЬенога воЬе. 3атим 
еу све управе разрешене и удаљене од задруга и саве

за; поједини су и ухапшени или уnyb.ени у концентра
ционе лагере (логоре). На место њихово постављени су 
своји поуздани људи, меЬ којима је било и ранијих за
другара, али је било и људи потпуно, што но реч, с ули

це. Сваки је савез - набављачких, кредитнпх, зан;ат
лијских, млекарских итд. - задруга - добио по Je~
нога државнога комесара. Сва имовина задружна, КОЈа 
је износила многе стотине милијуна марiша и која је 
'1 ечена и чувана кроз дуге године напорнога рада, пре

шла је вољом нове државне власти одједанпут у друге 
руке. У исто време предузето је и преуреl;ење. Све за
друге су се морале груписати по занимању, сви ~азни 

савези једнога занимања :морали су се слити у Један 

еавез. rГако су набављачке на место два савеза добиле 
један, кредитне на :место неколико савеза такоЬ""е ca~o 
један, па тако и све остале врсте. У прво време оило Је 
много резерве и зазирања према набављачки:м задруга.., 
ма; та оне су били главни објекат свих ранијих напа
Ја; али кад су нови управља.чи и комесари ушли у њ~x, 

видели њихова стоваришта и _ продавнице, њихов Је
динствени ред и марљиви рад, и нарочито густе редо

ве њихових потрошача - претежно све сам радник
они су били изненаl;ени и дирнути. У реЬење и рад са
веза и главне задруге, особито спољни изгледи, уну
трашње· уреЬење и снабдевеност, ванредан ред и рад 
многих и огромних заДРУЖIШХ Фабрика, учинили су си
лан ,утисак и произвели неочекивани окрет. Они су 
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{)чеЕивали да виде потемкинова села, рушевине и кра

~e :мрских социалдеМОЕрата и комуниста, а видели су 
Једну огромну социалну грађевину, која чини част не
мачком народу ... 

Од ~oгa ,.".доба:, мењају народни социалйсте унеко':' 
~ико своЈ уооичаЈени тон. Набављачке задруге су до
()ро .Уређене, добро раде, оне су потребне народу. Оне 
lIмаЈУ фабрике каквих нема у Немачкој, ни по величи-' 
ни, ни по уређењу, ни по раду. ГЉ је све плод немач
EOГ~ радништва и :r.rноги радници имају у њима при
СТОЈНУ зараду и сигурну будуhност. Све су то створиле 
радничке уштеде, у свему томе и дан -дањи раде рад
ничке паре скупљене к~оз низ година пара по пару. То 
'се не сме упропастити, Јер би то био огроман и неопро
стив грех према не:маЧКО~I радништву, то се - напро
'Iив - MOP~ чувати и унапредити. И стале су се pebaТIi 
,nосете.<' из Берлина, из свих веhих места, нових држав
ника, оранилаца и проповедника новога режима, да ви
.де савез, нарочито да ;шде у сваком погледу веома 
угледне задружне фаорике које чине ванредно силан 
утисак ... Чинило се да је настала нова, никад неслу1iе
на, ера ::Ia задругарство. 

у септембру 1933 године, воЬ немаЧRога раднога 
фр.онта, државни саветник Др. Роберт Лај, дао је једну 
ИЗЈаву о набављачким задругама која је имала ;1.) озна
чи .владино гледиште на ове задруге. Изјава Др., Лаја 
НИЈе никога задовољила - ни задругаре ни њихове 
противнике. За прве изјава је била непријатно изнена"'
ljel?e, за дpy~ заваравање њиховихвеЛИЮIХ нада. Др. 
ЛаЈ говорио Је да набављачке задруге морају остати са
мо набављачке - то се разумело као говор намењен 
фабрикант~и~а - а да се умире и приватни продавци 
-. Др. ЛаЈ Је додао да набављачке задруге морају сво
Је споредне продавнице УСТУШIТИ приватним продав
~има! Друго до данас није наступило, а за прво немам 
ЈОШ никаквих знакова да се чини што против заДРУ,JI~не 
производње. 

НОВ проповедник спреме и образовања за задру
гаре, Др. Герхард Краусе, полаже темељ задружном: 
()бразовању какво једино смеју ииати задругари под ре-' 
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жимом народнога социаЛIIзма П, на основи тога теме

ља, износи принципе који у ствари нису ништа друго 
'дО ПРИНЦИШI народно-социалистичкога социалнога II 

прпвреднога схватања. Задруге имају да се прилагоде 
'ТиМ партијским принцппима. 

Ранији управљач келнскога савеза хришhаНСIПIХ 
~aдpyгa, сада духовни воЬ уједињених набављачких са
Ћеза, Роберт Шлесер, пише при крају септембра 1933 
'Године да се тзв. рочдеЛСЮI принципи, које су без дш
ло усвојиле све набављачке задруге у свету, не могу 
разумети ако се не познаје идеологија либералнога 
времена четрдесетих година прошлога века; они не од
говарају више духу данашњега времена; стога се мо
рају заменити' новим, II какви ће нови бити тешко је 
у једанпут и још одмах реhп. Главно је да се оствари 
јединство народне заједнице, све се мора, па и задру
ге, томе подвргнути. Задруге 'нису постал~ саме за себе 
него да служе народу. Привредни облици уопште не 
постоје ради личнога искоришhавања овога или онога 
појединца или ове или оне I{ласе, већ они добијају CBO~ 
је задатке од службе и дужности према народној за
једници. Народ идш да пресудп да ли му и IiaKBe за
.Друге треба. Специјално задруге се не смеју више Пil
еивно држати према ценама које hудљиво тржиште на
дfеЬе, оне морају водити своју дпректну политику це
на, насупрот рочделској пракси коју је усвојила једна 
шака посве бедних радника из страха од моhних прп
ватних продаваца. 

Раније ca~I рекао да је и нов (општи) савез на6ав
ља чки:х: задруга добио државнога комесара. Име ових . ~ ,., 
Iншесара мало Је уолажено, зову се "повереници , али 
у С1'вари они су комесари. Комесар у Хамбургу поста<~ 
је Kap.i :Милер, ранији директор једне задружне бан
ке. Како он гледа на задругарство види се из једнога 
љеговога краткога написа којп је објавио прилИIШМ за
вршетка задружне школе у 1933 години која спрема во
ђе за задругарство. У томе наШIСУ :Ми.дер наже да је 
љегова искрена жеља да задружно образовање спрема 
праве народно социаЛI:Iстичке воЬе у задругарству. Не 
просто вође, већ народносоциаЛIIСТlIчке вође! АБО се 
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сетимо КaIШ народни еоциалисти гледају на државу" 
народ и привреду, онда ће бити јасно, КaIше ће ВОђе 
ово бити. 

За народни еоциализам, пише опет један истакну
ти члан те странке и- дРжавни секретар, Готфрид Фе
дер, није један човек или једна група људи мерило> 
свих ствари, већ заједница народна. Ово вреди и за 
задруге; оне имају џраво само толико како и ~олико 
служе целом народу. Закон заједнице важи за све, па 
п за њих. А шта народни социалисте разумеју под за
коном заједнице, то већ знамо. 

Какве могу бити набављачке задруге у трећем 
рајху, каже у једном чланку министар Карл Лудвик" 
Доер. Оне не смеју иhи дотле да од њих зависи привре
дни живот немачкога народа. Оне се морају ограНIIЧИ
ТИ, дО којих граница не може се још сада реlш, али до
бро целога народа мора бити при томе меродавно. Ое
meinnutz geht vor Eigennutz, важи за свакога. Не смеју 
се набаВЉ3.ЧRР. задруге тако изградити да отуда Mit
telstand постане existenzunfahig! 

И тако да'ље. Све ове речи извео сам из службенога 
листа данашњих немачких набављачких задруга

Ru~dschau des Reichsbundes der deutschen Verbraucher
~enossenschaiten - који излази у Хамбургу. ГГако се са
да пише у њему. Разуме се да ово није све, има још 
~тпадљивијих мишљења, али мислим да је и ово доста 
да се види: како се данас у нацпоналсоциаЛИСТIIЧКОЈ 

Немачкој гледа на задругарство и !{амо се оно упуhује~ 
Конзерваrrивац Виктор Еме Хубер, који је пре пуних 
осамдесет година слободоумније писао о задружним на
бавкама и задругама, био би боно разочаран када би 
могао да данас види: како се једном оправданом напо
ру сиротнијих редова да сопственим удруженим 'сна
гама поправе своје незавидно соцпално стање ставља
ју веmтачке препоне под изговоро~ народне заједв:иц~~ 
ii у ствари да се одржи у животу Један апарат КОЈИ Је 
застарео и који је скуп ... 

Шта је државна управа до сада учинила у овомь 
погледу? Изнео сам већ какве су насилне промене из-' 
вршене. Задруге и савези више нису оно што су БIIЛ~ 
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и нису -у рукама људи који су по поверељу задругара 
били у њ има, који су их ДУГО година водили и који су 
их попели на висину којој се цео свет дИвио. 

Обичај је код приватних ПрОдаваца да дају КУП
цима попуст 2-3-5, кад и више од куповине. Они то у 
Немачкој зову рабат. Овај рабат постао је тако раз
вијен да поједини ситнији продавци нису могли да се 
одрже пред крупниј;им продавцима који су редовно 
давали веће рабате. Правило је код набављачких за
друга, примљено од Енглез.а, да дају намирнице' за
другарима по просечној пијачној цени - по просечној 
цени која важи КОД приватних продаваца у месту. Али 
IШКО је та цена увек већа неГо што исте намирнице 
еа свима трошковима стају задругу, то свакој набав
љачкој задрузи остаје један известан претек који она, 
пошто не присваја себи тај претек, као што то редов
но чини сваки приватни продавац, распоређује на кра
ју године овако: један део додаје своме резервном фон
ДУ, један део уноси у фОНД за образовање задру.гара, је
дан део даје фqндУ за умировљене службенике, један 
део одваја за разне културне добротворне циљеве, а 
остатак дели задругарима сразмерно вредности намир

ница колико је ко набавио у задрузи. (Некоје задру
ге плаhају и инт-ерес на уплате задругарске). Овај ПО
тољи део Енглези зову ретурн, Немци Riiokvergiitung, 
ја сам га - градеhи нашу задружну терминологију 
- назвао вишак или задружна уштеда, јер у самој 

,етвари он и није ништа друго до вишак Rоји је изнад 
цене коштаља дао задругар задрузи кад је узео намир

нице од ље; прешrahени део. Није код свих задРуга 
овај вишак једнак. Једне враћају мање, друге више 
- што зависи од њихова обрта, а и од цена Еоје -оне 
одређују као и од веhих или маљих њихових трошко
ва. Енглеске задруге - некоје не све -, навикле су 
своје задругаре на велике вишкове - до 10 и више 
% - и то често изазива живу дебату на љиховим ICOH

гресима. Тако исто се и у Немачкој доГађало да поје
щше задруге враћају високе вишкове шТо је увек оз
начавано као конкуренција задРугама Еоје нncy мо
гле давати толики вишак. Приватни продавци наро-

1 
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·Чито су устајали против' 'ОВl1.х . в:ишк()В'а:Влада је' узе:" 
;lIa да и тоIIитаље реши, наравно У дУху "ОiПIiТё ко-. .. .". .. 
ристи пре ПОЈединачне користи , и ради тога донела 
је 27 новембра 1933 'године нарочити закон, т.зв. Ra
battgesetz. По томе закону приватни продавци не .могу 
више давати веhи рабат од 30/0, али ни задРУге не сме
ју више давати веhи вишак од таКОђе 3%. Тиме се ми-' 
'ели да спречи конкуренција и ПОђе корак даље у црав
-цу регу лисања цена. Народни социалисти држе 
да се борба у привредном животу највидније испоља
:ва у ценама и с тога изграђује једну централну пн
станцију чија Ье се главна функција састојати у одре
ђивању цена за сва добра и за све услуге. И овај за
кон о рабату улази у тај план. 3адруге имају смисла, 
;у националсоциалистичкој држави, само као регула
'Iори цена - ништа више. У новој држави ПРИВРС,Ј;а 
се не може водити по преживелој либералној школи, 
по којој је сваки грабио себи КОЛИI{О је могао, нсЬе се 
водити ни по којекаквим фантастичним плановима о 
којима се не зна шта Ье на крају бити, веЬ се мора 
водити, узвикује др. о. х. (опет један из те групе), у 
интересу целокупнога народа. Све школе морају у том 
духу учити, све енергије морају се у том правцу упу
тити, сва старања, морају се у том смислу обратити! 
Др. Шмит, министар привреде, говори претставнПI,У 

United Press-a, да влада неЬе допустити да се цене по
:већавају нити наднице повисе; допуштено је повише
ње цена до највише 100/0 на пољопривредно:м сектору 
и - доста. 

Свугде су задруге и њихови савези увек прибеш
'вали разним допуштеним средствшra да се пртшажу 
публици: скуповима, конференцијама, предавањшra, 
изложбама, новина:ыа, листиhима итд. r одишњи кон
'греси савеза имали су свугде 'за прву улогу пропаган
'ду, не циганске и чергарске нападе, као што се од рата 
овамо дешава у неким земљама, улогу да прикажу ле
пу страну задру,гарства а не черкеске особине анти
за'другарскихили поткупљених типОва... У Енгле
ској ова је пропаганда толпко јака п тако ыноголика 
'да 'задругари' не крију да јавно признају да љој шra 
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понајвишс да' <!сзахваJlИ за' популарисање задружне 
:мисли и за ситцање нових и,:нових задругара. (Ја сам 
писао о овоие у КЊИЖИЦИ ЧИНОВНИК као задругар, дру
го издање, од стр. 48).И Немци су се К(ЈРИСТИЛИ ен
т лески:м: искуством и применили су -, И У веЬој мери 
- сва позната средства да што потпуније претставе 
·задру~арство п људима и женама и омладини. Наро
'Чито Је литература немачка у том погледу врло б0 .. 
гата. Сад им је то ускраЬено. Тако звани повереници, 
у ствари државни комесари у месним задРугама и са
:везу, учинилп су - свакојако по мигу 03ГО - писме
ни споразум с претставницима народно-социалистич

I~e трговинске организације. (NS-liago) по коме се цео 
овај рад ставља на другу основу. Савез и набављачке 
задруге обавезују се - по томе споразуму - да обу
ставе свако врбовање нових задругара. Савез и задру
l'е могу се обраhати само активним својим задругари
ма који су уписани у спискове задругара или и онима 
који су привремено престали то бити али никако не .. ' 
смеЈУ ни на КОЈИ начин побуђивати људе, који нису 
у задРугаыа, да У ове ступе. Ко се огреши о ову оба
везу, дотични коыесар Ье одмах отпустити из службе, 
а ако се сам кшrесар огреши, онда Ье њега ова казна 
постиhи. Од своје стране на.родно-социалистичка трго
винска организација обавезује се да Ье упутити све 
.народно-социалистичке трговинске организације за 
·борбу против набављачких задруга да ову борбу обус
'Јаве. Повреда ове обавезе казниhе се тако1)е. Ради илу
страције морала једне и друге стране наводим: да се 
.задруге држе речп коју су комесари дали у њихово 
шге, ал.и да ПРОТIIвничка страна продужава нападе; 

она Н:ИЈе задовољна, тражи више. 

Нема ПIIсмене потврде у задруж·ним. листовима 
који до ысне допиру, али се чује, да су дане и друге 
~ . 

оовезе, на пр. да се не отвараЈУ нове продавнице да ." , 
се не осниваЈУ нове наоављачке задруге, да се неЬе 
:подизати нове задружне Фабрике... Све се ово деша
:ва када се с најыеродавније стране признаје да укуп
на еуыа СВIIХ набавака, што све набављаЧltе за,Ј;руге У 
ЈlеыачItој чпне, не прелазе 4% од СВИХ набавака у 3С-
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:мљи. И све се ово дешава када се у ист{) ~pe:мe ДОНОСИ 
закон. о подизању KYnOi:1He CHare у народу. Кап да се 
та снага може подиЋ.и, ако се не подигне куповна сна
га свакога пфенига :масе народне. Искуство је, :међу
тим, показало, да у тзв. капиталистичко:м: режи:м:у са:м:о 
су набављачке задруге :могле то постиЋ.и. 

Било и да није ово истина, оно што ·се већ дог-о
дила, што је дакле несумљиво истина, доста је д.а се 
изведе закључак: 

. 1) да задругарство у Немачкој није више слободно; 
2) да се немачко· задругарство упуhује стазама КО'" 

је не одређује ни љегов живот ни љегове потребе; 
3) да је задругама - особито набављачю~м - 0-

граничен круг рада и спречен природан ЊIIХОВ раз-

витан. 

3акључак болан, не само за све истинске немачке 

задругаре, веЬ. и за све задругаре уопште, који и:м:ају 
право очекивати бољу судбину. 3акључак овај може 
бити поучан свима који се олако размеЋ.у на туђ ра
чун и који ради пустога фанфаронарства вређају и на
падају на све стране,изигравајуhи жабу у поткивач"" 
ници. Овај закључак показује - истина на један не
утешан начин - да задруге потребу ју једну озбиљну 
и јаку опомену: да обрате пажљу баш на оне који се 
много размеЋ.у својим "задругарским" одушевљењем. 
Истинском задругарству није потребно ни разметаље, 
ни да вређа друге, нити пак да коме прети. Њему' је 
потребан; 1) несебичан рад, 2) тихи рад и 3) предан 
поштен рад. Можда ове поуке не могу у целости ва
жити за Немце, али има крајева за које оне потпуно 
вреде. У интересу оних поштених људи којима је за
другарства потребно -, као што им је потребан ваздУХ, 
вода и хлеб, - то треба отворено реЋ.и. 

! 
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АУСТРИЈА. 

Но BpeM~HY~ ред би бно да говорим о задругарству 
у АУСТРИЈИ! Јер Је она прва после Немачке у којој су се 
изврmила Ja!I:Њ дешавања на пољу задругарства. АЛII 
~pe тога не могу ,а да се не осврнем на два прекора IШ

Је су ми донели досадаљи моји чланци од c'rpaHe једно
г.а мог:з- старога пријатеља, који је имао прилику да их. 
види ЈОШ у рукопису. Пријатељ ми је казао: прво, да 
·сам остао непоправљив задругар и друго, да еам оштро 

писао о немачким дешавањима. Пошто еа:м саслушао 
бдиже пријатељевезамерке, одговорио саи му прво на 
прву, па затим и на другу примеД8у. 

Прво, пријатељ ее чудио како могу и данас да го
ЈЮрим.·о задругаретву и. само о задругарству, кад је неу
спех Јасан, кад оно НИЈе било кадро да реши ни једно 
питаље у целости, K~Д се сав љегов успех, састоји у не
зцатним уштедама Једнога незнатнога - махом боље 
ситуиранога -. реда људи. Од мене се, вели пријатељ, 
с правом очеКУЈе да изнесем задругарство онако како се 

само оно приказало у животу. 

. На o~o сам одговорио овако. У чланцима о којима 
Је реч НИЈе било прилике да ее говори о тој страни за
дружнога питаља. Говорио сам о неким појавама у за
дРужном животу у Италији и Немачкој, не и о задру
JKI~OM проблему. уопште. Кад се говори о препрекаМ~l, 
КОЈе се ?тављаЈУ на .пут задружној радљи, и над се 
нстраЖУЈУ мотиви КОЈИ изазивају такве акције, онда се 
'гиме ниуколико не казује и за што је све кадро задру
гарство, шта оно :може допринети у расплитаљу врло зз

мршенога сплета друштвени х тегоба и питаља. Ј а у ту 
област нис~:м залазио ~pBO? јер је :моју пажљу привла
чила .само Једна појава ц. друго, јер је та област толико 
шнро~а :и дубока да би јој се морала посветити особена 
.сТУДИЈа. Исто тако нису мп непознати неусrrеси које по-

·1 
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миње мој пријатељ. Они су впднп У свима земљамаt 
осим Русије где многима није довољно јасно шта се та

. мо дешава. Истина је да је задругарство успело да при
купи један део боље ситуираних сељака, радника итд. 
Велики део тањих људи остаС! је ван задруга. По-

. . ~ 

ред тога, оне нису могле да спрече ооразовање нових 
сиротана. Под режимом привредним и социалним под 
којим .живимо врло често се дешава, да и они ltоји. су 
тренутно боље ситуирани, једнога' дана испадају 'из 
свога реда и спуштају се у ред сиротана. 3адругарство 
није зауставило и, У приликама индивидуалистичкога 
поретка, не може ни да заустави тај процес~ Снаге које 
њега изазивају, јаче су него одбрана коју задругарство 
може да укаже. Упоређење је чак немогућно. Ја сам то
лико пута говорио и писао да против задругарства гре
ше сви који му приписују снагу које оно нема и погле
де Iюји су од њега далеко. О томе сам поменуо и У члан
цима, о којима је сада реч. Таква претеривања лажно 
представљају 'задругарство које је само једна ограниче
на појава у друштву и која - као што је само последи.:. 
ца ранијих неких друштвених појава и само изазива 
појаве од којйх добар део иде и ради директно против 
њега. Таква претеривања воде људе У заблуду 11 та за
блуда на крају краја свети се самом задругарству. Не 
сме се никад губити с вида да је задругарство напор и 
да сваки напор - пошто се учини- у неодољивој нужди 
_ тражи од~шр. 3адружном раду људи су прибегавали 
увек и само онда кад је свима било јасно да неку тешко· 
ћ.у не могу никако друкчије савладати. :Многи и врло 
сдожени процеси одигравају се увек у свести свакога 
појединца пре него што се он одлучи да уђе у заједнич
ку акцију. Има и других лакших и бржих одлука. Али 
љима морају увек претходити туђи, врло јаки и убедљи
ви примери. Они који су радили на овоме пољу, који су 
пропаговали и суделовали У кретању задружних фор
мација знају ово ,щобро. (О овоме СаМ ја општирније пи
сао у Социологији заАругар.ства, која чека време да се 
штампа). Не стоје; према т-оме, на здравом тлу који ми
сле да нпшта није лакше него учинити да ова врста на
пора ,поетане општа: Још више греше који тврде да се 
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на овој основи, и само II једино на њој, може да изгради 
лело људско друштво. Ј а сам, у једној прилици, назвао 
ове лаковерникедруштвеним лончарима, јер они виде у 
Љ1:ДIIма само инертну глину; Немци их llРОНИЧНО нази,... 
ваЈУ die ewigen Verbesserer. . . 

r Не губим, исто тако,. с вида ни друге симптоме неу
спеха. Пореди ли се БРОЈ задружних с бројем незадру
iRНИХ пре~зеhа, први је посве мали. Исто тако ако се 
пореди БРОЈ задр~жних фабрика' - који ,је савршено. 
незнаТаН - с БРОЈем приватних - који . је огроман. 
Разлику у. капиталИма, иронија је. поређивати'. 3адру
гa~cтвo уопште тешко .ствара нове капитале, још спо..: 
РИЈе их ~кумулишr.. То лежи у самој природи његовој-и 
- понаЈчешhе - та његова природа погрешно служи 
l\ШОГИМ пропагаторима као аргуменат за препоруку 

убеђива~е и ПР!Iдобијање. Од свих становника што и~ 
на наШОЈ планети има, за читав један век од када знамо 
за Moдep~o задругарство, и дуже од тога, тек их је не
:!YH!lX 20% у задругама у целом свету. Немци наводе 
ОРОЈкеда све њихове задРуге - а цмају их врло много 
- нису досад успеле да суделују у укупним набавка
ма, што цела земља вр~и, више од 4010. А један фра-:
пантан пример из ~BaJцapCKe,. из земље где је задру
гарство Јако раЗВИЈено, докаЗУЈе колико су мало сами 

за~гаРII заинтересовани за своје задруге. У Базелу~ 
у Једном напредном градУ, има једна набављачка .за
друга која има задругара колико тај град има станов,... 
ника. Али у истом градУ раде и врло лепо цветају пре
IЮ 100 сличних приватних предузеhа, и задружни ЛИ-:-

. стови ~ чуђењем констатују да се готово сваке године 
отвараЈУ по неколико нових. И њихови обрти више су 
од 100 пута веhи оД обрта ове - иначе чувене - за
друге са свима њеним многим - 250 - продавницама ... 

Ипак, о задругарству се само таквим аргументима 
~e може говорити. 3адругарство је чедо нужде. Оно се 
Јавља свугде где се јави нужда. И живи, реагује, ства
ра, .Докле га Hy~дa гони на то. Престаје ли нужда, пре
стаЈе и реаКЦИЈа. Никада није постојала жеља да за
другарство постане једини облик људске делатности, 
људскога живота. Никада оно то није ни бпло. Никада 
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није постојала потреба да сви људи једне групе иди 
једнога дРушТЩ\ суделују у некој зајеДничкој акцији. 
Било је потребе да неки ОД љих суделују, и они су п 
судело,В.аЛИ. 1'ако је бил{) када су најјачи из хорде оти
мали пеlшну од пеhинских медведа, или других зверО
ва. Тако је било када се род (клан) бранио од нападача 
ИЩI када је саЋ[ нападао. Тако је било када су племена 
крчила себи ПУТ кроз непознате пределе и када су бра
ндла своју т-ековину. Тако је било кроза цео ку лтурнн 
период старога века. Тако тече процес и дан дaЉH~ 
у дружују се појединци кад друкчије не могу ~a наба~е 
добро семе, ђубре, справе и дР. намирнице. У дружу~у 
се појединци Еада друкчије не могу добро да продаЈУ 
:млеко, воће, зрнасту храну, кромпир, лан, конопљу, 

радну снагу итд. И увек се удружују они Rоји поре:!; 
каквоће теже да постигну и повољније цене. Али се 
удружују само они ~ojџ ове потребе осећа.ју. Нщtaд се 
не удружују сви, рецимо радници, или сви земљорад

ници, ИЛИ СВИ умни раДНИЦИ У једној земљИ .. Како сва
ка. радља У друштву има своје услове, то се у задруге 
удружују само они ~оји ~oгy ове УСЛQве да ИСIЧЋе. 
у дружује се дакле један рграничен број, и ДРУRЧИЈе и 
не може бити онде, где све зависи од с.амих људи, где се 

не иде на ку лук. 

Како се онда моще очекивати да задругарство не

што више да? Оно се јавља услед неке нужде. Оно жl!
ви, докле живи нужда. Оно по нужди ради И савлађУЈе 
нужду колико може код оних који су му из нужде ПР~
mли. Помаже - колико може - једном извесном БРОЈУ 
људи. И У томе смислу треба разумети љегову кори
СНОСТ. Ја бар то тако разумем. Не у смислу унив~рзал
нога лека, како га то олако некоји људи разумеЈУ; не 
као 'Општи и једини лек против свих зала друштвенИХ, 
како то разметљиво трубе површни људи; него као не
сумљиви лек за извесна зла, за извесан ред људи и за 
извесно време. rraKBe је резултате дало само задРУГа.р
ство до сада. 3адругарство има своје границе преко ЕО
јих - кад се достИгне - не помаже. То јељегова пози
тивна страна. Али оно се не :може потпуно одб~циваТlI 
као какав варл.иви фаНТШI зато ШТD шra и СВОЈУ нега-
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тивн:устраНУ. Која је то појава друштвена која је не'; 
штеђена оваЕВОга двојства? Није ли релативност нов';' 
де' на с.воМ:е :месту? .. , .. . 

Тако сам одговорио на прву заЋreрку пријатељеву, 
а на љегову другу замерк.у.- :као да сам оштро говорио 

о немачкш[ задружНIIМ дешавањима - одговорио ca~[ 

овако. 

Нигде нисам ја тако говорио о немачком.задругар
ству. Говориле еу љихове чиљенице; ја сам их ca!lIO 
СКУПНО, средио и приказао чnтаiOцима овога листа. Ј е 
ли ту било што оштро, ниса·м КРИВ ја, такве су ЧIIљени
це. Оне казују како. су смељене раније и постављене 
нове управе. Оне казују каква је трансформација извр
тена у саМој структури појединих задружнпх форма
ција. Оне показују какав се низ идеја ствара и уносп У 
задругарство, које нису з;:tдружне. Оне показују п 1\3-

.лупе, који се '- попут некадашљи х китајскпх Itaлупа 
за формираље женских стопала - препоручују II уводе 
да спрече ПРИ:RОДНИ развитак једнога жпвога бпhа. Итд. 
Ништа дРуго ни више нисам ја казао. Хоће лп се пак 
да чује :моје лично мишљеље о Немцима као задругари
:ма, онда то мишљеље може бити само најбоље. 

Прве поуке о модерном задругарству, ја сам прп
мио од Не~шца - у Немачкој. Прве модерне кредитне 
задруге - и за село и за ,град ~ видео сам у Немачкој. 
Нрве млекарске задруге, с електр. МОТОРIIма иснабдеве
не свима најновијим ОРУђЊ,Ш, видео ·сам такође у Не.,. 
маЧlюј. Прве - најмодерније - задружне ПОдРуме, ве
лике као што је онај у Елтвилу II као што је био онај 
немаЧIШ у Штрасбургу, и маље као што су они у Обер . 
и Нидерингелхајму или Ридесхајму итд., показали су 
ми Немци. Па онда прву задружну примену вршалица. 
прва задружна пскоришhавања електричне снаге за 
кретаље сецкалица, прекрупача и др. земљорадничких 

справа и за добијаље светлости, све сам то видео прво 
У Немачкој. Италија ми је потом показала како се за
другарство мо:н .. е употребити и за чување народнога 
здравља, али ми је тек Немачка показала потiryН за
Дружни. систем. удешен и уређен за тај циљ~ ВшIO је 
то у јесен 1913 године када смо Г. Сшra М. ЛозLtниh, 
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тада дугогодпшњп' председник Главнога савеза срц
ских зеМЉ,орадничкџх задРуга, и ја бил;и:, у Берлину .ра
ди :конгреса меl)ународнога савеза зе:мљораДНИЧК!lХ за~ 
друга. Мене је одавно занимала мисао шта ПОЈедини 
џародираде на подизањублагос:гања или - KpaТRo.pe~ 
чено,- културе наеелу.Како Је у Берлину ДОСТОЈала 
нарочито једна установа за пропаганду у томе. духу, ко
јој је на челу био чувени професор Др СонраЈ, зажелео 
сам да видим ту установу и да чујем живу реч од про
фесора Сонраја, чије r:,y ми мисли раније само из љего
вих књига биле познате. Г. Лозаниh се сложио са мном. 
Претседник Немачкога главнога и :М:еђународнога саве
за земљораддичких задруга, Др. Хаас, препоручи? нас 
је .проф. Сонрају, и Г. Лозаниh и ја нашли смо J~ДHO 
пре подне Г. Сонраја у његовој установи .. Г. СонраЈ до
чекао нас је врло предусретљиво и после краткога уво
да ми смо имали прилику да слушамо - право преда

вање - Д3 рада и богатога искуства овога веЛИКОГа чо
века. Говорио нам је шта раде за. култур. у куће, и пока
зао нам нарочиТII лист Нућа,. КОЈИ издаЈе његова уста
нова. Говорио нам је ш'га· раде за културу жене, и по
I""азао нам нарочити лист Жена, који издаје његова 
устаНОВа. Говорио НаЈ! је шта раДе за културу омлади
не (:мушке и женске) и показао нам нарочити ли~т 
Омладина, који издаје његова установа. Говорио нам Је 
шта раде за културу земље, биља, воћа, стоке и показао 
ню!: нарочити лист Поље, које издаје - опет - њего
ва установа. 3атим нам је говорио шта раде за очу
вање народних добрих обичаја, песаМа, игара, одела, 
веЗ0ва, и показао нам многе књижице, које се баве ~пе
цијално тим питањима, многе слике,. лутке итд; НаЈзад 
нам је говорио шта раде за народно 3lWавље на ~елу. 
Тада смо чули да за то имају нарочите задруге КОЈе се 
старају не само о здравој снази, него и о ЗдРаВОЈ води, 
здравом стану, здравој постељи, одеhи, обуhи, храни 
птд. Ова нас је таЧЕа највише приву~ла.и одмах смо И3-
јавили да би желели да видимо бар Једну такву задРУ
гу. Г. Сонрај упитао нас је којим се щ:~авцем враћамо у 
Србију и кад је чуо правац одмах нам Је рекао да успут 
:м_оље~ro впдети неЕОЛПЕ9 таквих и. назвао :места где се 

I 

59. 

може.мо зау({тавдти. На жалост; ми то нш{мо могли Taд~ 
vчинити јер Смо веh·раније.били Qдредџ:ли дан састан
:К.а у Bp~y (садашњој Чехословачкој), где н.ас )е 1!eliЋO 
1'. С;lIепанек(чески новинар у Београду, КОЈИ Је важио 
као пријатељ нашега народа), с неколико других Чеха, 
I\оји су љубазно прИхватили нашу жељу да нам пока: 
жу неколико задружних фабрика шеhера у чувеНОЈ 
чехо-словачкој Хани. 

-Ну, што није било 1913. учиљено је прве половине 
месеца ју ла 1914 године, када сам са својом ЖеНОМ био 
у Ландеку, близу Граца, где сам :већ неколико година 
ишао Свакога лета због ванредно лековитога блата про
тив ишијаса и ревматизма. Тада сам видео две такве за
друге: једна је имала једнога лекара, једну нудиљу 
(Krankenpflegerin) и једну болесничку постељу у једном 
селу, друга је такође имала лекара и нуДиљу, али две 
болесничке постеље. 3адруге су имале потпоре од 
:щравствене инстанције И3 Бреславе, аЛII су_ њихова 
главна материјална основа били сами задругари - љи
хове уплате и накнаде . .осим тога, обе су задруге имале 
:мале своје апотеке одакле су задругари добијали шщове 
по цени коштаЉа, с малим додатком 3а трошкове. ЈТ ве
рио _сам се на лицу места. да ове задруге врше MHOrQ ви

ше него што им само име казује. Центар љихових за
другар ских напора су: лекар, нудиља, бо.лесничка по
стеља и апотека; али се љихово старање простире ина 

васколику културу човека - не само телеснога здрав

ља, стана, хране, воде итд., јер је та култура темељ 
свих осталих старања: образованији c~љaK, рекао ми је 
један задружнилекар у БЛII3ИНИ Лигница, обраhа па
жњу на све остало свесније и живахн:ије. Предавања 
-- врло честа - с демонстрацијама, штампани листи
lш и упутства, походе и консу лтовања, сталан додир 1I 
крајње пријатељско општење, утисци еу које човек до
бија на сваком Еораку. (Кад је пок. Др. Гаврило Којиh 
полазио у 1922. или 1923., не сећам се тачно године
с ондашњим апотекаром Савеза наших ЗдРавствених 
аадруга - у Берлин, ја сам му нарочито препоручио 
да не пропусти прилике а да не види ове интересантне 

Немачке здравствене задруге (Die Genossenschaften fiir 
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Wohlfahrts-und Gesundheitspilege). О њима сам му и ра
није често говорио, а многе њихове основе унео ·сам у 

правила наших здра~ствених задруга када су ме. дЈ? 
Ридер и Пок. Др. КОЈиh умолили да правила, КОЈа Је 
.којиh израдио на основи правила наших 3 е:м:љорад

ничких набављачких задруга, прегледам и поправим. 
Дао сам Којиhу и писмо за проф. Др.Сойрај~. Ну:, он 
ми је по повратку из Берлина, рекао, да НИЈе стигао 

. да об~ђе ове задруге, а проФ. Сонрај да није био у 
Берлину) ... 

Није ово једини пут када су немачки задрrгари по
казали предУСретљивост према мени. Таквих Је прили
ка било много. Увек су :ме они примали као старога 
знанца и пријатеља, и увек ми је њихово велико дуго
годишље искуство стојало на расположење нао отворе
на нљига. Рат и'змеђу наших земаља, није ништа про
:менио: после рата Немци су ме ,примали као и пре. 
Шта бих ја, онда, имао за повод да говорим оштро о 
њима! Напротив! Ј а нИКаКО не могу изгубити из вида 
да је немачки задружни систем имао највише утица~а 
на изградњу нашега српскога система. Енглеск~ Је. 
утицај еа:мо у области набављачких задруга. Цталщапн 
су НаМ дали своје јужњаЧКЮОдУшевљење. ФраН~УСЮI 
утицај - редовно слаб у задругарству - унео Је тeR 
др. Бел. Н. Стојковиh када је препоручио и израдио 
ШIaН за осниваље нарочитих задруга за пољопривред

ни кредит. (Овај план француски је уто:лИЕО.КОЛ~ПШ се 
ствар тиче обла.сних задруга и диреКЦИЈе КОЈа концен
трише цеду грађевину; иначе локалне су задруге као II 

немачке, као и италијанске, као и наше. Кад сам отво
рио правила једне MeCH~ задруге за пољо~ривредни 
кредит, ја сам на сваКОЈ страни читао СВОЈе речи -
онако како сам српски пре мното година изражавао од
редбе и начела немачких кредитних задруга, опако ка
ко су те речи изашле из језиковнога чистилишта пок. 
(~TojaHa Новаковиhа и пок. проф. Симеуна RОЊО.!Ји.ћа, 
којима сам се ја обраhао у свакој прилици - да би се 
у правилима свих облика задруга за нашега сељаыа 
<Јчувала чистота и лепота народнога говора). Немачки 
утицај је пресудан у најва.жнијем: нашем зздружном 
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раду н, ја сматрам, да је то добро. Уосталом, и немогућ
но га је зам-енити деким другим, јер бољега данас нема. 

А сад - пошто сам одговорио на пријатељеве за':" 
мерке - да се окренем деmавањима на пољу аустриј
екога задругарства. Ја ћу се и овде држати методе које 
сам се држао кад сам говорио о догађајима у Италији и 
Немачкој. Изнеhу укра.тко у каквом је стању задругар
ство у земљи, па ћу затим приказати caм.~ најновије 
догађаје. Тако ће се - уверен са:м: - ОВи: боље ра
зумети. 

Аустрија није изузетак од других земаља што ее 
тиче задру.гарства уопште. Њене многобројне сувати 
(љихови Алпи) с обиљем бујних трава, давале су при ... 
лик е становништву, што је живело у њиховом поднож
ју, да се у великој мери занима сточарством и млекар
ством. Још у петнаестом веку оно је знало за заједнице 
налик на оне у Швајцарској, донекле налик и на наше 
овчарске заједнице, познате под именом бачија. Међу
собна помагања у раду - мобе, спреге, позајмице --=--
знали су и знају сви народи, па и Аустријанци. Имају 
их и данас. Исто тако су имали и имају помоhи кад се 
стварају нови бракови или кад се подижу нове куће .. 
rГада рођаци и суседи сматрају за дужност да новаке 
помогну _разним поклонима, те да се лакше снабдеју 
најпотребнијим оруђима за живот. Етнографи су на
шли овај обичај код свих народа које су проучаваљи. 
Код Аустријанаца се он чува и данас. Осим тога има 
још маса других ситних узајамица које се свакодневно 
врше и које свак сматра као нешто савршено нормално: 
као што сматра да у ноЬ. легне да спава, да у јутро 
устане, да. пролазнику назове Бога итд~ Свих ових "на'
родних путова", као што би то рекли Енглези (стари 
Јевреји такође су ове обичаје називали народним' пу ... 
товима: Водим те путем којим треба да идеш, Исаије 
4.8, 17; Не учите се путу којим иду безбожници, Јере-
1[ија 10, 2; Ако добро науче путове народа мојега, Је
ремија 12,16; итд), пуно јеи у Аустријанаца, и они су 
увек и свугде били изврсна духовна гра:ђа за све врсте 
задРугарства~ Они су, нема сумње, у~пали и путеве 
модерноме за.другарству. 

I 
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Ово задругарство Аустријанци су iil~имили. од Не
маца из Не1ltачке. llрвекредитне аУСТРИЈске задруге, 
1юпија су Шулцеових за.~у~а. Сеоске кред;итне задру~ 
ге они и данас зову РаЈфаЈзенови:м позщ:мионицюrа.· 
и~ Немачке су примили и све друге :модерне облике: 
произвођачке за' занатлије, набављачке, ~лекарске, в?
Ьарске, виноградарске итд. 3aдPYГ~pcтвo Је. у АУСТРИЈИ 
доста развијено. у градовима имаЈУ доста Јаке кр~дит
не и набављач:ке задруге. у селима - готово нема села 
да нема своје Рајфајзенове позајмионице. Л мл~карс~е 
задруге и лепо су уређене и доста напредне. Како . Је 
Аустрија ипак увозила знатну .количину: :млека, :м;асла 
и сирева нарочито И3 СловеНИЈе, ИтаЛИЈе и ШваЈца.р
еке, jeдa~ њен министар пољопривреде (не сеЬам му 
е.е .имена) под ПРИТИСКО:М несташице средстава за пла
Ьања ван земље, дошао је - пре неколико годш;ш -
на среЬну :мисао да апелује на саме ~eљaKe .. ?Н Је, из
lЈаДИО и свој план за то. Од сељака Је затражио да се 
впше ангажују У производњи :млека. Од ~ржаве пру
жио им је бесплатан кредит од шест МИЛИЈуна ши лин
та (око 60 милијуна динара) - ~a подигну више но
вих млекарнпка, да ове сна?деЈУ свим.а модерни.1I1: 
оруђима, да докупе и краве КОЈИ их немаЈУ или ИМ~ЈУ 
мало и - како добрих хранљивих трава има у ИЗ?ОII
-љу - да настану производити више млека, ~ за~и~ге 
више масла п сирева, те да себи обезбеде и ОЈачаЈУ Је
дан сигуран извор доходака, а земљи уштеде извоз HO~
ца у којем и иначе влада велика оскудица. Сељацп су 
пошли по овоме савету; основали су многе нове и про
ширили и преуредили старе млекаРНI~ке; ""увеhаЛII 
број добрих музних крава и - како сам JC~ ооавештен 
_ веЬ три године Аустрија сама ПОДМИРУЈе сву масов
ну потрошњу млена, масла и сирева СВОЈОМ властитом 
производњом..· ~ . 

Напредовао је задружI.IИ 'рад и у другим оола~ТI:, 
ма. У области набавана то Је особито приметно од ЪЮtО 
'Су градски И Фабрички радници стали" прилазити за
д·ругарству. 3на'седа су се ови радници щ:го држа:1Пl 
далено од набављачких задруга. Под утицаЈем Маркса 
ij љегових првих следбеНПIta ове задруге.- м:пrЛ.Ij.ЈШ 

6Ј 

се -'. не :могу по:моhи да" се промени економски и с'оци~ 
ални животрадников. Оне и не додирују оно ШТО је 
главни узрок његове беде' и ·ПОТЧllњености. 'У најбоље:м 
случају оне могу да му уштеде који грош, . али то не 
значи ниtIrта за његову трајну n велику беду. Али су 
извештаји о енглеским набављачким задРугама· и наро
чито књига госпође Webb, која је изашла у немаЧКО:iII 
преводУ уз врло похвалан предговор издавача Луја 
Врентано, чувенога проФ. народне економије у :Мпн·· 
хену (ОЈе britische Oenossenschaftsbewegung, Leipzig 
1893.1 поколебали ово гледиmте и извршили преокрет. 
Кад су се још појавили социалисти-ревизионисти кој п 
су заузели IСрИТИЧКИ став према извесним 1vIаРЬ:СОВШI 
гл еДИШТIВШ , про:ыена је била очевидна. Од тога доба 
радници прилазе слободно набављачки:м: задругама, 
прилазе им и вође радничке, цела ствар добија бујнијп 
и живахнији изглед. Дотле није било чистих или пре
'I'СЖНО радничних задруга. Вило је набављаЧЮIХ задру
га у веhим граДовшra, нпр. Прва бечна, али су то бпле 
веiшном набављачв:е задитге за чиновнике. Од овога 
доба јављају се.и чисте задруге радника, а њихови ин
телектуални пријатељи похитали су да им ПРИШIШУ 
велини социални и енономсни реФорматорсни ь:ара.нтер. 

Факат је да су ове задруге за релативно нратко 
Bpe:\Ie ПOItазале велпки напредак Оне су успеле да 
прикупе велики број радника и да уједине добар део 
њихових СКРОМНИХ набавака. Још је Хубер у Немачкој 
пре осамдесет година запазио велrшу економску снагу 

у ситним MacoBНIBI набавнаыа, када се оне уједине. И 
још онда предсназпвао је он реформаТОРСЕУ социалну 
улогу коју та снага ~rоже иыаТII, ако се с планшr орга
низује и пршreнп. Појава радничке масе у набављач
ким задругама брзо је дала за право ОВIПI предвпl)ањп-
1IШ. Нове набавља чне задруге у Аустрији стале су брао 
да расту и да напредују~ оне су убрзо основале·и своју 
главну задругу, а ова је дала јачи еIЮНОМСЮI' ослонац 
локалним задРугама. Последњих година ова је задруга 
пришла и некојШI производњаыа у великом стилу. Ме
ђутим, ово је донело задругарству и прве болне ударе.:. 

Приватнп 'продавцп су свугде п YBeI{ преупеЛiIчtl-



,.. '" а вали опасност - по сеое - од· H~oaBљa чких задруг . 
Сећам се нашега случаја. Кад је био пред Народном 
скупщтином (1897 године) предлог ПОЕ. Љубомира Кле", 
риhа, онда министра народне привреде, да се земљо

раднпчким задругама поступно да из прихода Државне 
I\.,,'IaCHe лутрпје два милијуна динара, сви су народни 
посланици, који су припадали трговачком редУ, гла?а
ли за предлог, Некоји су' чак - пок. Ма:џщло 
КЛIIДИС, Мита Исаковиh и други - говорили да је су
:ма мала и да би требало да је много веЬа. Исто се тако 
десило кад је решавано - на предлог пок. Милоша 
rв.оСиhа - да се земљорадничком задРугарству поклони 
стара скупштинска зграда. Али, кад су се стале осни
вати земљорадничке набављачке задруге, расположење 
се намах променило и трговци су јавно показали своје 
негодовање. Овакву исту појаву видели смо у свима 
другим земљама. И кад је основана у Бечу - пре мно
го година - щ}ва чиновничка набављачка задруга, тр
говачки листови видели су у томе pl)aB знак. МеђУТИМ 
док су осниване кредитне Шу щеове задруге по града. 
вима, Рајфајзенове позај:мионице по селима, и млекар
ске и друге задруге, ти исти листови говорюIИ су по

хвално, мада и ове задружне творевине - као и CBa~a,. 
задружна творевина - У веhини случај ева замеЊУјУ 
понеку индивидуалну, приватну и добитничку делм'
ност. !{,ад су набављачке задРуге стале све више при
купљати и уједињавати набавке радничке :масе,.и кад су 
се тим масама стале пунити уши да су њихове задруre 
С1Iбрио једнога новога привреднога, па и социалнога и 
IIолитпчкога, реда ствари, онда су приватнппродавци 
добшПI нарочите нерве, опасност им се уч~нила веЬ. 
пред очима и они су ш~чели да гласно позиваЈУ на узбу
ну. По себи се разуме да нп задРУil'e нису седеле с~рште
них руку. Њихови умни lеаdеr-И појачали су C~OjX про· 
пагандУ, оснивање нових задРуга настављено је интен
зивнијим подстицајима, нарочито је потенцирана ак
ција за привлачење нових чланова. Гла:IЏ~:а задРуга -
евојџм набавка:ма на велико - у многоме је утицала на 
обарање цена, локал~~ задРУге могле су - .у?лед :Еога 
- да успешно сузБИЈаЈУ сваку УТaIi;МИДУ у СВОЈИМ оола-
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<;ТЮШ. Набављачко .. задругарст~о. IЏIj~ ВИЏIе било. ствар; 
са:мо малих и незнатних: у Њ~MY су. се ЧУJIа. имена јед .. 
нога преl)ашњега канцелара дРжавног;:t, многих' бив~ 
ших министара, :мдог.их чувених политичких људи -
сви из .реда .јед:е:ог.а ПОЛИТИ1Јкога правца - управ реда, 
коме се обично приписују превраТндчке. тенденције. 

Ово је променило и ојачало СУПРОЦIОСТИ против, 
набављачких задруга. Материјално "угрожени интере~ 
си" добијали су савезнике ода. свију страда који не же
ле никакве преврате. Ови су се савезници.готово садrи. 
нудили и утолико неодољивије. уколико је број соци
алиста растао, уколико. је њихов УТИЦ(1ј' на државну 
управу бивао сваким даном. све. јачи. 

у Аустрији су се радничке масе одмах после рата 
поче ле слободније и живље кретати. Државна управа '" . . 
оила је редовно под њиховим. утицајем.и у рукама со-

циалистичких Bol)a. Уредбе, нови закони, изражавали 
су њихове погледе на ствари. Ка.ко су још за време ра
та, особито после рата, настала све чешhа и све веЋа 
пресељавања у градове, то су ови постали тесни за. 

становање радника и, услед тога, убрзо. се осетила ру
ка државне и општинске управе у прющу станова. На
етало је реквирирање и таксирање станова. Изгледа да 
је било и многих злоупотреба, јер су се имаоци КУЋа 
или станова жали ли да су им одреl)иване претерано ма
.'Ш стана.рине. Ја сам лично био сведок једнога случаја у 
јеДНОllI ыесту близу Граца, где је једној радничкој по
родици (човеку и жени) одреl)ена била месечна стана-. 
рина ::за једну веЋУ собу, кујну и шупу од једнога ши
:rпнга и тридесет гроша, што у нашем новцу данас не 

износи више од тринаест динара, док је у исто то време 
тај радник зараl)ивао дневно у оближњој фабрици хар
ТИЈе у нашем новцу преко педесет динара и његова же

на за шивење рубља за једну трговину у Грацу у па
шел новпу око двадесет и осам динара. Мере социали
стичке управе осетили су сви који су имали какву не
покретност и у погледу пореза, raKca итд. На све стра
не ови су људи осетили да се ради против њих, да и:м: 

се одузима, да се навлаш тање. Природно је незадо
вољство против социаЛИСТИЧЕОГ(1 режима стало да. се 
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шири и, према у први мах јаком· социалистичком фрuн
ту, стао се стварати други фронт, коме су прилазили 
они који су имали што да бране и који се стога назвао 
Домобранским (tIeimwehr). Нашли су се одмах и вође, 
који су увек готови да воде такве јунаке и ови су стаJIИ 
да врбују махом сељаке, мале занатлије, мале трговце 
итд. До сукоба је одмах дошло, сукоби су постали редов
на појава. Обично недељом предУзимале су обе стране 
Aufmarsch-ове сад у ово сад у оно место. Циљ је био ку
ражење старих, врбовање нових присталица. Ови су се 
маршеви готово редовно свршавали сукобима. Ако ко
лоне једне стране не наи1ју на колоне друге стране, он
да напад врше појединци из места. Једне недеље, мар
шовала је једна колона радника социалиста улица:ыа 
једнога плаНИНСI\;ога места,· где сам ја био преко лета 
пре четири године. Било их је преко хиљаду, маршова
ли су у четворним редовима, са стране воДници, на че

лу главни ВОђИ колоне, а у њиховој средини велика 
црвена застава. Сви су били униформисани каки боје. 
На главама су им били качкети исте боје, а око СТРУЪЋ 
КОЖНИ појаси боје отворено браун. Маршовали су оз
би~но, предњи редови давали сутон разним раднич
ким песмама згоДНим за маршовање. На улицама није 
било mш:ога осим два-три жандарма. Домобранци су се 
зараније још СRЛОНИЛИ били у својим куnама. Одједан
пут из некојих дворишта полет·еше оштре каменице. Не
КОЛИRО глава било је крвавих, крв је у велико стала 60-
јадисати чиста и нова каЮI одела. Колона је ипак стал
но маршовала, наредба није била дана да стане и да 
одговори на напад. Али после једнога сата, кад је марш 
оро готов, неRОЛИRО какиста ухватили су сина :меснога 
B_w,era ~читеља, Rоји је био Домобранац и за Еога су 
ЧУ;f:И-!ЩЈе подбадао нападаче, и добро га изударали. 
_:; r'.~АХRwија је постал~ била л?гор завађ;НИХ стра
I!.а~а,!.НffP.О~ИТО две - Једна, КОЈа хоnе тооож све да 
I!.Џр:~~ДЊ:fЏWу~а, која не р;а да се _ишта дира - биле су 
Сt~ЛЉ? !l:\fJ1Bt~ffi~: Бор?а Је. постепено допрла и .п;о наЈ
ВJ;I~f~,:ВР;Х:О~~Ыt?( ~~д Је наЈзад :q:pеовладала СТРУЈа ШТО 

~~~У;lпq,ЯJf~·це~~'fI\~' у:ништава cтpaH~e, противници H~
бављаЧRИХ задруга нашли су се у ЈаЕОМ дРуштву I\OJe 
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,је - уз то - БИЈ10 И јаЕО наоружано за борбу Позн~
!I~ ~уф R~вави догађаји, Rоји су се одиграли у 'Аустри
~e~ т еоруару ове године. Оса:м:им тим догађајима ја. 

3 овде да говорим; поменуnу само оно што је ди
реЕТНО у вези са задругама. 

тпле Главни RРИВЦИ за ЕРВ и ру~евине, Roie су пра-
. давнашњу мржњу међ идеЈНО веома удаљеНИ1li 
'1~борима, оглашени.су били социалисти. И каЕО с 
ОRВПР њихове а.RЦИЈе· у лазиле веn многе установе ~o~ 
циа.iIнога значаЈа, борба је ВОђена и против социали
ста лично и против установа Еоје су они или непосред
но сами подиг.ли или којима су они веЋ више година 
РУIИВОДИЛП. Поменуо сам да су радници најзад приш
ЛI~ ~абавља.ЧRИМ задругама и да су оне ушле Еао једна 
~ажна та чка и ~ њихов социални· програм. Сам овај 
Један факат био Је доста да државна власт, која се бо
ри са социалисти:ма, узме оштар С'Гав и према задру
гa:м~. Али - аУСТРИСRИ задругари тврде - подбада
ња Је било и из редова вечитих ПРОТИВНИRа набављач
ЮIХ ~aдpyгa. Све су таЕве задруге, на које се сумњало 
~a С3 У РУЕама социалиста, биле затворене. НеЕоје су 
иле и ~а:iграбљене. ТеЕ после више дана почео се уво

дпти неRИ ред у задругама. Али, Еакав је тај нови ред' 
. Др. Карл Ренер, раније државни канцелар Ј oxa~ 
lIелцер, Еми ФрајндЛ:их (члан управе Међународнога 
задружтнога с;авеза у Лондону), Сигмунд Раусниц, Хер
~aH Аз ст и оезБРОЈ других истакнутих задружних во
l)а и фУНRционера, ухапшени су под изговором да су 
припр.еиали превр~т. Зграде, стоваришта, продавнице. 
l):дионице - с.ве. Је одузето од старих управа и пре~ 
Дс<ТО љ.удима ЕОЈе Је државна власт назначила. За прет
седни~а главне набављачке задруге назначен је Др. 
1l1тТроол, за његовога заменика дР. Мареш, владини 
љзди. Исто T~EO су поуздани људи назначени у главни 
савез и у ПОЈедине :iадруге. Задругари:ма је упуhен у 
две стотине хиљада. примерака проглас у коме их нови 
ј~п~ављачи YBe~aBaJY: 1) да Ће набављачке задруге по
СТОЈати и даље, 2) да задруге остају својина ЊИхових 
чл.а~ова; ~) Д~ еу радници у праву имати своје задру
ге, 4) да Је Једпни услов за то да чувају своју само-
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сталнос;r према појединим ПОЛI;IТИ~IRИМ странкама, и да. 

ее :kачелн,О ограниче на ПР:ИВI?ер;н~, зар;атке. 
, "Том' ПРИЛИRОЦ, 'конста:гов;:l,JIИ" су нови:' управљачп; 
једним зiшисником: 1) да J~, у.н:аба:вrь~ЧRИМ, зар;Ј{;угама; 
уложе!I ь:апитал око 800 МИЛИЈуда дднара; 2). д~ ,само 
niтедионичkих. ул~~а им~ ОКРУГЛQ, 250 ,МИ~ИЈуна: д:!!
нара; 3) да Је сав оваЈ новац (800 -т 200 ,-,1~000 
Ми.lшјуна) раднички; 4) да виџrе хиљада радничких, 
ПОр'одица живе о једино~ дохотку IшјiI добијају као 
разни' службеници, у задругама. 

, . :Вл~да јеобјавила)6 фебруара нарочиту ур~дбу, 
специјално о гЛаџнрј. набављач~ој ,задруз~, по којој: 

1)" rrржавни ъ:анцелар ,У н~предак наЗНi1СЈује Ч.;1а
НЩ3~ УПРi1В\Ј који lщ )ТПI?i:tвљатизадругом; 

,.0 • l оо _ • I"!! . • 

2) еви подсавези имаЈУ одмах ооу(3тавити СВОЈ рад; 
3} кад суд уведе у задружни, регистар нове - на

значене члан ове -' шra у Исто време да избрише пз 
'гога региетра еве раније чланове управнога и надзор
нога одбора;' ' 

4) СВII ТРОШIШВИ, које ове промене изазову, пада-:
ју на терет гл'ав'Не набављачке задруге~ 

Йова'управа ПОХIIтала је да обележи поло,љај на
бављачких задруга "im kiinftigenStaaC (у БУдУhој дР
жави) иједном нарочитом изјавом, с:вога претседника, 
I-coja, у главноме гласи: ' , 

1) задругарство радника може бити само на пот
пуно неполитичкој бази и задружни рад може се кре
тати у оквиру чисте привредне саМОПQмоlш; 

2) набављачке задругене смеју се преь:омерно раз
Iшјцти ТaIШ даштете оправдане животне интересе до

iШihе ТРГОВIIне п ДомаћеГа занатства; 
3) не смеју се никад губити из вида правИ. хрпш

Ьанскп погледи који у привредном задружном радУ :мо
рају увек бптивидни. 

Гl1рговци ипак НЈТСУ бпли задовољни; сви нису бп
:ти ни сложни у мерама које су желели према задру
гюш. "Радпкално крило Шtлих TpГ~Baцa тражило је 
да се О,Ј;мах затворе и растуре све наоављачке задруге. 

1 .. 
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~T ~еренији ,су ЖЕШ~,ЛИ да се ликвидацијапосrr:епено из
вр~п. 'Н~~Јј~RИ .~~~о.в~и? ,у:t;lрзници * 'ИlIдустријалц:и, 
КОЈИ су им~л,И СIfуП;ИЈалн~, np~~,редне,ра~лог~, нпсу би
лп ни ,за Једну предЛо~ену., ,меру; њихов је интерес 
БЦО"дасе з'адруге 'оДрЖе",. ,(D'er 'јгеl'е оёпоssеПSСhаftеr, 
МШе '-!Vlarz 1934, етр.8).,У 'једноме ипак' с'агЛасност.је 
била једн(щ~тпi~а;: ,да се у'~,апредаксвака ~:к'сшiнзпја'шi
ба~љачких задруга :Мор'а спречити, а под тим сви схва
'ЈЋЈУ, ово: 

'1) мора се Спречити примање нових чланова: 
2) мора се спречити примање нових штеДИОНIIЧ

Rихулога; 

3) мора се' спречити пропаганда и оснивање но-
вих задруга; , 

4) морају се затворити сви филијали; " 
5) задруге се мораЈУ ОГРаничитина набавку СЮIO 

оних намирница,које служе непосредној потрошњи за 
живот. 

Све се више чуо и овде глас, који смо раније СЛУ
шалиу Италији и Немачкој: задруге имају само да 
'!:! ',. " ' , • .' • ' 

уолажав~лт цене, њи~оваЈеТОЈедина улога, ван ње 

њиховаЈе делатност непотребна и, шта више, директ
но шТетна. У томе смислу се пише у, поменутом ,за
дружном листу, тако говоре нdви предстаВНИЦlгзадру
та,. њихове тежње воде Еа, постепеном напуштању ра

НИЈ~ инт~нзивнЬсти и -, такав њихов правац - одвео 
их Је и Једном 'споразуму с Каufmаiшsсhаft-Оl\I који су 
они објавил~, ~ задр'ул.сн~~ . .л:ис~у на првом месту под 
крупним натписшr:Еiпе wichtige Vereinbaruna mit der 
KaUf~annschait'l ~aj "значајан" споразум с трговцима 
саСТОЈИ се у овоме: 

,1) Набављачt:е ~aдpyгe обавезуЈу се да Hehe више 
отварати нове продавнице. 

2) Број задруга, које су се 1 јЮlуара 1934 затеь:ле 
IШО чланови Г л а,iпi е набавља чке задруге, не еме (darf 
tJicht) бити повеhан. 

3) Irропагавда набављачь:их задруга ШIa се огра':' 
Ничпти само на :КРУГ њихових доеадаЊIIХ чланова. 

ч 
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4) На шеhер, који се од 1 јануара 19з4 издаје, не 
сме се у будуhе давати вишак CRiickvergiitun~). 

5) Главна набављачка задруга обавеЗУЈе се да у 
одиереном року ликвидира производљу текстилија и 
да употреби свој утицај да набављачке задруге прод~
ју у напредак текстилије само у оним местима, где Је 
то безусловно потребно у интересу Њ!lХОВИХ члан?в~. 

6) rгрговци се обавезују да за траЈање ове погодое 
обуставе јавне нападе против набављачких задруга, 
нарочито да обуставе тражење да набављачке задруге 
ликвидују, да се спречи приступ у чланство итд., и да 
свако даље узнемиравање чланова набаБ.Ј~ачких задРУ
га избегавају. (број 9 од Anfang Mai 1934). 

То је тај важан (wichtige) споразум. Непознато ми 
је да је икада икоја задружна група учинила толике 
устуш~е и такве концесије. Кажу да су Рочделци у 
стварп учинили концесију приватним продавцима кад 
су пристали да продају по њиховим (ситничарским) 
ценаиа. Али то је био њихов почетак. Није их било 
више од 28, а цео њихов капитал није прелазио 700 
динара. Осим тога они су се ипак надали да Ье те дене 
'(:иањити кад сведу на крају првих шест месеца ра
чуне и виде јесу ли што у ствари више узели по o~
битку свих трошкова и одбитка за фондове. Овде Је 
сада сасвим друкчији случај. У Аустрији је преко 400 
хиљада радничких породица заинтересовано за наба.в
љачке задруге, преко милијарде динара су скупљени 
у ЊИХОВШI установама, а њихова централна управа 

пристаје ипак на овакве унижавајуhе услове. Је лн се 
та управа уплашила оних топова што. су рушили оне 

велелепне и јединствене станове што Је бечка општп
на подигла за раднике и што су уби.јали невину децу 
п жене радника илп јој је просто то тако Hapel)eHO? 
Вило што му драго, њихов је споразум стао. на пут 
развитку набављачкога задругарства у АустрИЈ~ и осу
дио га на непомичност'. Из историје се, зна да Је свака 
људска група, коју су ма који узроци задржали у раз
витку, била кратка века; њу су - пре или после -.
замењивале и потисюrвале друге КОЈима ништа НИЈе 

сметало да живе, да делају, да су активне. Ако у аус-
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'Iријском задругарству остане дУХ који је довео до онак
вих "важних" споразума, дУХ који се плаши чак и јав
них напада малих трговаца, и коме милост тих напада 

изгледа чак нешто необично важно, онда аустријСIЮ 
набављачко задРугарство не може очекивати друго што 
ДО оно што је постигло све дРуге стационарне групе. 

I\.арактеристично је - и ја то подвлачим - да се 
све ове и овакве рестрикције, да не кажем и нешто 
више, дешавају под готово сличним политичким реЖII
мима: фаmистичким у Италији, народносоциалистич
Б:ИМ у Немачкој, Домобранским у Аустријп ... 

'1 
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ВЕЛИКА БРИТАНИЈА 

.морам признати да осећам у великој :МСIШ нела
годност да говорим о В. Британији овде, кад се говори 
о задругарству и о његову враћању натраг. В. Брита
нија и враћање натраг - изгледа чак и противр~чност 
кад је реч о задругарству. Па ипак ... 

В. Британија је увек - нарочито од деветнаесто
га века - уживала глас земље у којој влада истинска 
слобода. 

у њој су се вршили најсмелији експерименти на 
социалноме пољу. 

у њој еу слободоумни људи из целога света на
лазили склониште и заштиту. 

у њој је прво ново задругарство угледало свет. 
у њој су набављачке задру,ге достигле раЗВИТa:I~ 

п снагу којШlа се свак дивио и диви. 

Она је - у овом погледу - била жива школа и 
углед свима земљама у свету. У целој Европи, IШО п 
У целој Америци, Азији, Аустралији, Африци, свугде 
где се зна за набављачке задруге, помињу се основе II 
принципи који су израl)ени најпре на енглеском тлу 
и који - :мада се поједини стубови увелико Елате II 

мењају - и дан-даљи у главним деловима стоје још п 
данас.-

I~aд све то узме човек у обзир, њему мора бптп 
---..: заиста - нелагодно када и ту земљу - Еолевку 

модерногазадругарства - мора да помене као земљу, 

где се задругарству чине тешкоhе данас - после више 
од сто година. Ненамерно, да какве импресије нава
лице изазивам, оне се саме намећу, наваљују, подвр
гавају својИј\I силним утисцима и сликама, примора
вају ме да се зауставим пред њима и да размишљ[ш -
:макар то бшIO И само 9РЗИМ ,1IeTOM - шта је све бидо 
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I1 како је све дошло до онога што нас данас", узне:мп
. ру је. Једну само напо:м:е~у ипак доnyшта:м сеои", и !,пе
лује:м на читаоца да ми Је и он допусти. ~Iени оп о:ило 
бескрајно. неправо ако би ко схватп? да ~a OB~ редове 
ппше)[ да што или да кога КРИТИКУЈе:м. '10 НИЈе наме
ра ових :мојих чланака. Ј ~ износим само чињ~ни~е, 
нонстатујем само факта, Јер ме она интереСУЈУ, Јер 
сматрам да је моја дужност да као један од осннвача 
~iеђуна,роднога задружнога савеза (У 1~~)5 години. у 
Лондону) водим рачун о њима. п да ми Је - ~e :м:ања 
_ дужност да о томе упознаЈем оне у наШОЈ земљи 
који примају и читају моје написе о .задругарству~ 
Исто тако ја не предлажем ништа. То ~e ствар OH~X 
r~oje те чињенице непосредно интереСУЈУ· НаЈзад, Ја 
не . показу јем ни правца којим би се те чи.њени~е мо
гле мењати или паралисати. За такве мере н:ще до
вољна снага удаљенога појединца, није довољан ни 
најближи појединац; зато су потребни поред м:а?:ЈВ
них снага љvди још и многи врло сложени матеРИЈал-. . 
ни vслови. 

о Још једну напомену морам такоЬе да учиним пре 
него што преl)ем на енглески случај. У ранијпм ч.лан
цима казао сам на једном ~eCTY: да многе - p~H~Je
друштвене појаве изази~а-.1У за.дру;гарство, КОЈе Је та
Ii.olJe једна друштвена ПОЈава, али да и оно изазива по
јаве од којих некоје директно ИдУ и раде .r:ротив,;ьег~. 
Ј една таква појава су и они незванп "ПРИЈатељи КОЈИ 
представљају задругарство као да је оно жедно људске 
I>:рВИ и као да оно има такве антропофашке апетите да 
прождире све који нису пз његове хорде. Разуме се да 
Н1ШIта није даље од пстине него оваква држања: Таква 
представљања немају реалнога оправдања ни у реал
ности задружне :мисли ни у снази задружнога потхва

'ra. Гfюша разметљиво ст није ништа друго до једна лу
даЧRа брбљивост која уз то наноси највеЬе моралне 
IIIтете правоме задругарству. За ово је у ТОЛИКО теже 
да се брани од таквих п сличних повреда што о.но He~a 
своје сопствене дефанзивне теХНПRе, као што Је ИМЩУ 
јаки соцпални обпчајп, као што су, нпр. знамење, кр
IIIтење, слава, крста, заветина, комунион (код I\атолп-

~' ·'Ј.· 
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:ка) , обрезање (код :м:услпмана) птд., што се оно ШТIIТИ 
II брани TeI\ посредно, на што се мора, међУТИМ, дУго 
чеI\ати. И у Енглеској је било антропофаrn у задругар
ству; ис'.('ина у мањој мери него на нашем континенту, 
ади пх је било. Њиховој брбЉИВЬСТII И настрљивости 
- поред материјалне снаге коју испољава енглеско за
другарство - има се много захвалити што сада пости
же прво и најјаче задругарство у свету. ВеЬ. неколико 
пута ја екреЬем пажњу на ову нашу недаЬу. :Мислим 
да је крајње време да се из задругарства ишчисти и 
избаци што није његово, што :му само штете наноси, 
представљајуhи га за оно што оно није. 

Енглези још нису написали историје свога задру
гарства. Пок. George ЈакоЬ Holyoake' написао је један 
повеhу књигу под насловом Тће History of Coopera
tion, Лондон, 1908. Али она не износи эадругарство 
у вези с укупним социалним стање:м своје земље, у 
њој су изнесени пре поједини догаl)аји из живота и 
рада самога Холјо:ка који лепо каже на једном месту: 
ТЬе strry of this ;movement ]s that of ап eyewitneess 
(очевидца). Осим ове Холјокове књиге н других мно
гих његових књига, има још :много писаца Rоји опи
сују пnједине важне епизоде из задружнога живота 
Енг леске. И ако човек све то зна п прочита може ство
рптп себи једну општу слику о задругарству енглеско
ые. Енглези су уопште релативно' мало писали самп о 
себи. Континенат је впше ппсаю о њпма, а првп који је 
о њюra исцрпно писао и који је још пре осамдесет годи
на ;ЩО једну теорију о њихову задружном раду - RO

јој ее нн данас нема много шта замерити - био је ВИК
тор Е:ме Хубер, "прави немачки професор", како су го
ЕОРИЛИ рочделски пионири, радознали да га виде 1844 
године и ПОНОСНИ што је чак "а true German professor" 
поеетно њихово дуhанче у безизла.зној корњачиној 
улици. После Хубера писали су о енглеском експери
менту и Французи, Италијани почевши од МаЦИНIIја, 
Руеп II други, и данас многе - писане и објашњене -
ствари о енглеским задругама може човек наhи више и 
rютпунпје у овим земљама него у Енглеској. 
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А:ыо ИЗ0ставимо она. ситна свакодневна удружива
ља, која се лако СRлапају и растурају за свакум'ало 
важнију'по~ебу која иштевеhу снагу него што је сна
га малих појединаца; ако 'эIреljемо преко ових - како 
се обично 30ВУ - самопiшлих 'творевина 'које . су ималп 
и имају сви народи; ако поljемо само од формација које 
стално и све јаче налаже опinти економски притисак 
- онда су ЕIiглези имали још'у шездесетим годи:нама. 
осамнаестога века (1760) своје набављачке ЗаДР-Уl'е. 
Вила су то невелика удРужења 'ткача, којих је тада би
ЛО врло много И који су због појаве механичкога разбо
ја увеЛIШО већ осеhали 'ударце снажне утакмице, који 
су се удруживали поглавито да јевтиније купе зобну 
тараНу или брашна. Годиmши обрт овакве 'једне задру
ге није био веhи од 30~0'фунти стерЛинга. Какав је 
ирај ОВИХ задРуга био, не зна' се блилtе. МеRсуел, ъ:ојП: 
је написаЬједну историју о задругарству у Скdтсiюј (Wit~ 
1iаш·Махwеll: Hlstory'of'Co6peratioit in ScOiland,'Glas~ 
gov, 1910.), не може да наведе кiшве доказе о тСше. A.iItI 
пшшње како је један број беднйх ткача 'у ткачкоМ: селу 
Govan, . близу r .JiезгОу, у 1777 години основао једну 
набављачку задругу, која јеirостојаласве до 19091'0-
дине. Наводе се затим многа друга аснивања '-'" сВа. да 
олакшају набавку брашна, :која 'су трајала нека ltpahe, 
нека дуже време. У 1800 години асно'вана је Тће Bridge
ton Victualing SOciety, :која' се јако приближује данаш
љим задругама, а у 1812 год. задруга 1Т Lennox
town;"'y, која је прва увела деобу ви:iпRа Cpa31IePHO на:... 
бавцп. И у њој је добит по правилу дељена према 
ушrahенои капиталу; али је учињен изузетак преыа 
ониыа ltоји би набавили мањеод њиховога уплаhенога 
Iшпитала. Њима је добит дељена 'сразмерно ЊИХОВТВI 
набавкаМа. Стога енглески задруга.ри сматрају да је 
већ овде почетак познатој деоби коју је данас усвојпла 
пеhина набављачких задруга у свету. 

.у скоро су се iюче.iIи оснивати МЛИ1IОВИ за ове СII
ротане. У почетку сусе они обраhали општИнским уп
равама и молили да их у тшre ПОМОГН1Т • Некоје су се п 
одазвале - као она у Hul1. У ork, Sheerness - али су МО
РП.'Ш и сами невољници да напре.жу своје пзнурене 
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снате. Свет је бпо уопште незадовоЈР~.~ с :М~ЩIардма, 
који су <;таЛ~9.пењ~ли цене браmну, апоредтога -
сви су их гласно ОП'l'Уживали да -' мешају коалин II 
друге минера.+Ј:~~ делове е БРашщ>М. ". ., 

у то Вр,еме падају и први јавди кораци Роберта 
Оен:а (Qwеп) У корист Фабричких радника који СУ 
'Јада живёли вео;м:а бедно. Његов рад и његове агита
ције КЛОШIЛе су се непосредно поправци социалнога 
(:материјалнога и. просветнощЈ. положаја раДНИI{а, па 
је у тщre С;шIслу увео и реформе у. својој фабрици у Но
вом Ленарку. Али његов план да се ,социално 3ЛО И3-
де:чи ишао. јеЩIЩО даље. од ових ПQкушаја, који су -
У3 ТО - имали против себе јаку опозицију свих дру
гих фабриданат«;t. Оен се чудио како људи не жале тро
шка да одржавају у добром стању мртве машине, а жа
.:Ј.е да што издаду на усавршицу најважније од свих ма
шина - на радника! Његови опоненти - обратно -
tlУДИЛИ су c~, таквом непотребном расипању. Оен је -
на крају - дошао на .мисао да се, истинска. пор:р;:tВЩ1 
не може иначе достиhи до ако се сви они који пате у 
тренутном социалном оквиру не издвоје И3 њега и не 
образују своје засебне општине, где Ье радити и жи
пети како најбоље сами за себе наЬу. Те његове 
communitjes имале су бити саме сери довољне, као што 
су некада биле поједине породице на селу, пре него 
што је настала подела рада у већој размери и пре него 
што су поједини интереси дошли у супротност п су
Iшб. У ОеFfОВИМ општинама ових супротности неће бп
ти, јер неће бити посебних интереса, сви Ье се кретатп 
н IIнспприсати једном једином идејом: ОПШТlНI п једна
IiЮI добром за све. Оен је не само смело проповедао ову 
('воју идеју -. потпуно самоуверен да је у њој нашао 
прави лек против зла - него Је ради љенога ОС'I'Варе

ња потрошио и све своје велико имање. Није овде :ме
сто да у лази~ детаљније у живот и рад овога знамени
тога чощша;. нога ~o нитересује, препоручујем му исцр
пну И врло инструктивну КЊtyгу од Деlопе Simon -
Robert Owen, sein Leben und seine Веdеutllпg fiirdie 
Gegenwart, Јепа, 1905. Ја га помињем самр толико 
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у колико се његово име и његове реформаторске изеје 
везује за задругарство. 

Оен није радио ништа на задругама. Госпођица 
llотер, доцније госпоЬа у еб, која је напи~ала пнтер~
сантну књигу ТЬе Cooperative Movement 1п Great Вп
tain, London, десето издање од првога у 1803, кој а је 
раније наведена у немачком преводу проФ. Брентано II 
која је BP~10 много ,щопринела на нашем континен~у да 
се створи друкчије - повољно - мишљење о задру
гарству набављача, налази да Оенипак има везе са за
другарством у колико је први умотрио у ТРГОВИНСКЮ[ 
Iшпиталу оно што је главно у њему, што га храни II 

што га доводи у сукоб с масом - добит или профит 
(СТР. 20-22). Други опет један задружни писац, ра
није CeltpeTap Швајцарскога савеза на-бављачких за
друга, доцнпје секретар Међународнога задружнога 
савеза, II најзад професор универзитета у Ј ени, Др. 
Ханс Милер, који је дуго претраживао H~ лицу M~CTa 
задружне архиве и књижице у ЕнглеСКОЈ, изнео је у 
Хамбуршком Konsumge":ossens~h~ftlichen Rundsc~au 
(:у 1914) једну Оенову ИЗЈаву КОЈУ Је он учинио у 1t536 
години и која гласи: "Изненадио сам се кад.сам видео 
б или 7 задруга у разним делови~а града, КОЈе, како су 
:ме људи уверавали, добро чине, Јер ситничарством по
стижу нешто добити. Али је крајње време да се учини 
крај мишљењу, које се јако распростирало у јав.ностп, 
као да се у овоме састоји социални си crreM , КОЈИ ми 
шraмо увиду, или да су те задруге ма у че~~у саставн.п 

део уреl)ења која чине нов морални свет'. А~и. Је 
UeHoBo тврђење да се у трговачком профиту КРИЈе Јед
на велика економска снага ипак учинило да његови 

следбеници обрате цажњу механизму КОји. ту. доБI~Т 
акумулише и конзервише. Први од тих, IШЈИ Је идеЈУ 
о добити покушао практично да оствари баш ради из
воЬења основне мисли Оенове - ради Оенових оп
IПтина - био је лекар у Брајтону (Brighton) William 
Кing, човек осетљив према невољи других људи, 

због чега је добио општи назив the роот man's doctor 
( сиротињски ДОКТОР). О овом знаменитом ЧОВeI{У llJ;ЈВП 
јЕ' упознао европске задругаре др. Ханс Милер СВОЈШf 
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интересантним проучавањима која су штампана у Г 0-

дишњаку Међународнога задружнога савеза за 1913 ~., 
ну у 1922 години Савез енглеских задруга издао Је 
нарочиту књигу од Т. W. Mercer: Dr. William King and 
ТЬе Cooperator 1828-1830, Мanchester, 1932. ~ овој 
одличној књизи описан је цео живот и рад Др. Rинга, 
џрештамшurи су - од речи до речи - свих двадесет и 

осам бројева његовога Задругара, који је излазио од. 1 
. маја 1828. до 1 августа 1830. месечно једанпут, и КОЈIl 
је попуњавао сам Др. Кинг. 

др. :Кинг је констатоваю најпре у томе сво.ме ли
сту беду која је владала код оних (радника) КОЈИ про
изводе огромна богатства. 3атим је аналисао BpeДHO~TII 
које рад ствара и шта бива на крају краја од њих. 'Ту 
он већ констатује факта која вређају СВaIшга поштено
га човека. И у новом (четвртом) броју долази на мисао 
IШКО се та неправда може поправити. Оно што ће после 
тако рељефно изнети Немац Хубер, који није много 
знао о Др. Кингу И што ће потом постати темељ задру
жне набављачке теорије, Др. Кинг је још __ у августу 
1828 године до ситница предвиђао и формуловао .. До
бит, акумулисање ове и стварање капитала, деЈСТВО 
овога механизма кад ради слободно и под заштитоы 
индивидуалистичкога поретка и морала, и онда револт 

против пустоши и беде, коју радња тога ме.ханизма 
ствара, и реакција коју та беда изазива.- све Је то Др. 
Кинг јасно увиђао и Еонстатовао. ИдеЈа задругарства, 
као реакција, одређено је дефинисана. Тајна те снаге 
iШ :Кинга је потпуно јасна; он зна и њене међе, а оне 
су одреЬене крајњим циљем који I!ије онај који се да
нас задругарству - са стране оБЈективних посматр~
ча - приписује. Овде др. Кинг иде' својим путем, КОЈИ 
је усвојио од Оена, и који га одваја од данашњих за
другара - набављача. Данас се трговински IIP?фнт 
Iшји задруга остварује враnа оним задругарима КОЈИ су 
га - преплаhујуhи намирнице - добровољно д~ли ::3(1-
друзи. Др. Кинг је у 1828. години CMaTp~o да Је циљ 
његовим задругама: да оваЈ профит чуваЈУ, да га ску
пљају из године у годину, Il да га једнога дана - ь:ала 
он буде доста веЛIIIШ - употребе на стварање ОПШТIl-
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на (соmmtшШеs), као ·што је то· Оен замишљао, у који
ма ће се тек остварпти задовољаљ живот. У даљим. 
својим чланцљ~а Кинг тачно увиljа и .шта све треба 
ставити· у службу овој замисли. Још док ·се стВарају, и 
док оне скупљају капитал, задруге не :могу им~ти дУга 
живота ако ИМ.! не npиl)е у помоћ спрема КОЈУ нова 
установа потребу је. Од како је света увек ~e свака 
група стално преносила на млаljе искуства .КОЈа су ста
рпји у животу стекли.· 3адруге Te~. ства.раЈУ искуст~о~ 
оне имају да утру пут другој једНОЈ - далеко ваЖНИЈОЈ 
- установи, њихови задругари морају да приме све 
умесне поуке својих искусних људи, и то, како ПОУБ:е 
I~oje потребу је рад задругин, тако и оне које су још по
требније ономе што има тек доhи. И ту је Др. Кинг из
нео цео иросветни - Енглези увек говоре васпитни
план који морају имати сви У виду. Прешао бих знат
но оквир овога чланка, ако бих пошао за свима чланци
ЈШ дР. Кинга у којима је изнесен цео његов план. рр
iEШI да је доста ово, што је довде речено, да се дооИЈ~ 
СЛИIШ IШКО је иутовала задружна. мисао у ЕнглеСКОЈ 
ире него што је приспела до места одакле ће стеhи 
светски глас. 

3адруге Др. Кинга живеле су брзо и достигле ~y 
за неколико година велики број. Једни наводе да их Је 
већ у 1830 г. било 400, други да је њихов број прела-
3~O 500, треhи (Thomas Dawe; ТЬе cooperative move
ment: ап hystorical scetsch, Manchester 1909). да.СУ до
стигле 700. Али су исто тако брзо и ишчезавале. После 
неколико година било их је само мали број. 3ашто је то. 
хлађење наступило, није одређено испитано. Сам. Др. 
Кинг још у 1830 год. напустио је цео рад на задругама, 
очеВIIДНО незаслужено увређен од неких бучних: аrnта
тора који су ушли у задруге да и ту тераЈУ СВОЈ агита

ТОРСЮI занат. Мисли се да су главни ПOI~од били ипак 
сувише далеки изгледи на поиравку, док Је веhина T~a
ашла брзу и непосредну корист. 3а нас данас мора ои
ти важно оно што је доцније откривено код Кингових 
;~aдpyгa које су надживеле свога осниваоца. Доказано 
је 'да је А.ч:е:кса.ндар Кембел, један социалистич:ки ми
спонар; којп је агитовао за задруге много пре Рочдела, 
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пре 1830 године, иреиоручпвао деобу профита сразмер
но набашшма. А код неко.ч:и:ко задруга Rингова тииа 
од којих две-три и данас постоје у С:котској недалек~ 
од Глезгоу, нађено је да још од 1828 годин'е иракти
кују такву деобу; исто ТaIШ нађено је у задрузи у Мел
тюrу у Јоркширу, која је основана у време задружне 
акције Др. Rинга, да је од иочетка већ делила вишак 
задругарима сразмерно ЊИХОВЮI набавп:ама. Тако се 
дошло до сазнања да је оно што је финансијСI{И и еко
НШIСКИ темељ тако званога рочделскога система ио

етојало већ тридесет и две године раније. Само се тако 
МОЖf\ објаснити фа:кат да је Холјоь: још 1843 године, 
.ШI-сле годину раније него што је основана чувена роч
;Ј:елска задруга, могао дрлшти предаваље у једној малој 
купи у к.ојој су се скуиљали чартисти п социалисти у 
Рочделу, у коме је изнео све тачке које he иосле годину 
дана бити ироглашене за ирпнцпие рочделске (ПоIУ
oake: ТЬе History of Cooperation, стр. 266-275). 

Време између 1834 и 1844 године испуњавају аги
rгације И борбе чартиста, покрета који је циљао више и 
даље него што су the union shops, како су онда називали 
набављачке задруге Rингове - удружени дYhани. 
Чартисти су тражили Народну хартију, народни устав, 
по I{OMe су и добили име, и њихови погледи ишли су 
у правцу веЛIIКИХ промена. Разумљиво је да их тако 

" 1 ,)СIIтне ствари, IШО што су ду шни, нису lIIОГЛИ инте-

совати, и они и немају неиосреднога утицаја на задру
гарство. Ииак је :'-ЮIВОТ учинио своје :ШНIО чартиста и 
(1,]; 1833 до 1842 године основано је десет набављачICИХ 
задруга, које II данас постоје. Ј а непу да говориы даље 
(ј чщ:rrИСТИIlIа, l{оји су иосле неIШЛИIШ буна и пораза 
бедно завршили. Морам ииак констатовати да је баш 
тат{ав свршетак њихов пробудио нод радника поново 
Ilнтересовање за задругарство. Разуме се, да су и иро
пагатори, као што је био Холјон, чинили своје. Али је 
јасно било да је пораз на ИОЛИТlР·ШШI пољу истакао у 
први ред :миран, ну оиет за то кори сан рад. Психа масе 
потребу је увек неIШ више - не обично сва:кодневно -
заншraње. 3ато су јој ваљада рljави управљачи, пошто 
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нису желели боље занимање, приређивалп често игре 
и параде, circenses ... 

у декембру 1844 године основана је задРуга у 
Рочделу којој су дане све основе које је раније иску
ство освештало. Холјок је руководио оснивањем. Он сам 
каже на сТр. 89 своје књиге (The cooperative movement 
tO-dау, London 1~96) да су "двадесет и осам Љf1.уи. 
- познати дОЦНИЈе IШО рочделски пионири - КОЈима 

е,ам ја, као путни предавач, више пута, на њихов позив, 

држао говоре, основали у 1844 једну нову задругу". 
А на 107 странп псте књиге пзрпчно каже: 1 stood ьу 
the cradle of coop€ration - бпо сам код колевке кад се 
задругарство рађало. Ја стојпм на гледишту да се ствар 
'ШЕО и десила. Нознао сам ХолјOIШ у Лондону 1895 го
дине, кад је оснпван Међународни задружни савез. Он 
је бпо једно пре подне председник седнпце, а illnај
царац Абт п ја потпредседници. ,Седели смо један ~O 
другога и - у ТОЕУ краткпх почивака - питао ме Је 

сад о овом сад о оном самониклом задружно:м облику о 
којима је, вели, чуо да и данас живе код Срба. Кад се 
после једнога часа по подне седнпца преюшу ла, да се 
еутра пре подне почне нова, Холјок је погледао Абта и 
иене и рекао: Well (лепо), сад идемо да руча-мо. ХОће
те ли да руча:мо заједно у Либералном Елубу? Ја вас 
позивам као своје госте. Абт се извинио, јер је био ра
није, позват у РеФорм-клубу. Ја се захвалим на пози
ву, примим исти И упутимо се на ручак. За време ручка 
Холјок је уживао да ми препоручује енглеска јела; на
љутио се привидно кад је донесена печеница, јер му је 
то дало повод да устане против погрешнога мишљења 

Европљана који држе да Енглези једу непечене биф
теке; ручак је протеRао у краТIПнr али прпјатни:М: раз
говорима. После РУЧЕа Хојлок ме је позвао у салу, где 
се пије кафа и пушп. Тада је разговор добио свој rгуни 
елан. Ј а сам желео да сазнам све што мене интересује 
из његовога дугога задружнога рада. Нарочито ме је 
интересовало време пре рочдеЛСRОга оснивања и први 

кораци. Холјок је говорио полако - тада је већ био у 
дуБОЕој старости, величанствено окружен као снег бе
лом брадом п бујнШtI I\оеш.I - али без Iгмало умора или 
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досаде. И ја сам жељно гутао сваЕУ реч, увиђајуhи све 
више - иако је Холјок избегавао да диреЕТНО о себи 
говори - да је он тај који је .све то инспирисао, Еретао
и руководио. Кад сам дОЦНИЈе посетио задруге у Роч
.Делу, 1vIанчестру, Лидсу, ИТД., ја сам стекао неколеб
љиво уверење да је Холјок израдио основе и руково
.ДИО ц~лим оснивачким процесом у Рочделу. Неки Ен
гдези радо поми~у Др. Кинга Еао оца енглеСЕОГ задру
гарства. ~ он то Јесте кад се говори о задругама Оено
Ћога. ЕраЈЕ;ьега циља. Али Еад је реч о задругама Еоје 
имаЈУ СВОЈ властити поглед, онда њихов оснивалац је
,сте п мора остати за свакога само George Jakob Holyoake, 
и НИЕО други. У осталом ову је ствар најбоље решио 
сам енглески главни савез Еад је својој новој палати, 
где се наетанио, дао име Holyoake House. 

. Холјок је написа9 историју рочделске задруге 
(Hlstory of Rochdale PlOneers London 1904) где је поме
'Нуо c~e и сваког.а и Haj~aњeгa суделовача, изоставио је 
само Једнога, наЈглаВНИЈега - из претеране СКРОМНО
,ети - изоставио је себе. 

Рочделска задруга основана је крајем декембра 
1844 године. у њеним првим основама налазимо две 
видне карактеристике које одају време и утицаје од 
Еојпх се задругарство још није дЮГЛО ослободити. Пр
ву :карактеристику ја називам УТОПИСТИЧКОl\I, дРугу ре .. 
,алном. Оне се виде у сам-ом програму рочделаца - и 
ради јаСНОће, а и да би се очувао континуитет какав је 
у оригиналу - ја делим сам програм овако: 

а) реални део: 
"Циљ и задатаЕ ове задруге је да ради дrатеријал

них користи и поправке социалнога и до:маћега (при
вреднога) стања њених чланова нађе погодна средства. 
{Го ће се учинити стварањем довољнога капитала, по
дељенога у делове од 1 фунте стерлинга сваки, те да се 
ово постигне: 

Да се отвори и уреди једна продавница1) у Еојој 
11e се продавати средства за живот, одело птд. 

1) У оригиналу стоји store, како су Америчани у прво време на
зивали продаВНIИЦб, где се све ыогло купити, као данас у великим 

lIIагациниыа, тзв. \\'arenhaus. 
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Да се озида, RУПИ или удеси један бр?ј Еућа, у ЕО
. јима они чланови који желе да помогну Један другога. 
да поправе своје домаЪ.е и социалне услове могу ста

новати. 

Да се пропзводе ТaIШИ артикли, Kali:Be задруга од_· 
редп, да би се члановима, који су остали без посла или 
чије се наднице узастопце смањују, створило за~и
~aњe. 

Да се купи илп заRУПП једно земљиште илп више-· 
земљишта Еоје би обра}Јивали чланови Rоји су без по
сла илп чије бп наднице биле одве1 р}Јаве". 

б) утопистички део: 

"Чин то буде могуЬно, задруга Ь.е настати да регу
ЛIIше снаге производње, поделе, васпитања и управе 

(земаљске) или, другим речима, да оснује једну RОЛО
нију уједињених интереса, Еоја Ье бити довољна ca~a 
сеБII, или да помогне друге задруге да такве RОЛОНИЈе: 

. " 
осниваЈУ· 

(На Ерају програма стоји још да 1е задруга у јед
ној од својих ЕуЬа - чим то буде могуЬно - уредити 
један кут, где 1е се пазити на умереност у пи1у, IШ-· 
lШ би се неговала трезвеност и паметан живот). 

НемаЧliЋ задругар - Роберт Шлесер - још је ви-· 
ше детаљисао овај програм и - Еоје из њега, Еоје из· 
праRсе задругине - извео ове щ)инципе: 

А Шест принципа о уступању робе: . . 
1 У ступање робе по :месно-уобичајеној днеВНОЈ 

цени. 

2 у твр}Јивање ВИШRа према висини узете робе. 
З Плаhање у готову ltaIШ при RУПОВИНИ тако и при 

продаји. 
4. Чистота робе. 
5 Тачна мера. 
6. у ступаље робе сваЕо:ые. 

Б. Т Р и п р и н Ц и п а о и а п и т а л у : 
1 Фпнансовање задруге сопственим средствима .. 

2 ЈаЕа отписивања и стварање резерве. 
З Плаhање интереса на уделе .. 

В. Т р и п р и н Ц и п а о у п р а в и : 
1 ЈеднаIШ право гласа. 

,е 2 Ј еднаЕО право човеRа и жеџе.. . . ... . 
.... ~. з Неутралност религиозна. и политичка. 

г. т р и Д а љ а п р и н Ц и п а : 
1 у чепiЬ.е рада у добити. 
2 Ј аЕО потпомагање просвеhивања задругара. 
З Кратъ:и периоди обрачунавања. . 
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illлесер помиње само ове принципе (у хамбур
mкоме Konsumgenossenschaftlicher Rundschau од сеп
тембра 19ЗЗ), али им не придаје веЛИRе важности нити 
дуг РОЕ, ПQШз,'О их живот У веЛИRО веЬ мења ... Они су 
плод, вел:и Шлесер, либералнога привреднога реда, 
Rоји данашње време ПОТИСRује и замењује другим: оп
ште добро пре појединачнога добра ... 

РочдеЛСRа задруга је {јПОРО напредовала. Споро је 
:ишло и оснивање нових задруга. Педесетих година, 
хад су се појавили хриш1аНСRИ социалисти Rоји су ве
лу важност давали произво}ЈаЧRИМ задругама раднина, 
вије било још нп 200 пабављаЧRИХ задруга у целој 
земљп. Постепено они су постали исто таЕО одани на
бавља ЧRЮI задругама и њима и њиховом великом ути
дају имају се захвалити многе теRовине у јавном живо
ту који је дотле био равнодушан према задругарству. 
{)ни су спремили и провели RРОЗ парламенат први за
дружни заRОН. Они су руководили оснивањем главне 
набављаЧIШ задруге и главнога савеза, они су унели у 
енглеСIШ задругарство погледе хришh.аНСRе еТИRе на 
помагаље ближњега, на рад у заједници уопште, на ОД
нос човеRа према заједници итд. Ови љихови погледn 
остали су саставни део енглеСRога задругарства и дан

дањи чуhете их на сваЕОМ RopaRY - у сваком задру
гарском говору, у сваЕОМ задружном напису. Систем 
васпитања, Rоји Енглези необично марљиво негују 11 

изводе, испуњен је овоы ОСНОВШI. Прво стварање за
дружнога IщоаRтера - оданост задружној ствари, ло-
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ј алност II IIоштење - па тек онда ства рање потпунога. 
задружнога посленика. 

Још у 1835 години ондашње задруге основале су 
једну агенцију за набавке у велико. Али се она није 
дУго одржала. У 1850 години радили су хрпшhаНСЮI 
социалисти да се у Лондону оснује главна задружна 
агенција. Ни она се није одржала, а један од њеЮIХ 
покретача (Јозеф Уудин) наставио је lШД за себе nOlI 
фирмом Уудин и комп., П трговао је на велико чајем и 
кафом. Рочделска задруга је у 1852. основала један ,,0-

I!! " • 
дељак за наоавке на велико и имала Је намеру да са-

ма послужи дао централан набављач. Али друге за
друге нису јој хтеле приhи, зазируlш од ње да хоlш 
да их искоришhава. Рочделци су морали да се огра
ниче на себе. Онда су 120 задруга основале главну_ за
другу за север Енглеске која је 1863. регистрована, а 
у 1864 отпочела рад. У 1873. име је њено скраћено II 
од тада зове се само Задруга за набавку на велико. 
СкотланЬани су још у 1868. основали своју задругу за 
набавку на велико. Данас обе задруге раде - једна за 
локалне задруге у Енглеској, друга у Скот ској - на
бављају у огромним н:оличинама, извесне намирнице 
еаме производе у својим многим Фабрикама, чај саме
ПУЛТilВИШУ на својим имањима у Цејлону, Индији и 
Китају, и тзв. Еолонијалну робу из свих делова света 
превозе својим сопственим великим бродовима (имају 
их седам). 

Главни задружни савез основан је тек у 1889 го
дини. Пре тога постојали су најпре само одбори који 
су сазивали конгресе. Од 1873. радио је један наро
чити одбор Itоји се састојао из представника свих об
ласних секција пом именом главнога задружнога од
бора. У 1889. овај је одбор заменио главни савез, који
II данас постоји. 

Не могу да улазим у појединости ових главних 
формација; то је ван оквира овога чланка; што треба 
ипак истаhи јесте: као што је главна задруга центар 
пословне делатности свега енглескога набављачкога 
задругарства, тако исто је главни савез идејни цен
тар ва.сколикога задружнога живота. Одатле се lIШ-
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нпфестује она снага што штитп и пропагује задружну 
мпсао. Ту се стпчу са свих страна широке експеримен
талне области, :многобројнп ДОЖIIвљајп и богати иску
ства мшшјуна практичних II умнпх посленика и ода
тле се разливају на све стране у виду предавања, чла
нака, листиhа, књига - у дистиловном И прераЬеНОllI 
духу - до најудаљенијих ъ:утова. Задругарство је пра
стари облик живота, али задругарство као спстем је
два ако може да претури један веЂ: и четврт. Како сва
кп социалнп систем потребу је и своју спрему људи, 
то је п задругарство веЬ. од првих самосталних кора
ка осетило да за њега нпје довољна спрема коју је ин
дивищталистички ред ства·ри створио, да оно мора има

'Iп свој особпти спстем спреме. Рочделска задруга је 
од првога дана стала чинити мере које циљају у ово
ме правцу. Остале задруге пошле су њеним трагом. 
1 'лавнп савез пзрадио је јеДН1Т мрежу организација 
које обухва'l'ају целу 'земљу и које - кроз разне обли
ке - негују, обраl)ују и шире оно што Енглези обу
хватају једним - својим - снажним термином: за
дружно ваСШIтање. Литература о овом васпитаљу ве": 
лпка је. Главни савез издаје и нарочпти - врло паж
љиво уреЬен - лист, ТЬе cooperative educator, Iшји из
~'IaЗИ ш;ст пута год,:Iшње: jaHrapa, :марта, маја, јула, 
септемора и новемора. Врло Је велики II разнолик и
парат кроз Iији се с.проводи задружно васпитање. 

Целокупном щюсветном акцијом управља главни 
васпитнп комитет који се чешhе састаје у главном са
везу. Свака област (има их 7) има свој васпитни ко
митет који руководи спремом, просветом према својим 
специјаЛНЮI потребама. Па и свака већа задруга шra 
свој спецпјалан кшштет. Специјални предавачи и 
професори готово сталио' путују, приреlуују предава
ња, течајеве - летње (:махом у ПОЉCIi',ом ладу) и зи:ы
еке - Iюји разно трају. Осим тога истоме - васпит" 
но:ме - смеру служе и задружна гилда људи, задруж

на ГШIДа жена, круг ОМ.тrадпне, па и сами годишњи КОН

гресп пмају првенствено васпитни карантер. :Много
бројне чајаЮtе _. и за МУШI{е и за љ:еНСЕе - излети, 
lIз.'lожбе, забаве - све је то проткано п по Iiојпм пре-
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дaBaљe~, прпкладнпм говорима, што све тежи да пру

.жи присутнима впше знаља о свему ономе што Еао 
задругари треба да знају. То су моменти када - и 
људи и .жене - забораве сваЕодневне бриге и када 
овладају љима ОПТШIПстичка расположеља. 

Главни савез обухвата и друге идејне фУНRције, 
али како су оне познате свима сличним савезима, ја 
пх нећу наводити. Иавешhу само једну, која је спе
пијалност енглескога савеза и која је можда највише 
н допринела да се задругарство енглеСRО .данас нала

зи у центру напада, Еа·ко извесних ПОЛИТИЧRИХ стра

нака, тако и "Vested interests" - оправданих, утврђе
них интереса. :Мислим на задружну страНЕУ и непо
средно задружно представништво у парламенту. 

До тога није дошло изненада или одједаред. Још 
деведесетих година прошлога веЕа, кад су "угроже

ни интереси" стали агитовати да се више не бирају 
они Iшји су У парламенту ПОRазивали симпатију пре
ма задругама, водеlш људи у задругарству уплашили 
су се да не буде задругарство остављено милости сво

га greatest еl1еmу (свога највеЬега непријатеља 
Дотле су задруге увек имале у парламенту велике 1I 

јаЕе пријатеље, почевши од Џона Стјуарта :Мила, Вал
тера :Морисна, Томаса Хјуза, Лорда Дерби, Џона Брај
та, Ричарда Кобдена итд. У след тога буде у 1892 го
дини основан у главном савезу нарочити The parliamen
tary committee са задаТRОМ да проучава заRОНСRе пред

логе, који се подносе парламенту и Iшји могу имати 
IШRВУ везу с раДНИЧЮIМ IIнтересима, да обавештава 
своје пријатеље у парламенту о своме мишљељу и- да 
уопште мотрп шта се у парламенту ради што интере

сује задругарство. У 1897 години, Iшда је држан го
дишњи конгрес у Perth (Пере) и када је за председ
НИIШ :конгреса IIзабран био чувени задругар (и пред
седник скотске главне задруге William Maxwe}J, он 
је у свом говору, којим је отворио Еонгрес, између ос
талога I{азао: да је дошло време да се озбиљно раюrи
ели о задру.жној ПОЛИТIIЧRој aIщпји, да политичка пи
'Таља Iшја засецају у задружне ип'Тересе морају да се 
унсеу у' ДПСБусију ыеђ заДРУПlре, ,:ш. задругарп иорају 
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() свему бити до ситница упознати, јер пна че да за
~и~жни поредак неће никад бити остварен. МеRсуел 
~e Јасно циљао на представништво у паРJlаменту, али 
.Је ипак, ваљада да би ублажио утицај свога говора на 
делегате који нису били наВИRНУТИ да газе давно и 
увек ПРОЕламовану ПОЛИТИЧRУ неутралност, одмах до

дао: да он не МIIСЛИ да треба у задруге увлачити IЮ
литику, пеЬ. да се морају задруге наиетнути политици. 
Овај део говора Мексуела није тада пао много у очи. 
НеЬ:ОЛIIКО ГОВОРНПRа занимали су се НОВЧa:IШМ страном 
питања: IШ ће издржавати задружне предстаВНИRе у 
парламенту, и на томе се свршила ствар. ИдУhе го
дпне опет се повела на Еонгресу реч о истој теми. И 
TaItO - од туда - сваЕе године, док није 1905. Tued
del1 на конгресу у Paisley дРжао своје предаваље Direct 
Representation in Parliament. Туедел је навео све раз
логе које гоне да се напусти пасивно посматрање и да се 
аь:тпвно узму у заштиту интереси Rоји су животНII 
Ја еве оне Rоји су се решили да своје послове узму 
СЮIИ у своје РУIЩ а не да други граде себи_богатст~а вр
шеhп их за друге - у овом случају за сиромашне рад
НIљ:e. Туедел је јасно указао и пут Еака се то l\юже 
по~т:иhи. Али љегов предлог није био боље среће. 
.дебата је била врло жива и за и против. Учествовали су 
1I!НОГП говорници. Иу Itад је дошло да се гласа, велика 
је веlшна гласала против. Кад се после тога главни са·· 
вез обрати..Q једним ЦИРКУ ларои свима задругама и за
тражио љихово одређено мишљење, од 1674 набављач
ЕИХ задруга - колико ИХ је би.ЈО - одговорила је сюIO 
141, а од љих су 129 отворено lIзјавиле да су против 
сваке ПОЛИТИЧRе радље, само 6 саопштиле су да су за. 

blеђутшr, живот је теиао својим 'l'OKOM и догађајп 
-су се НIIзали. У 1913 годпни требало је учинити неке 
июrене у задружноие закону. Главни савез је l\IOЛИО п 
молио. IЬегови делегаТII обијали су прагове огромне 
Iiouse of Commons, хватали су по Rулоар:и:ма поједине 
послаН:ИБе, ну ипю-с без впднога успеха. Онда· је дошао 
рат, Бнда су набавља чке задруге юraле да ПОRажу сво
ју огромну снагу п да СШlбдеју све становништво под . . 
уе.l0ВШШ,RОЈИ ПСКЉУЧУЈУ сваБО уцеЊIIвање П.1П преш:ra-
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hпвање шiи превару. АоЧП су п надлежна војна власт и 
влада игнорисале задруге Еао да не постоје. Главни за
дружни савез, поједине задруге, чак п поједини ВИђени 
задругари и ЊIIХОВП прпјатељи скретали су иажњу 
надлежнима на ову неприлику; али успеха није 6шIO. 
О " '" " правдани пнтересп не само да су заузели ОИ.1П по-

зици.је, него су само они могли добијати намир.нице 
:које је др)I-I:ава УВО3lIла са стране. Онда се крене Јf,:ШCl 
нарочита депутација да разговара с "првим :ШIНII
стром", који је онда био Lloyd George. Депутацију су 
чинили први представници енглескога задругарства, 

било их је петнаеСТ,али она није могла бити одыах 
примљена. Секретар министров саопштио јој је преI{О 
секретара парламентарнога комитета (х. Ј. :Мау, се
кретара Међународнога задружнога савеза) да је :ми
нистар не може примити, јер да има друга хитна посла. 
Депутација је и на овај први одговор чекала неколи:ко 
дана. Али се она није раЗlџазила. Тражила је поново 
еастанак с првим министром и после нових неколико 

дана допуштено јој је било да говори с Г. Џорџом. Раз
говор је с почетка те:као натегнут-о, министар је одбпјао 
CBaEII приговор, изређали су се били сви најјачи ГOB~P
ницп са стране депутације (Г. Г. Ален, ltилон, СТЈУ
арт, Чоткинс, Чартер итд.) и тек кад је јасно било да 
депутација није дошла да ма за што моли, већ да с ЩЈа
вом тражи да два МIlлијуна организованих потрошача 
не третира државна и војна власт горе него што трети
ра свакога најобичнијега дуhанџију (shop-keeper), си
'гуација се мало поправила: министар је стао УВИђати 
оправданост корака, чак је изјавио да има симпатију, 
да "веома цени постигнуте резултате и да потпу:r;rо уви

ђа значај који задругарство има за организацИЈУ дру
штва у БУдУhности". Целу ову ствар описао је главни 
савез до најмаљих појединости и објавио у брошури 
Report ој Ље Cooperative EmergencYConierence and ој the 
Deputation to the Prime Minister, Manchester 1917. 

Све је остало ипак као што је дотле било. И пред
ставници који су видели првога министра, и задругари, 
ь:оји су БЮIll обавештени каЕО се са задругама посту-

'" '" Т пало и поступа, осетили су дуооку и оолну увредУ. е 
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псте године држан је задружни конгрес у Swansea Il 
ROHrpec је донео одлуку: 

,,1) С погледом на сталне атаке Il неверно пред
стављање задружнога покрета, што његови противници 

чине у парламенту и у локалним административним те

.чима, конгрес је мишљења да је дощло време када за
другари треба да осигурају себи непосредно представ
ништво у парламенту и у свима меСНЮI административ

ншI телима. 

2) Конгрес стога позива главну управу задружнога 
савеза да предузме кораке који су потребни да се извр
ШII горња резолуција". (Alfred Barnes: Тће cooperator in' 
politics, Лондон, 1923). 3а резолуцију је гласало 1.979 
делегата, против 201. 

Ја сам био у Енглеској 1919 године, поглавито Ја 
упознам енглеске задругаре какву је пустош учинио 
дугогодишњп рат и улазак ТУђИХ војсюш у Србију на 
СРПСRО задругарство. :Моја намера није била да траЖИ:.\I 
милостињу или поклоне, и то сам свима с којима CallI 

говорио и на свима задружним конференцијама које су 

због мене сазпване и држане, гласно и јасно истицао. 
Енглезима се очевидно СВИђао тај гест и они су са СШI
патијом слушали моја излагаља. Управа главнога са
веза пријатеЉСltи је подупщ)ала мој апел. Главна за
друга била је решена да отвори српском главном савезу 
l,редит за снабдевање опустошених и пострадалих за
другарских газдинстава који је по ондашњој вредности 
динара премашао био 200 милијуна динара. 3ависило 
је једино да примимо на себе обавезу да Ъемо шестом е
сечно редовно отплаЬиватп дуг. МеђУТИМ, ми нисмо би
ли у могуhности да примимо овакву обавезу. Нисмо мо
гли добити уверења да ћемо увек добити страна сред·· 
ства за плаhање. Пшсушали смо да извозимо кукуруз II 
пшеницу, па ,Ј;а тако ДОђемо до средстава за плаlшње. 
Савез швајцаРСЮIХ набављачких заДРУiIЋ послао је био 
у Београд нарочитога делегата, који је носио и писмено 
ОВ.iIашЬење Дотичнога швајцарскога министра, и он је 
нудио да Швајцарци откупе неколико хиљада вагона 
југословенске пшеНIIце по 60 швајцарских франака 1ОО 
Itrp. швајцаРСЫI вагон југословенска станица Винков-
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ДИ, ИЛИ Нови Сад, или Београд, плаhање одмах или у 
швајцарској роби или, уколико роба не конвенира, у 
девизама за Енглеску или Америку. Нисмо МОГ.iШ ни 
.ову прилику искористити, јер нисмо :могли добити одо
брења да извеземо било пшеницу било кукуруз. Иако 
сам свакоме говорио, док сам био у Енглеској, да срп
(.ки задругари не траже милостиње (по al~s!), управа 
међународнога задружнога савеза ипак J~ УЧ~Нllла 
апел на енглеске задруге да помогну белгщске и срп
ске задруге које су страдале у рату и, пошто је скупи
.ла извесну суму, послала је од исте три петине у Бел
.гију и две петине у Србију. Део за СРПСIiе задру~е по
слат је мени лично да га распоредим IШКО за добро на
ђем. Ја сам одмах предложио Г. Х. Ј. Меју, секретару 
Међународнога задружнога савеза а на име истога са

веза, да се поступи овако: 

,,1) пошто је српски део износио 3.000 фунти стер
..;'Јинга. то да ми се 2.000 фунти стерлинга пошаље У 
новцу', а за осталих 1.000 фунти да пошаљу обyhу и 
ч~· . 

, 2) да се у главном савезу у Беогр~~у образује фонд 
под именом "Фонд енглеских задруга' , и да се у :исти 
унесу, како 2.000 фунти у новцу, тако и сума КОЈа се 
добије по продатоме чају и обуhи; 

3) да српски гдавни савез плаlш интерес на укуп
ну суму овога фонда и да се тај интерес сваке г?дине 

употребљава на награђивање оних задруга КОЈе су 
страдале у рату, а буду се одликовале у раду, и о~их 
задругара који су страдали у рату, а буду се ма КОЈИМ 
l{,ОрПСНИМ привредним радом одликовали. Награда да 
се даје у предметима (махом справама), а сваI~И пред
мет да носи марку "Поклон Енглеских Задруга"; 

4) да сваке године српски главни савез иодноси 

писмени извештај Међународном задружном савезу о 
употреби, распореду ове суме (интереса на фонд)". . 

Г. Х. Ј. Меј, у име Међународнога задружнога са
веза и дародавалаца, сложио се с ОВШI мојШI предло
гом. 

На суму од 2.000 фунти добио сам један чеь:, за Ro
ји је Француско-српска баю{а у Београду исплатила 
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nреIШ милпјун динара. Ја сам ту суму одмах предао 
главном савезу и у савезу је књижена 2 фебруара 1923 
године под бр. 23. Пре тога саопштио сам српсъ:ом глав
НОМ савезу, писмом својим од 22 јануара 1923 године. 
под Rојим се УСЛОВО1Ј: оснива и предаје овај фОНД глав
ном савезу. Првога јануара 1927 године Фонд енгле
СIШХ задруга ИЗНОСИО је, по књигама српскога главнога 
еавеза, 1,242.952,50 динара. А за обуъ.у и за чај доби
вене суме уношене су у фонд HaKHaДHO~ Колико овај 
фонд сада износи, непознато ми је. Непознато ми је ни 
да ли српски главни савез испуњава обавезу о награ
ђивању добрих задруга и задругара, коју сам' ја узео 
био на себе према Међународном задружно:м: савезу и 
Ь:нг леским задругама и који сам услов ја саопштио 
главном савезу пре него што сам му поменути фонд 
предао на чување п руковање. То је ствар где је моје 
име ангажовано пред Енглезима и она се мора јасно и 
'гачно расветлити. Ја ово све помињем узгред, уколико 
је све то у везу с мојим бављењем 1919. у Енглеској я 
мојим радом да пострадалим српским задругаРСЬЋМ до
мовима нађем кредит и потпору. Али то није главно за 

• Т1.. • 

оваЈ наппс сада. 1 лавно Је оно што сам Ја на овоме сво-
ме путу r~роз Енглеску видео и чуо о енглескодr задру
гарству. 

Подrенуо СЮI веЬ да су задругари на конгресу у 
Swansea ОГРОМНЮI веhино:м реши ли да уђу у поли'пгч
ь:у arщију. Ја СЮI био на двема конференцијама (у Лон
дону и Менчестру) на којима се говорило о тој акцији. 
И мени је било јасно да је прва и најја ча задружна 
'Јврђава политичке неутралности пала. Више није мо
гло бити говора Еан,о да се чува принцип који су још 
Рочделци поставили били; сад се говорило о методаиа 
задРужне политичке борбе и о томе: хоће ли задругари 
остати сами или Ье се споразумети с радничком стран
ком. Уосталом ова - ТОЛИItо рекламирана неутралност 
- у етвари ЮIRад и mrгде није постојала: ни у 
Белгији, ни у Француској, ни у Италији, ни у 
Немачкој, ни у Аустрији, нп у Ческој итд. Ни
је ни могла постојати у смислу у коме су је разумели 
некоји теоретичари Еоји изводе своје теорије из неко-

"[г. 
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~llИКО укалупљених идеја. 3адругарство је живот изве
сних социалних група, а ове се не MOГ~~ оградити и да 
на њих не утиче укупан живот дру:штвенп. Ту су поре
зи, прирези, таксе, трошарпне, КОЈе таНГIIраЈУ и з~
дружне групе. Ту су уговори о увозу и извозу, за КОЈе 
су сви привредници - а задруг;ри су H~ само прив
}Једници него и организовани да оране СВОЈе привредне 
"Интересе - најживље заинтересовани. Па OHД~' пита
ња саобраhаја, слободе рада и исказивања СВОЈИХ по
'треба, питања просвете, здравља итд. Све су то појаве 
које у највећој мери буде пажњу привредника, задру
тара утолико више и живље што се они нароЧllТО об~
Ј3еrnтавају и школују У својим групама, које сматраЈУ 
једну од првих дужности: спремање пос~еника којима 
ie основно правило у животу: узети СВОЈе послове У 
~Boje руке и вршпти их на могућно највеће добро ?вих 
суделовача. Како се онда може говорити о некаКВОЈ по
,1итпчкој неутралности! Нису ли сва ова питања у исто 
време и политичка питања? Не постоје л~ читаве !lОЛИ
ТПЧЕе странке које свако ово питање - Једне на Један, 
друге на други начин - објашњавају и заступају? Та
IШ су и енглески задругари - потиснути или игнори

(:ани данас на овом питању или ствари, сутра, или пре
косутра итд. на некој новој ствари - дуго и паслвно 
'Ј'рпели и подносили хиљаде разних неправда и увреда, 
ДОК се нису најзад уверили да и они нешто вреде у 
својој "Старој ЕнглескоГ и док се нису одлучили да 
говоре и они говором који се у политичком: животу на
}Јода једино разуме. Треба ииак имати на уму: да енгле
ски задругарски корак, и ако се у нечему удаљава од 

познатих задружних навика и манира, не значи ипак 

-у лазак у ону бедну и ситну ПОЛИТIШУ коју воде поненоје 
политичке странке; он је нешто одреЬено, озбиљно, ви
те и теже - нешто што интересује социални и кул
турни живот целога раднога и пљачканога народа. 

Одлук.а суенсиска има огроман значај. Не само да 
је она сахранила једну идеју, за коју су многи и дУго 
.мислили да потиче из саме стварности задружнога жи

вота, него је показала и нов пут који води пз стварно
.с,ти и којим се једино може доспети ОНЮlО камо теже 

,-
.... 

. 

. . ", 

, :1 
I . 

.:Ј ./00 
1 

. I 
, 

, 
,'.-
\~ 

95 

()ВII они којп заиста сматрају да је задругарство један 
осо?ити ред ствари; у друштву и да они Iшји узимају 
СВОЈе послове у СВОЈе руке у ствари остварују то ново и '" 
б9ље .. И отпочело је школовање за нов пу'r. Књига за 
ьљпгом, брошира за броширом, листиh за листиh.е:м 
обрађивали су и објашњавали нов пут, нову - намет
нуту - дужност. 3адружни листови, иначе увек врло 
добро уређивани, отворили су нову рубрику за поли
тичка питања. Ниједан задружни збор нпје више др
л,ан а да на њему није и о политичкој ствари говорено. 
Најзад су задругари послали и неколико својих посла
НIIЕа у парламенат. Кад је г. Мекдонелд саставио прву 
ра;щичку владу, у ту владУ ушла су и два задругара -
ПОС.1аници -- као :шпшстрп. Тада почпње најоштрија 
борба против задруга. 

Ранијп парламенат веЬ. је донео био закон да се 
порезу ју све оне суме које задруге уносе у своје фон
дове: резервни, васпитни, добротворни. Сад се борба 
повела да се опорезује и вишак, који се враћа задруга
рпма - набављачима. Не ни само то. Тражило се II 

'1рајf~И се да сви порески облици ваше подједнако II за 
задруге IШО што важе и за приватне подузетнике: да 

набављачке задруге, да задружне фабрике, да задруљ
не плантаже, да задружни бродови П~1аhају све ill'l'[: 

СЛlIчна :1рпватна поцузеtа ПJlаhају држаьн, ОIШIТИН(t
ма итд. Борба је настала отворена и оштра. 3адругар
СТВО се одважно бранило и брани, али су противющп 
све жешhе нападали и изводили нове и HOl3i~ cIOtre у , ~ . 

оороу. 

у енглеском парламенту увек је било доста IНIПХ 
који 'заступају стање - еоциално - какво се налази. 
А :међу овима -- исто тако доста њих - који застуuају 
дпректно интересе фабриканата, крупних трговаца, 
средњих и м:ањпх продаваца итд. И то је за енглеСltе 
щшлике дуго било сасвим природно. ЕнглеСRа је од 
К.ро:мвела, па све до треће четврти деветнаестога ВСIШ, 
била главни ФаБРИRанат, трговац, бродар у свету. 3n. 
заштиту тих интерееа држава је направила HajBehy у 
свету ратну :морнарицу; за заштиту свога влаетитога 

интереса п фабриканти II трговци II бродари израДlI,:I;П 
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су своје моћне организације У земљи. Ове организаци
је старале су се да се интереси њихових штиh.енгпш, 

р нарочито добро "ушанче" - нано то Енглези чес~о ~a
жу - у парламенту. ПарламеН'fска веhина увеЕ Ј~,.?И
ла на етрани ових ин'гере~љ, и они су могли СПОКu"П() 
да гледају евоју будуhност. Ојачање задругарст~а. YHO~ 
сило је етално извесну неекладност У ово СПОRОЈ.СТЬО ~ 
али је утицај био још слаб. Појавом радничких ПОСЈIa
ника који су - својим погледом на ред ствари - уне
ли ново узнемирење, "угрожени интереси". осетиЈП~ су 
јачи подстрен, да се приберу и с.преме. НаЈзад ПОЈава 
задружних посланика озбиљно Је опоменула еве и ~~~
кога да опасност расте, да се даlше и методе за бо1' >У 
морају подешавати. Јер, шта xolie ти радници и ти за
другари, говорили су угрож~ни интереси. Хоћ.е да 
промене природно стање ЕОЈе .се веRОВ.им~ ?TBapa.JIO и 
држи, и да наметну неке СВОЈе УТОПИЈе КОЈе НИIШ не 
зна Еакве су и с Rојима нико неће бити задовољан~ Још 
нешто горе, они хоће да ми више не будемо фабрикан
ти, рудари, бродари, продавци итд., него да идеЈ\IO. _ у 
сл\'жбу -- bllO rrr.nсти рацнш:и - у њихове друШ'I'В~IIe 
фаОnрине итд. Н, како такве перспективе нису lщп:ре да 
умире узнемирене интересе, ови су ПРЮШЛlf борnу. 
Борбу неће, веле, они; она им .се намеће ... 

И борба је почела. Почела Је на два фронта: у пар
ламенту и У штампи. У парламенту су - поменуо сам 
_ -угрожени интереси YBeIt били добро заступљени. у 
Енглеској се увек дешавало, а и дан-дањи се 9вде. -
онде дешава, да сиротиња шаље трговце и ФаОРИI~ан
те аДВОЕате и б аНЕаре , у парламенат. У штампи су ти 
ис~и интереси увек налазили ПОДРШItе и за:r;птите, и 
увек је било врло ЛaIШ наhи много листова КОЈИ ће ла
ко стати на страну "оправданих" интереса. Наш свет 
још не зна шта је то штампа, нарочито дневна штампа, 
великих градова, као што су: Лондон, Њу Јорк, П~РИ3, 
Берлин итд. у нас се теЕ IШД и кад осети утицаЈ мо
дерне штампе Београда, Загреба, Љубљане.'у ~OHДOНY 
има по неколикО листова, који сви припадаЈУ Једншrе 
концерну банака, или фа~риканат~, или тр,говаца. А 
шra пх I{Оји еви припадаЈУ само Једноме богатоме чо-
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ВСКУ: Маса не зна ништа о тој залеl)ини: она Itупује но
вине, чита пх, убеl)ује се ЕаЕО је нека ствар јасна, јер, 
сто, толики листови о њој так'о пишу, и IIодлеже ми
шљењу, "јавноме мишљењу", Iшје деле толпко њих! А 
издавачи знају шта раде ... У Лондону живе два таква 
новинарска магната (иыа их више, али ја поыињеы са
мо двојппу I{оји су УШЛI У борбу против набављаЧRПХ 
задруга) којџ издају повеЋД број дневних ЛIIстова од . . 
КОЈИХ су неIШЈИ врло раепрострањени и врло утицаЈНИ, 

(задругарп веле the most . powerfuI), као: DailY МаН, 
DailY Expess, Ewening Ехргеss, IIТД. ТИ магнати јесу 
лорд ВеаvегЬгооk II лорд Rоthегmеге. ОНII нздају СВ!1IШ 
за себе ВIIше дневних листова и у свима тшr листовпма 
- оенм спецщал:них трговачкпх лиетова - из дана у 

дан износи се једна основна миеао: заi~руге су з.:1О за 
народ! Тонови се мењају, час еу тањи, час крупннји; 
час су нпшан наднице коју задруге IIлаhају својим 
радницима, час цене по којој дају намирнице потроша
ЧШIa, чае порезе :које задруге не плаh.ају, час впшкови 
(у Енг леСIиј је у ~raсп уобичајено да се овај ВIIшак зо
ве дивиденда плп -. cI{paheHO - divi) које задруге да
ју, итд. Главно је да све излази на једно: задруге су 
а.ло п за народ и за државу; задруге упропашhују до
маlю НН.Ј:устрпјалце п трговце. 

I{азао сшr веЬ. да еу задруге једном одредбом у фп
нансијСIШМ занону оптереl1.щre да плаЬ.ају порезу' на 
суме које - од свога дохотка - удесе у фондове: ре
эеРВНII, паспптнп, добротворни итд. Та је мера пога
i)ала и погаЬа поглавито кул'гурну акцију набавља-ч
IiIIX задруга. АЛII задруге су је _. после нзвеснога от
пор[t -. пршшле, IIлаhале п плаhају. МеI)УТlпr нова 
борба, која ее после појаве радничке и задрулше пар
тије повела, успела је да наметне задругама нова опте
рећења: п порезу на вишак (дпвиденду) којп задруге 
враЬ.ају потрошачима. Та пореза није мала, износи 
преl{О 300 милијуна динара годишње, и заДРУГЩЛI су 
је тешко осетили. (Ваља знати' да сума УItуПНИХ наба
вака код свих енглеских набављачких задруга износи 
ГОДIIшње 300 :Шlлијуна фунта етерлинга JI да Уl{упна 
су"ш дивпденде није годишње мања од 30 милијуна 
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Фунаrrа). Дотле је било ипак 0I~0' шест стотпна задруга 
које нису хт€ле суделовати у ПОЛИТИЧI~ој аь:цпјп, од то
га доба број апстинената је све мањи. H,~ треба разу
мети да је решење Iшнгреса да се ступи У политпчь:у 
акцију ради одбране стварп задругаРСI{е . обавезпвало 
све задруге или све задругаре да морају ПРИСТУПЏТII 
тој акцији. Напротив! Та се ОДЛУIШ тиче само OНIrx ко
ји су за њу. Спискови чланова Iшји су ушлп У странку' 
воде се засебно п њих је редовно мање него што је свпх 
задругара. Тако док је укупан број потоњпх био на 
нрају 1933 године (округло) 6 милијуна п 700 хпљада, 
број чланова странке У исто време није био веhи од 4 
мюшјуна и 90 хиљада; 2 милијуна п 600 хиљада нпсу 
бшПI у странци. Опорезивање вишка подстакло је прс
мену у овом О,Ј;носу П, како пишу енглескп заДРУјf\НIl 
листови, промена је све већа у прилог актпвиста. 

При ь:рају 1933. парламенат је усвојпо нову од
редбу о npирезу на вишак (опет у једној одредби фп
нансијскога закона). Овај прирез износпЬ.е годишље 
око 250 МШIијуна динара. А лордови новинари нп тп
ме нису задовољни; они траже да се само пореза пове
ћа на 1000 милијуна динара! До скоро је поклпч про
тив задруга гласпо: Тах the coops! lIорезујмо задру
ге! Сад је он промењен п гласи: Stop the coops! Забра
Нимо задруге! Борба је узела толики мах, она је поста
ла тако оштра, да напада чи нису више задовољни да се 
задруге опорезују свима облицима порезе, него траже 
iьихово потпуно унпштење. Задруге су, веле они, крпве 
за кризу у којој се налази енглеска трговпна! Борба је . . Јака II стога што Је воде великп п врло распрострањенп 
листови који свакодневно У неколИI~О мплпјуна приме
рака иду у народ. Борба је осетна и стога што је све ја
ча, што свак осећа и ушща да пза ње стоје удружене, 
компактне, огромне снаге. У Енглеској су социалне 
борбе слободне, нико не може да их ограничава ШIII 
умерава. У последње време појавиле су се још две сна
ге на пољу борбе. Једну преставља лорд Apsley, члан 
парламента, а другу The farmer's union. Лорд Епсли оп
тужује задруге да пренебрегавају аустралијски бутер 
и да му претпостављају туђ пропзвод, даЮIe да директ-
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но .раде против привредних интереса британске импе
РИЈе. Фарм~рски савез устаје против дивиденде коју 
~aдpyгe даЈУ потрошачима млека, јер тиме, вели овај 
савез, воде борбу прот~в оних фармера који самостал
но и непо~редно продаЈУ млеко потрошачима. Задруге 
поткопаваЈУ тиме опстаНaIt самостални:м: фармери:м:а' 

Ако c~,Д ПОRУШ~:М:О да сведемо свеколику борбу Koj~ 
се води у ЕнглеСКОЈ против набављачких задруга,онда 
би се она м9гл:а представити у овим облицима: . 

Задругине су цене врло високе; најчешhе оне су 
знатно више He~o ли цене приватних продаваца. 

Задру~е даЈУ мале награде CBoj~:м: особљу и својим 
радници:м:а, приваТl!а npедУзеhа даЈУ веће награде. 

3aдpy~e УЈ~иваЈУ MHOГ~ привилегије, услед чега 
могу да покаЗУЈУ велике дооити и да дају велике диви-
денде. . 

3адруге дају својим купцима велиь:е дивиденде и 
'Гиме npи~аМЉУЈУ MHOГ~ потрошаче; приватни продав

пи H~ МОГЈ то .п;а чине, Јер они немају никаквих приви
љеГИЈа и плаЬЉЈ~ све порезе, прирезе, таксе. 

3адруге даЈУ дивидендУ и на млеко које уступају 
ПОТЈ?ошачима дон фармер, ноји једва саставља крај с 
краЈем, не може то чинити 

. Најзад борба је повед~на и против продавница 
lШЈе - по снорашњем решењу главне набављачке за
друге - треба да се отварају у градовима и селима у 
ЕОЈима нема самосталних набављачких задруга или где 
су оне одвећ слабе. Ради тога: оснива се у Менчестру, 
~oд OItрпљем главне задруге, Једна општа народна на
~ав::ач.ка задруга, а она ~твapa своје продавнице где 
<Ј.О '::>""а потребно нађе. ОваЈ ~OB норак изазвао је нову 
СРЏОУ npотивнина, на ватру Је доливено ново уље, и је
~aH I;Iазлог више - да задруге руте око себе - унесен 
Је у Јавност. ' 

Dai1y Expre~s напао је једнога дана задруге и због 
вене њихове таЈанствене намере. 3адружне набавне 
каже o:=r, само је њи:ма маска (is being made the mask) 
под КОЈОМ оне организују једну опасну и разорну (а 
dangerous and discruptive) политичку странку. То се 
:мора, у интересу народа, што пре сатрти (must Ьа cru-
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shed). 110 Tpa:rКlI сигурност народа. То угрожава напре
дак државе. Сви смо ми дужни да отклонимо ту опа-, 
саост (а тепасе to Ље prospetity of Ље State). 

МеђУТИМ, док се ТaIШ организује и води једна до
'гле - по својој величини и по своме карактеру непо

зната борба - шта су задруге радиле и раде да би се 
браниле? :Морам одмах ре1ш да ни задруге, тачније ре
чено ЊIIХОRИ представници, нису седели скрштених 

PYlty. Одговарали су и одговарају на нападе. Само што 
су љихови одговори друкчији него што су напади. На
пада чи говоре у име својих интереса, које они сматра
ју да су угроженн. Док бранитељи задруга говоре у име 
интереса веhине народа које мали број људи бездуПIНО 
експ.лоатише. У 3 то, док нападачи ИЗМИПIљају опасно
сти за ову :мањпну aIШ се веhина ослоБОДI1 љихове ек
сплоатације, и падају у јарост због тога, дотле пред
ставннцп задруга :мирно говоре о праву свю{ога човека 

да се сам о себи брине, и не падају у ватру, не напа
дају, не пс:мевају се никоме. Најоштрија реч коју су 
они досад употреБИЛII била је: Новинарски лордови! 
Они изрично кажу у једном сво:м напису: Мп се не :мо
жемо борити сви:ма оним средствима каквюra се против 

нас боре наши противници. Ми немамо веhине у пар
л.аменту ь:оја би штитила интересе радника и сирома
ха. :Ми немамо безброј листова који у много милијуна 
примерака сваЮI дан иду у народ. Ми немамо нарочи-

~ ".., . . 
'IИХ оороених организаЦИЈа КОЈе располажу хиљадама 

II милијунима Фуната стерлинга. Ми имамо неколико 
недељних п :мееечних листова, који сви скупа једва 
aIШ до стижу недељно један :милијун примеРaIШ. Али 
~lИ имамо веру да је ствар за коју се залажемо поштена 
н та 'вера доста на:м је да истрајемо. На нападе у парла
менту, одговараЪ.емо на лицу места. На нападе у днев
ној шта:МШI, одговориh.емо евојом пиеаноы речи. А на 
еве нападе ПРОТИВНIша, одговориhеыо још већоы aI{ТИВ
ношllУ у задругама. 

Било је предлога да се издаје дневни задружни 
.чист. Њиме се бавио на својој априлској седници (ог.) 
и Велики задружни савет (Ths National Cooperative 
Authority). Али кад се пришло рачуници, увидело се да 

Ј! 

.! 

ј 

ј 
I 
Ј 

\ 
\ 

1 
, 

1: 

. I 

,,'~~,' 

10i· 

задруге још не могу да узму ТО.ШЕИ терет на себе. 
Онда се приступило мераыа које се могу без велп

. ких тешкоhа остварити. 
Одбор Koj~ - под окриљем главнога савеза -. во

~и борбу узео Је да листпhима (Iea~flets) одговара на по
Ј,едине :лавне тачке напада. Ови се листиhи штампају 
Ј МИЛИЈунима примерака и за незнатну цену растурају 

ме}; задругаре. Досад су издати листиhи: о наградаыа 
о ценаЋ!а, о дивиденди, о млеку, о продавницама, о при~ 
вилегщама, о порезама. Следују новз, издања. 

Код Енглеза се оДомаhио обичај да задруге дају 
велике -. релативне велике - дивиденде (вишковri:Ј. 
Два шилинга на двадесет шилинга пазара, сматрала 
се као скроына дивиденда. Два и по шилинга били су 
умерена дивиденда. Добра дивиденда били су тек три 
шилинга (или 15%). Разу:ме ее да еу задруге могле то 
поетизати поглавито ~eњaњeM цена појединим арти
Елима. Међутиы, ова Је ыера увек изазивала бучне про
тесте на еI\УПIIIтин~ма, а видели смо - сад је и против
ници упот~ебљаваЈУ као оружје у борби против за
друга. Сад Је отпочета нова пракса. И главна задруга и 
ПОЈедине задруге приступиле су тзв. aI{тивној полити

ци цена. (ОваЈ систем цена практикују шведске набав
љачке задруге одавно). Оне се не РУltOводе више про
сеЧНЮI ценама на тржишту, већ еаме одређују цене 
пре~ra прил:~ша:ма. Главни циљ је обарање цена. Глав
на задруга Је - у истом смеру - завела сталне цене 

. за многе артикле. Нов поклич чује се свугде и чита се 
у. ~ви:ма, написима: Ц~He пре ди;виденде! Prices before 
dlvldend. И отпочела Је реДУКЦИЈа дивиденде: Добија
~e се мања ,.,дивиденда, али су зато :мање и цене. 3адЈју-
1 арп не гуое ништа, али су изгубили и губе они који 
?у викали против великих дивиденда. Сад ЮI предсто
ЈИ борба с ниским ценама у задругама. 

Главни. задружни листови - енглески и СКОТСЕИ 
- ItOHCTaTYJY као резултат досадашње борбе: 

1) Неооично велики пораст броја задругара . 
2) Ванредно велики пораст суые набавака. 
Нападачп еу очекивали обратно дејство. Деспло се 

нешто што НIIКО није очекивао. 
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Иу борба иде даље. Број напа~ача не опада. Ош
трина не попушта; Енглези не КРИЈУ да п ово~одишњи 
конгрес МеЬународнога задружнога савеза, КОЈИ се има 
ове јесени држати у Лондону, има д~ импресионира 
противнике. Иабављачке задРуге имаЈУ моћне против
нике. Оне примају ударце за c~e задРуге. Оне су љp~
ве, јер су оличење принци~а IШЈИ гласи: Узети. СВОЈе 
послове у своје руке. А НИЈе крива дРжапа што Је узе
ла у своје руке пренос писама, робе, људи пли школе, 

болнице итд ... 

.~ ... 

\" 
I 

ti 
I VП. 

ДРУГЕ ЗЕМЉЕ. 

3ато што не наводим у појединостима друге земље 
осим :Италије, Немачъ:е, Аустрије и В. Британије 

- не сме се извести закључаR да се задругарство ина

че несметано развија. Напротив! 3адругарству се сву
где - где више, где мање - чине замерке. Негде су те 
замерке слабије, негде су јаче, а има случајева - и то 
је понајчешh.е - где оне прелазе у борбу. Као опште 
правило може се реhи ово: У прво време, ДОЕ је задру
гарство још слабо, или боље речено док још није обе
лоданило своју праву природу (узимање својих поело
ва у своје руке), нико не осећа какве нелагодности од 
њега. Али љад почну да се умањују купци и куповине, 
кад се осети npемештање љупаца из сфере приватно
трговинскога промета у сферу која дотле није постоја
ла, 'нелагодност се јавља, а с њоме и реакција. 3адру
гарство врши једну врсту дренаже у трговинскоме про

мету, а та дренажа одводи из тога промета управ оно 

што је најдрагоценије по поједине предузетнике
- одводи купце. Јавља се сукоб два система: система 
који у купцима гледа објекат одакле црпе свој доходак 
(у виду добити или профита) и система који у купци
ма види себе. Од тога момента на заДРу'гарство се гл:еда 
друкчије и, мада оно још ни из далека не угрожава у 
тој мери чије интересе, њему се стану приписивати 

претеране улоге. Два јака интереса појављују се на 
позорницу, из почетн.ога прења прелази се на жив ље 
објашњавање, одатле на све веће удаљавање, док нај
зад не буде јасно да је ИСRопан дубок јаз и да се још са
мо удаљени један од другога могу бранити и нападати~ 

Ове борбе трају од како је света. Кад нису биле у 
питању меЬе за 'лов, или за напасање стоке, или за 
nрибирање дРугих ШIOдова, хорде, затим родови итд., 
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сукобљавали су се око наквога божанств:;t, - биљке, ка
мена или кипа. Никад није могла једна група да живи 
у близини друге гру .. е а да немају IШItвога ~есврше- , 
нога рачуна између себе. Сетимо се из ИСТОРИЈе оних 
непреRИДНИХ сукоба насеља с насељем, града с гра
дом, све ДОЕ - ове релативно :мале - ~Уl\Обе нпсу за
менили веlш суноби малих, веhих и наЈвеlшх држава. 
Његош лепо Iшже: свјет је овај тиран тиранину... Он 
је состав паклене неслоге: уњ ратује ·~има. и ТОПЛИI;Iа, 
уњ ратује :море с бреговима, уњ раТУЈУ ВЈетри ? ще
тровшrа, уњ ратује ЖИВИ!lа с ~ивином, ~Њ раТУЈе на
род са народом, уњ раТУЈе ЧОВЈек са ЧОВЈеком,. уњ ра

тују днеВII са ноhима, уњ ратују дуси с небесима ... 

Сукобљавају се, дакле, не само група .с групо~, не
го :мпра нема ни међ појединцима у ЈедНОЈ и исто~ rpr
пио Борба пзмеђу богатих и сиромаха од увек TpaJ~. Ко 
је зидао оне огромне пирамиде египатске или онаЈ чу
вени храм ваВШIОНСRИ или соломунов? Ваљда су их зи
даЛII фараОНII, краљеви ваВИЛОНСIШ и јеврејски са. сво
јим жрецима п велпкашима? Зидали су их они IЮЈИ су 
моралп ку лучитп, а онда 9У иу лучили ил!: робови ШIII 
ОНII I,ојп су шшлп мања права. Где престаЈе тзв. затво
рена прпвреда и где настаје тзв. слободн~ привре~а, ту 
се јавља нов оБЛИIt ъ:улука: :много њих даЈУ од СВОЈе во
ље пару, две, иет, десет или и више једноме човел:у ко
ји их акумулише и ствара R~питал помоhу иога.-. на 
разне начине -. - казни оне КОЈИ су му давали СВОЈе сит

не паре. rJlo се дешава не из иаквога личнога ината или 
освете; то је резултат привредних односа какви су на
стали; то је тзв. либерални или индивидуаЛ!iСТИЧRП 
привредни поредак. И он је тај - у својИ~f Ера.ЈНИ~ п?
следицама - који је изазвао О.ТПОР;. он Је таЈ KOJI~ Је 
нагнао оне што "добровољно даЈУ СВОЈе ситне паре Је,ч:
номе човеltу" да узму ,своје послове у своје руие. Он Је 
тај - кратко речено - што устаје данас против свога 
сопственога дела ... 

Све задруге -. на овај или онај начин - одводе 
воду с воденпце Еоју је она дотле I~ретала. Алп .све не 
изазивају подједнаке срџбе водеНllчара. lIОНСКОЈе, аиа 

~ ... -
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баш га се нп мало не тичу. НабављаЧI~е задруга га нај
већ:ма узнемиравају, јер га оне погађају у живац: од
воде му помељаре, а без њих он не може да живи, јер 
му они дају уја:м п ,ЈЈ;обит. Стога набављачие задруге 
највеhиа вређају приватне продавце и стога тзв. сред
њи ред (MitteIstand) пргаво устаје против њих. Овај 
устанак је општи; где има набављачких задруга, ту 
ииа и борбе интереса, које саи иало час поменуо. На
бављачке зад.:руге су она црвена иахраиа која дражи п 
распаљује гнев ... 

у низу земаља, где је ова борба живља, иако још 
није узела раз~[ере каЕве смо видели и појединачно 
оппсали, долазе: Белгија, Швајцарска, Ческа, Вугар
СIШ, Шведска, Финска итд. Ја ћУ их са:мо J~KpaTKO до
дИРНУТИ. 

Белгија има - релативно - јако задругарство. 
Али она има једну нарочиту своју недаћу. У Белгпји 
су задруге потпале под власт полптичких странarш -
социалистпчке п Iшерикалне - П, неизбежно, изгубп
ле своју чисту природу. :Можда ће ко по:мислити: а ка
ко су енглеСI~И задругари МОГ~1ЈИ основатп своју стран
ку! Да, онп су ТО, учинили, пстина не св!!; алп је 'ГО са
свим нешто друго него потчинити се погледшш и инте

ресима странака које за девет десетина стоје ван за
другара, где су и интереси и манири далеко од позна

'rих и утврђених погледа и ианира задругара, где су за
другари само пшюhна војска која треба да ТРОШII II 

снагу и паре своје за туђе идеале. ЕнглеrIШ задружна 
па.ртија има свој одређен nporpall[ нојп се битно разлп
кује од програма свих других политичких странака; 
она је далеио од оних личних моиената којима је пуна 
свака друга политичка странка, далеIШ _од личних су

I\оба, изигравања, превара што су неизбежно и редовно 
оружје ових потоњих. Она има свој одређени соцпал
ни поглед (просветни, :морални, економски итдЈ п нема 
потребе да улази ни у какве компромисе е погледпма 
разних, често најсупротнијих, социалних редова, НIIТП 
да жртвује своје битне погледе на ову И.ЈШ ону појаву 
или институцпју друштвену. Све је то друкчпјеuнде, 
где се задруге подвргавају готовш[ п туЬпм странкпма. 
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Њшш се, ДОдУше, обеhава нека ПОДРШliЋ; али за те мр
вице - које су уз то понајчешhе посве сумњиве
оне морају да дају велике материјалне жртве, да ОдУ
стају од многих својих животних интереса и - а то је 
највеЬа морална и битна штета по њихов .опстанак -
да газе своју основну веру: да се навикаваЈУ на ред ко
ји се у тим странкама сматра као највиша врлина; да 
мрзе људе, да пањкају људе, р;а раде. друrоме о. пропа
сти, јер тај други није у ИСТОЈ партИЈИ! .. БеЛГИЈ?ке за
друге учиниле су овај корак. Оне су везале СВОЈУ суд
бину за тУЬе ВОђе и интересе. И то је само увеhало њи
хов изложен положај према јаким и врло добро органи
зованим противницима. У последње време пружиле су 
руке једне другпма организације .мањих продаваца и 
великих трговаца. Борба се води ЈОШ око опорези~ања, 
али се чују и гласови слични онима у ЕнглеСКОЈ: за
друге су маска под којом се врше парт:r;rјске организа
ције; оне дају новчана средства паРТИЈама за њихове 
страначке циљеве; оне су опасне не само по трговину 

него и ПО мир и напредак земље ... 
Швајцарска има таКОђе јако набављачко ?адругар

ство. Она, мала земља, има око 900 задруга КОЈе се деле 
у три групе: савез градскпх задруга (око 540), савез 
.кОНКОГ;ЏIја (око 60) и савез сеоски~ задруга .(око 300). 
Број задругара по истом реду био Је на краЈУ прошле 
l'одпне: 380.000, 6.000, 24.000._ Прве су задруге имале 
2.300 ЩЈодавница, друге 129. "у купне Н~бавке првих 
аадруга биле еу преко 300 милијув:а шваЈЦарских фра
нака у 1933. години. Разуме се да Је оволико учешhе и 
лица п набавака морало· да изазове негодовање заинте
ресованих редова. И они одавно и стално говоре, ПИШУ, 
пропагују против овпх задру~а. Основана су п наро
чита друштва која заступају угрожене ИН;,ересе и и~а 
нарочитих .листова што штите "нападнуте 11 нападаЈУ 
задруге. 3адружни листови имају увек ny~е руке. по
сла да· бране ствар задругара. Како у ШваЈцаРСК?Ј, по 
њеном државном уређењу, сваки кантон има СВОЈе за
Iшнодавство (до извесних граница), то за с.ве з~руге 
не вреде једнп исти законски проппеи. У Једним кан
тоншш задруге су опореЗ0ване, у ДРУГИМ мање, у тре-
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iшма нај~шње пли нпкако. Око опорезивања води се 
",шња борба, али је зато врло јака борба око економске 
ПIтетности задруга. Приватни продавци не могу ни
ЬЋI;О да се помпре с тиме да је тај облик снабдевања 
потребан и корпсан. Од извеснога доба борба је прене
еена на једно друго и шире поље на коме се задруге 
морају бранити - и врло обазриво и ангажовањем све 
СВОЈе снаге. 

Криза која је завладала после рата и којој је да
но - у неким земљама - једнострано име привредне 
крпзе захватила је и Швајцарску. Она је дејство кри
не осетила поглавито услед затварања ранијега прив
реднога и отежавања људскога промета од стране ве

iшне европских земаља и УВОђења нових - раније не
познаТIIХ - метода за спречавање увоза туђе робе и 
lI3воза доиаhега новца. То се у Швајцарској опазило 
брзо на све веhеи броју људи п женскиња без посла и 
на све веhеи опадању промета. Лек је предлаган с раз
:НПХ страна, средства су препоручивали сваки по своие 

схватању или по својој заинтересованости, извесне су 
мере и предузимане. Једна, која је овде нарочито важ
на УЧIIњена је 14 октобра 1933. године када је објав
.'E~Ha одлука Савезнога вепа која је дирнула и набав
љачке задруге. По тој оДщтци забрањено је даље отва
рање и проширење великих продавница (Warenbli.user). 
продавница с једном ценои и филијала. И ако није из
рпчно поменуто име задруга, швајцаРСЮI задружни са
вез посумњао је да се одлука односи и на задруге и, 
rшд је потражио објашњење у департману за народну 
прпвреду, одговорено му је: да се одлука тиче и задру
га које шш.ју карактер великих продавница, тј. ако 
имају више од 4 продавница рачунајуhи 'ту и главну 
продавницу п ако имају више од 1 О посленика. У овом 
потоњем случају задруге морају тражити одобрење за 
сваку сувпшну или нову продавницу која намерава 
продаватп животне намирнице или обуhу. А овога одо
брења не могу добитп ако не узмогну доказати да заи
ета постојп привредна потреба за новом (или еувиш
ншr) продаВНIЩШI. Неколико месеца пре ове одлуке 
поднесеНJI су Савезној (земаљској) скупштини предло· 
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зи.за измену савезнога устава који су трајRИЛИ да се 
ограничи слобода оснивања и OTBap~њa нових привред
них предУзеhа у интересу оних КОЈа веЬ ПОСТОЈе. .... 

Страховање швајцаРСRИХ задРугара да одлука ~a
везнога веЬ.а иде и на то да ограничи задружну слооо
ду, убрзо је потврдио један случај у Базелу. КаД. се 
тамошња задРуга обратила за одобрење да ?твори ЈОШ 
једну продавницу за месо и кобасице, она Је била од
бијена одлуком кантонске уп:раве. Тада ce~ имао и пис
мени доказ да задруге немаЈУ више СJlоооде у своме 
раду. Главна управа савеза набављаЧIШХ здруга обра~ 
'lила се тада Савезном савету и тражила да он узме 
у заштпту слободу удруживања, коју уста.в ~емаљски 
гарантује, као и самоуправу удружења, itoJa Је такође 
гарантована. Alto се уопште смера KaICBa промена ус
'гава у смислу да се ограничи слобода привредника, 
онда нова одредба у уставу, :мисли глаВВtt задруж.на 
управа, треба изрично да нагласи, да Савез шваЈцар~ 
СКИХ држава не само не спречава него да помаже ос

ниваље и рад правих (die wahren) задруга. Осим овог 
RОрaIШ главна задружна управа решила је да 9 фе
бруара 1934 године приреди у Базелу једну наРОЧIIТУ 
смотру на којој Ье изнети - и пред задругар.шra и 
пред публиком - нове проблеме који су се ПОЈавили 
пред задругарством. Смотра је трајала !lедељу дана 
и посетили су је 100.000 лица. Држан() Је преко 100 
предавања и раздано око 500.000 примерака задруж
lIИХ листова и брошира. Поред тога дано је 300 
фИЛМСIШХ представа које су посетили 87.000 ЛIIца. 
Циљ свему томе био је да се ствар задругара представи 
најширој публици, да се ова боље упозна со оним шт? се 
дешава на задружном пољу, те да може и да суди: Јесу 

ЈlИ кораци, што се чине, оправдани или не. 

Можда стоји у вези с овим што се десило 14 окто
бра прошле године и то што су се сва три поменута са

веза споразумели и недавно основали један нарочити 
Одбор· који има да регулисава љихове међусобне одно
се и - свакојако - :ц:.ихову заједничку одбрану. 

Ческа шш доста набављачких задруга: и чисто че
ских II чисто немачких. Ваља ШIaТП на уму да у Чес-

.: ~I "::Ј' 
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104 

:кој живе близу четири милијуна Немаца, народ који 
адавно прак';Гикује разне облике задругарства. Али је 
н чеСlto задругарство, како градско тако и сеоско, под
легло партиским утицајима, што му јако смета у њего
ву отпору у животу који је и у овој земљи за овај облик 

Б 
~ ,.., 

эадружнога рада тежак. ороа против наоављаЧI\ЋХ за-

друга велика је и оштра. 3адруге се - као и свугде -
сумњиче, подцењују, кваЛИфИI\:ују чак IШО штетне. Оне 
се бране. Иу њиховој одбрани јако смета то што су на
llустпле своју чисту привредну природу и што су своју 
судбину .повериле променљивим интереси~ra политпч
ЮIХ странака. OCHUBe задругарства, његов )Iорал и пси
ха, нису оно што је основа, психа II МОlЈаЛ полптичке 
eтpaНIce. Гдегод су с.е до данас спрегла ова два разно
родна бпhа, та је спрега увек била на штету задругар
ства. Оно је увек изгубпло оно што је добро у њему, а 
примило и уевојпло све што уништава сваку плодну 
заједницу п слогу, све оно што је основа задругарства. 

Бугарска је ступила на стазу модернога задругар
ства после Србије. Она је управ од ове и примила сео
ско задругарство, IcoMe је први отворио врата пок. Ан
дреја Љапчев, пошто је најпре провео чзвесно време у 
Смедереву, Малом Орашју, Азањи п Ратару. Тај свој 
пут II ОНО што је видео он је описао у листу Орапу 
(1896) који је издавало Бугарско земљорадничЈ\.О дРу:" 
штво. БугаРСIШ данас шш леп број задруга (оио 4.000), 
још лепши број задругара (око 800.000) од којих - IIН
тересантно - више од 500.000 припадају градским за
другама. Међ ОВШI укупним бројем задруга око 150 су 
набављачке. Централа, Напред, која је у псто време и 
идејни и пословни центар, показује, према органу Ме
l)ународнога задружнога савеза за јУЮI 1934, овакве 
податке: набаВIiа нампрница 415,405.000 лева, сопстве
на ПРОIIзводња 46,245.000, IШПIIтал 9,590.000, резерве 
35,500.000.-

По себи се разуме да ни бугаРСlсе набављачке за
друге нису остале поштеђене. И љнх нападају, прого
не; пре неIШЛИКО година морао је да се умеша и МеђУ:'" 
народни савез да брани ствар бугаРСIiИХ задру,гара од 
самих њпхових зеМЉaIta. Пок. Љапчев учинио је, поред 
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:многих других, једну велику ствар за бугарско задру
гарство тюrе, што је основао један велики задружни 
савет, у коме су заступљени сви заДИ:ЖНII савези, п 

који се бави поглавито проблемима, које сам задРУ
жни живот ствара, ну који су ван компетенцпј~ илп 
снаге појединога савеза. Овај је савет учинио неоце
њене услуге задружној ствари. Ваља знати да Бугарп 
имају велики број истинских задружних пнтелект~
алаца и добар број књига о задружним питањима КОЈе 
имају значај литературне вредности. 

Не знам тачно побуде, али претпостављам да Ье 
бити опет колико меljусобни споразум толико и меЬу
собна одбрана, ш:rо су се ту скоро споразумели Општи 
савез сеоских задруга и Савез набављачких заД'руга п 
основали заједнички Комитет (одбор). Географскп мп 
смо најближи Бугарима и, док сам био млађИ, ја еам че
сто и врло радо савлаljивао пут од 3-400 километар~, 
и знао сам све што бугарски задругари раде. Било Је 
момената када су њихове бриге бпле и моје бриге. И ја 
не само да се не кајем за своје напоре, него су ми то 
увек биле, и данас су исто тако, моје пријатне успоме
не. Од некога доба ја нисам у стању да идем за задру
жним стварима у Бугарској. 3адружне листове њпхове, 
који су увек били одлично уреljивани и које сам -
благодареЬ.и бугарској задружној предусретљивости -
редовно добијао, веЬ давно не добијам. Покушавао еам 
да то постигнем преко књижара, али су њихове везе 

такве да узалуд чекам веЬ више година. :Мислим да би 
било пожељно да меl)усобне везе измеljу нашега и бу
гарскога задругарства будУ што интимније - ~ao шrr:о 
је то некада било. Не само да су задРугари идеЈНО наЈ
ближи, него смо специјално ми - српски п бугарскп 
задругари - још нарочито везани својом задругаРСК03t 
прошлошhу. Ја, који сам у тој прошлости најживље су
деловао, радовао бих се томе од свега срца. 

Шведсиа са својих 6 милијуна становника ре..,1а
тивно је доцкан пришла задругарству. Овим се не ми
сли реЬи да Швеljани нису раније знали шта је то за
једнички рад. Напротив! И они су, као п сваки дРуги 
народ, практпковали безброј узајмица 1{oje се у животу 
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у разншr приликама јављају, и онп су имали свој за
дружни систем ь:оји је носио на себи отпечатак и гео
графске п соцпалне средине, п они су се узајамно по
магали свугде п увек 1шда се слаба јединка иначе није 
могла одржати и када се друкчије некп неизбежан по
сао није могао свршити. Али овде је реч о задругарству 
које су специјално привредне ПРШШЕе деветнаестога 
века изазвале п на то задруrарство :мислп се Iшда ее 

в:аже да су Швеl)ани доцкан пзашли на ПОЗ0РНПЦУ. У з
роке томе треба тра.жптп у социалним приликама њи
ховити и онп се лако и наnи могу ако човек шra времена 
да у те појединости улази. Како циљ овога напиеа нпје 
иисати историју појединих земаља у погледу задругар
ства, то ја морам преnи преко тога овде. 

:Модерне задруге за набавке појавш:re су се у 
llIведској 1894 године. Наредне године основан је са
вез њихов - Kooperativa :Forbundet - који у IicTO вре
ме врши набавке на веЛIШО. Данас у земљи има око 760 
задруга, задругара преко 540.000, набавке савезове пз
носиле су у 1933, години 160 :ШIЛпјуна, а набавке ло
калних задитга око 360 милијуна шведских 1"PYHH. 
Uсим тога савез има не1ШЛИЬ:О својих млинова, НeIЮ.1И-
1Ю фабрика маргарина и жижица. 

Шведске набављачке задруге имају неКОЛlше своје 
особености које ваља поменути. 

Оне су прве одступи ле од познатога принципа про
давања по просечној месној пијачној цени. Уместо т'о
ra оне су увеле тзв. политику аКТИВНIIХ цена. Оне од
реџују сваком артиклу своју цену и - притом - ста
рају се да она увек буде нижаОд просечне цене месне 
пијаце. На тај начин задруге одмах и непосредно пока-. . 
-ЗУЈУ корист задругарима, што ови радо примаЈУ, као 

што се лепо види по њихову укупну броју. Али овпм 
задруге у исто време забадају нош непосредно у живац 
приватних продаваца и они утолшш живље реагују 
щютив задРуга. 

Друга њихова особеност је величина вишка. Овај 
не :може бити велшш веn по тшrе што задруге уступају 
намирнице по ценюra НПЖ1вr него што су просечне ые

-сне цене. АЛII - поред тога - нп једна задруга не щш-
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па ВIIшак BehII од 3% на суму УЧIIњених набавака. 
Uвим оне доводе висину вишка у непосредну везу са 
ценама и - у исто време - упуhују своје задругарс на 
активно суделовање у својим куhевним економијама, не 
на пасивно очекивање од механизма задружнога, као 

што је то случај онамо где цене регу лишс пијаца, која 
је -. као што се зна - под разним и штетним утица
јима. Разуме се да овај систем паралисања трговачко
га профита повлачи за собом промене у целом систему 
васпитања или образовања задру.гара, који се у швед
СКШI задругарству мора битно разликовати од обичнога 
система. 

lIlвеђанима је - релативно -. давно пао у очи 
факат да сиромашни људи, којиыа је задружна потпо
ра понајвише потребна, Ma-!l0 суделују. у задругама. И 
пошто су испитали узрш:е -. дошли су на мисао да je~ 
дан отнлоне нетражењем од задругара да унапред што 

уплаhује у задругу на име уплата на свој део капитала-. 
11'акви задругари могу набављат:и: у задрузи као и сви 
дЙтги. Али њимсi. се не исплаhује вишак на крају РРТ 
динс, него сс исти уписује у њихов рачун уплата, и т.а
ко се ради све док се не напуни сума од 1 ОО круна, ко
лико пзноси један удео. . 

Исто тако јако смета сиромасима услов да се MO:Qa 
за сваку набавку одмах плаhати готовим новцем. Н,ако 
је обичај људи од увек био да купују и на почек, .ТО су 
П шведске задруге морале у прво време да усвоје ову 

праксу. То је олакшало приступ и сиромашнијима, ко
ји се готово редовно задужују за намирнице. Али, Ka~ 
ко ова пракса извлачи из задруга средства за I{УПОВИ

иу, то су оне убрзо морале осетити њене рђаве после':" 
дице, и потражити лек злу. Тада је отпочела жива реч о 
штетно:м дејству почека и на задруге и на задругара. 
Ну сама реч мало може помоhи онде, где фаъ:та ГOBOp~. 
И задруге су БИJIе принуђене да траже друго ефика
cHIIje средство. Оне верују да су га наШ-!lе у једној уста
новп која је IIMaJIa да излечи од почека. Савез
Kooperativa ГбгЬuпdеt - основао је у 1908. години сво.ј'у 
штеДIIоIiицу у коју су задругари МОГJIИ улагати СВОЈе 
впшкове - уколико ШI нису одмах потребнп - а и 
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друге своје ушт-еђеВIIне. На крају 1 933. ГОДИН~ ова је 
IIIтедиоmща имала преко 800 филијала у цеЛОЈ земљи, 
број улагача био је близу 100 хиљада, а укупна сума 
улога преКО',44 щилпјуна круна. Осим ове оп;ште ште
дионице, 46 локаJIНИХ задруга имале су и СВОЈе особене 
штедионице. Из ових шт-едионица могли СУ добити и за
јам - наравно под извесним тачно одређеним услов~
ма - они задругари који још нису успели да СВОЈа 
снабдевања исплаhују. готовим новцем. Швеђани тврде 
да им је ова мера помогла да реше два важна питања: 
снабдевање сиромашних који тр-енутно не могу да с"е 
снабдевају готовим новцем и приступ у задруге и наЈ
епромашнијих. 

Говореhи о Енглеској, ја сам на месту, где .ie била 
реч о сукобима, навео .да је недавно основана у ~енче
етру једна задруга КОЈа и_ма право да отвара СВОЈе про
давнице свугде, где нема са·мосталних набављачких за
,lруга, па чак и онамо, где има задруга!,. али су: ове .од

неп СJIабе. Швеђани су такву задругу основали ЈОШ 
1922. године, ова има већ преко 70 својих продавница и 
резултат је - Бако пише f.Anders Hodbergy Преr.ледУ 
MeIjYHapOAHora задружноrа савеза - задовољаваЈуhй. 
lIродавница :има право. да се једнога дана претвори ј 
самосталну задругу, :и многе су то и учин:и;ле; у том слу

Qajy нова задруга прима' на себе робу, КОЈа. се налази у 
стоваришту, и тако _. тако реhи без пара - долази ~o· 
једног капитала - у роби - који поступно испдаhУЈе. 
Ова шведска творевина поникла је пог лавита стога, 
што неке самосталне задруге нису има~1Је успеха. Нова 
.установа - коју Швеђани скраћено зову S. Н. Г. -
регенерисала је на овај начин многу нејаку и.1Ј:И залу-
Ta.lY задругу. . 

Али шведско набављачко задругарство има и еВОје 
борбене успомене. . 

Набављачке задруге. свугде изазиваЈУ против себе 
приватне продавце. У прво време, док су задруге сла
бе, њихови су противници мали приватни пр?давци, 
јер им оне ОдУзима.ју један део купаца. ДОЦНИЈе, про
тив љих се - природно - почну кретати и веhи про
давци. А кад за.друге закораче и у саму ПЈЮизводљу н&-
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iшјих наlliIрюща, OItO њих се проширује обруч свих 
оних, којима су задРуге -. на овај илп онај начин -
сужиле поље пословања. Нп швеДСЕе набав'љач:кеза
дРуге нису могле пзбеhи ове судбине. Против њих с"· 
одмах устали ыали продавци, који свзтгДе сматрају за'
дРуге као уљезе. Доцније су се овима ПРИДРУЖlIЛИ 
крУ.пнији проДавци, докле нису најзад прошприли 
фронт и разни велики трестови (trusts) или картели. . 

, illвеДСБа је позната као земља многих трестова. 
'разни капптали (енглески, француски, немаЧБИ п 
шведски) ,обухватили су сва важнија привредна поља у 
земљи и еRсплоатишу их по својој вољи. Брашно" месо, 
:МдQТ, маргарин, дрво, ,жижице, итд., све је" то у Ы1нџа
М!1 ових веЛПItих :џрофдтера, п рни одређују цене IШI,ве 
l?-~ .ocц~ypaTII увек по~ељну добит. Док су задруге бiIде 
неЈаке, магнаТII трестова'нису обраhали пажње на њих. 
3.адруге 'су, Itao и 'С,ви други 'купци, плаЬалецене БаItве 
GY им ,iџIКТЩЈi:ше'. А:ли ,кад су задруге ојачале' п --:-' наро:
чито -'кад су реши'ле бшrе да се ослободе ;ЏIRтиранцх 
дe~a, ,трестовп су' се окр~нули таКОђе против з'адРуга. 
Gавез, З,адружни је прп~:-гХпиq. щЈДИЗi:t.џ,у, ~,щп6r~~не .Ф~~ 
ррике жп?кпца,БQја је 'градила цене не?,ависно ОД цeH~ 
т:реста. 3аТШI је ,~одигао неКОЛIЏШ својих МЛИ;НОШl E.Qj:fr 
[:;У, уступаЛИ,'браШН9: дО ~O% 'јевтиније lIего што еу 'ГО 
(чинили млiпiОВII lюјir су 9ИЛИ у Треету. Онда су дошле 
Ц9 реду: задит'жне топщ>нице масти, задружне 'Фаi5ри
If~ ,:џаргарина, задружне K~aд~цe итд. 3адруrарство :j~ 
џов;ајлак оборiIЛО власт тр~етщщ, поколебало обруч 'ко-
:.. .;. . ... ~ '.. . . 

,ЈИ c'e,oIto њега С~ТЩlрао, али'и у. исто' време изазваЛQ 
отворене, напад!! п, борбу против себе. Неiщлико. година 
задружна штюrпа пуна је вести Ь 'борои 'с рџзцим трго':' 
,џаЧКШI удружењщra п - особпrо - о, борби 'с: ~iоlШliдl 
треСТОВШlа Itojy су швеДС'Itе за:друг'е 'ПР~IНуЂен~' да' виде. 
.~aдpyгe и ЊIIХОВ савез Kopa~aћ: даље на IГУТУ; Щфlдr су 
) ,.,,.,'." .... ' " . 
II~ШЛИ' дооро ооавештени о ствари КОЈа Је у ШIтању п 
зitДах~~rII 'прюrернюr 'сло'гом, 'једnнствtщо~t дис'ц:й:ir:lIИ':' 
~ • : '.. • '.' "".,' 00.1 • 

пом и. рощтеншr Ha~cepa~a 9~З ,чега ,св ЩI н~ЈМИР"'(:IIIјq.; 
,~ "'(:IaJMaJЬa заДРУ.,~~а рџдња не ~ro~е воДитп, НII GвiЈШII-
ти с успехом. . " . t 

. Пос,~ејЊIIХ годпна' 'појdliiiо 'с'е 'још j~дaH'T~Ь:M~I[: Н(l 
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хоризонту . .мислим на продавнице с једно:м једином це
ном. Ову методу продаје увељ:и еу прво Адrеричани јощ' 
осамдесетих година прошдога столеhа. Сад је она тамо 
силно рцзвпјена, веЛИItи капитал се за њу заинтересо
щto и има компанија које IВШ.ју - свака за себе - по 
500, 1.000, 2ЛОО п више таItВЦХ продавница по це,,10ј 
земљи. Из Америке је ова ыетода прешла у Енглеску, 
ФранцусItу, НемачItу итд. У Шведској је уведена из 
Немачке. Ј: веле еу, је велпке немачке компаније Ера :џ 
ЕЬаре, ал~ се брзо заинтересовао и шведсItи каиитал, 'и 
сад има прода.вница С једном ценом Itoje стоје под УПрi),
вом удру:жених Itа;питiша .н.~Мач,КИХ и шш~дских: и.так
вих КОЈе су п~д влашhУ,IЏЩЉУЧИВО шведскога БаПитала. 
, М,ехани:зам ових продаiз,аца' овакав је. Деоба а.рти-:
дала: пр~ма,њиховој намени. Ста.к,~арија, ПОGуђ~; MeTa,~:-: 
:e:~ .ствари,. прер:м~ти за елеItТI?ЦКУ, конфекциј'е, тексти:; 
Л~lе, 'одера, рубље, MaXl?aM,e~, а :рти.Rли за, излете, ~eтo; 
кх:па.~~,~!,сапун, саПУНСК~II др., прашItови, мириси, МУ
щ~~~и,. ;ПIJе:гРУ~Iенти итд. Ј.~р'fИ.RЛИ су поређа,ни 'према 
Ц~J:I,а.ца: }Ьш цена од 5 дин. :џ'щнr артИкли који се могУ 
~()БИ'РI за ту цену MQfY се ,впдети, у једном, ИЩI в:ИШе 
qдељења. А,1II пма u; арти~ала Боји етају 10 илИ-1.5 Ди~ 
IIap~., Q~~ СУ. T~Koђe п~р~ђан'и, 'у осо,б~н~м одељењима'; 
Ilрег ле!! ,~e свугде n':0GBe. ЛaIf, p~д ,п ЧИСТ,9hа јединств~
Щf. у :малшr Iiрода.вНицџ,Ма Irшi ;ЈО 1.000 разних арти.,. 
кала; у веhшr Ii до 4.000. Цене су редовно ниске: шщ је 
компанијадra. лаБО поетпhп; пошто набављају' за много 
IJро.џ;авнпца, ,.IaIt,~:re у веЩlhIIМ ~9ЛИЧЦНЮIр'- j~ДH~,'" псте 
~рТ:ЏК-'Iе~ Џ~lВОДII, С,е Ita6 прiВI~Р један ~,ртиitа:Д који се 
paНIlje нџје '~roгао ДО,бити. нп од једне фаБРИБе јеВТШIir
j~, од 22 дпнаРfl пi)li~.ц~раit. Једна' ко~rшiнliја. која" IЪса 
~P!!KO' 500 ~щаRВИХ' ПрОд~вюiца и . Ёоја продаје.rодидпье 
lЩКОЛИКО дес~т,ина ХIIљ~да тога аРТИRла 'добија од фа~ 
?р:и~а по' 15 ю~на"ра 'ПрииеРаК. Обарање цена неСУИI?lID 
Је реЗУЈ~тат, овак~их куповина на веЛИ,Itо п с те стране 
продавmiц~ с једнојс ценој{ претстављају једа;н прqгрес 
у погледу'снабдевањам~се. ' ., 
- Какав јеУТIIцај' ОВIIХ продавница. на набављаЧБе,за~ 

l;'pyre?. Y~iii:џi,j j~, ge~ сУ.мЉе; ве:lIИК;И: ПрОД~ШНIiце' G 
JeДHO~! ценом иетичусе поглавито: што продају велики 

I 
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број намирница, што су све те на.:м:ирнице свакодневно 
и дреко потребне, .шт{) су им цене релативно ниске. С 
те стране оне привлаче масу и поститу велике обрте. 
Нема продавнице - ма како мала била - да не обрне 
годишље бар осаи пута вредности које су унесене у њу. 
Нека сваки пут не добије више него 3%, годишље то 
чини 24%. Али веЬе продавнице чине !,одишње' п до 
дванаест обрта. То им доноси две важне кориети: могу 
в.елики:м: и сталним својим набавкама да постижу врло 
ниске цене и постижу велику до9и'.l'. Без еумње то и је
сте главни разлог што се велики капитал то,JIико заин

тересовао за ову методу еитне продаје. Набављачке за
друге рачунају ипак на намирнице коЈе прелазе поје
диначну вредност коју не доститу артикли продавница 

. с једном ценом. Помену{) сам веЬ. да ове продавнице не 
продају намирнице чија је појединачна цена веЬа ОД 
15 динара. PeTIiO која да иде д{) 20 динара. Поред тога 
задруге рачунају и на задругарску оданост или - како' 
се то у залружној кљижевности понајчешhе ознаqава. 
термином -. лојалност. 3адрущ је поникла из потребе 
самих задругара, она има и један ВИШИ .. циљ: да с'fВО,lЩ 
услове за бољи живот, док GY прода:внице е jeднo~' це
ном предузеhа капиталиста, а таква npeдУзеhа уВек 
изазивају - и морајуяза.зивати -,извесну сумњу и 
зебlЬу. IПведске задруге нисуошi,зиле да су им се Ha~ 
баЈ!ке смањиле од како су ее појавиле продащшце с јед"7 
ном ценом. 

Финска је - по свом географском положају и по 
епојој СОЩIaлној структури - давно била ПРИНУђена да 
прибещр,а задругарству. До 1901 године она је морала 
да облачи своје задруге у одеЬу акционарских дРушта.; 
ва, пошто није још било специалнога задружнога зако
на. Те године донесен је особити задружни закон и од 
l'Oга доба задруге се оснивају под еiзојим сопственим 
именом. По новом закону доста је да се споразумеју пет 
људи да могу основати задругу. Ипак оснивање је ва"7 
жило· тек онда када гувернер (за време руске управе) 
одобри правила. Ну то се није тешко добијало пошто 
је гувернер одобравао свака правила која суим~ла пре ... ' 

I 

1-

поруку друШтва Pellervo, које се нарочито бринуло о 
;јадруга рству. . 

. До 1904 године било је у Финској веЬ. толико за
друга да се осетила потреба да се оснује савез и задру
га за .НабаВl{е у велико. То је учињнео 22 ~шрта 1904. 
године; од тога доба задругаретво добија живљи полет. 
Од 1905. еюзез и гла~на задруга приступају веhим на
~aBKaMa. На супрот ономе како је та функција уређена 
Х Енглеској~ финеки задругари пошли су трагом Шве-

. ђана, Норвежана, Швајцараца; уевојили еу об-лик је
дне централне уетанове, и њихов еавез У исто је време 
и главна задруга; бави се идејним и пословним функ
цијама. Они' га . скраЬено означавају иницијалима 
s: о. к., што значи Suomen Osunshaup,popen Keskuskunta; 
идп главна набављачка задруга. Ова централа почела 
је одмах да издаје евој недељни· лист који је убрзо до
живео врло велико. издање'; последњих година дотера.о 
је до преко 160.000 примерака недељно. Исто тако су 
рас.тrеи- набавке. Оне су се кретале ова-Квш[ брзиню[ (у 
фИНСRИМ ма рка:ма У милијунима): . . 
1905 ·године ' 1 1925 год. 700 
191 О године 14 1927 год. 848 
1915 године 35 1930 год. 1.200 
1~20 године 324 

Од 1914. главна задруга (S. о. К) приступила је п 
производњи: брашна, макарона, масти, маргарина, ЦII
~щрије, џржењу кафе, изради вреЬа, четака, запушача 
итд. До 1930. године укупна вредност властите произ
Д0Д~e прещла је 100 ~шлијУIiа фщнеких марака. Глав-

. НjI при,вреДНII а ртиклп,. који. служе п за извоз, јесу: 
млеко,· масло, месо, сланина, јаја, дрво. 3адруге су се 
увек бавил~ не само Jlабавцама него и извозом ових ар·· 
rикала. Оне. су стекле и леп уг.л;ед и глас својој марци, 
и .YB~K су - до најновијих брана ~oje су подигде зем
љ.е увознице - налазцле добре пијаце у Шведској, 
Н(mвешщ)ј, EHf.lIeCKoj. Оне и данас суделују у извозу 
~о.ЩIКр је то уопште могуlщо по новим праксама које су 
YBe~eHe у меl)ународщш промету. 3адру,ге финске могу 
С!:, оавити овим послом, јер је у њима велики број зем
љорадника, који 'се више ilНTepecyjy за продају сваји:\: 



118 

производа него ли за набавку намирница. Али је ова 
метавпна у њихову склопу изазвала ра .. ~лаз·· који се 
није могао избеlш. . 

Поред велпкога броја земљорадника, у задругама је 
био и веЛIiки број градских радника. Задитге у којима 
еу били претежно земљорадници, бпле су мале. Напро
тив, задруге у којима суу веlшни били градски радни
ци, биде су знатно веће. Прве' су 'биле задовољне што 
свака задруга има један глас на конгресу; љих је било 
више 1i: оне су увек решавале сваоку ствар Д~.KO се њима 
~I1IНИЛО да је добро. Друге су -. напротив -'. биле не
задовољне таквим стање),{ ствари, јер еу увек биле -
иако су материјално јаке и с несравњено више' чланова 

- - у мањини. rfO је био повод разлазу; на сва1\ОМ кон
гресу понављао се предлог ових других да се промене 
правила у смислу давеће задруге имају впше гласова; 
сваки ТaIШВ предлог одбијале су мале задруге - са
стављене поглавито од земљораДНИRа - и, како је љих 
бројно било више, предлагачису одлаЗll.1пI са свадога 
конгреса наДГJIасани и незадовољни. То је трајало све 
до 1916. године када су се велике - радничке -' за
друге повукле из S. о. К. решене, да оснују своју за':' 
себну задругу. Мале - земљораДНlIчк.е - задруге упо
требиле су ту прилику да означе себе као да су пеу':' 
тралне, у исто време велике - раднпчке - задруге до
БШIe су 0зна,КУ'каода су прогресивне. У 1917. ове су 
потоње о~но:щtле своју главну задругу - о. Т. К. -
и од тога добафинско набављачко задругарство разви
ја се у два пдејно супротна правца. 

Нова група узела је тад.ође облик једне централне 
~ICTaHOBe, поделила је ову на десет разнпх одељака, 
свакп је одељак добио своје одређено поље, и машина 
је пуштена да ради. Он'о што је било непосредаIf ПОВОД 
разлазу, у новој групи решено је овако: задруге :Које 
имају :мање од 5.000 чланова, имају на сваких 200 чла:" 
-нова ,један глас. Задруге које имају више од 5.000 чла-:
нова, на сваких 500 чланова преко овога броја, имају 
још један глас. Задруге које имају више од 10.000 чла
нова на сваких 1ЛОО чданова rфeiю овога броја,имају 

. ј~Ј1П један глас. Набавке у велико;' продај'а у велико He~ 
.. ,.'. 

·1 
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li,ојих артикал а врши таКОђе нова, установа 1\ао и ста-, 
ра. Продаја масла и јаја чпни за:м:ашну позицију. ИСТО 
'1'3.КО набавка сто чне хране' до стиже већ до 20 милијуна 
Јi.ШЮГРа.:ма.. Нарочито је вредно пажње да је и нова уста-. 
нова убрзо приступила властитој произвоДњи. Она има 
већ. ове фабрике: за :м:аргарин, за жижице, за хемпјске 
llpOдУкте, за мушко и женско одело, за' рубље, трикота
жу. Укупна сума производње је преко 80 милијуна
финских марака. Нова централа издаје свој лист који 
се штампа недељно у 125.000 при:м:ерака. Једна велиRa 
радничка задруга, Elanto, издаје засебно свој лист који 
се недељно штампа у 40.000 примерака. 

3а умно спремање задруrара, обе групе чине врло 
~шого. rfO се види и по ВПСОКОМ броју заДРУЖНIIХ листо
вакоји излазе недељно. Брошира, Ј1истпhа, :Курсова 
безброј Де H~ обема странама. У глаВНШI граду, Хел
синкп, раНИЈем Хелсингфорсу, изгледа да ЈПШ доста и 
IIIBetaHa, јер нова централа издаје и особити лист H~' 
шведском језпку, Konsumentbladet. Ова област рада 
одаје врло јасно колико да Финцп много читају толико 
и пргапост једне и друге групе да што више учине за 
СТЈ;!арање убеђенпх задру:гара. . 

Интересно је IЮЛИКО су се рашириле задружне на·. 
oaBRe у овој малој земљи. Наводе да број артпкала Iюје 
финске задРуге набављају није мањи од четири хпља~ 
де. Значи да су задруге ушле дубоко у област набавака. 
Приватни продавци морају јако осеhати задружну ак
цију. Стога су без сумње и рано ')ce-тшIП потребу да се 
Оране. Интересна је њпхова :метода одбране. Поред 
усмене и ппсмене повике на задруге, Iюје еу свугде јед
не и исте, 'онп су приступили и на·РОЧIIтој щюјој орга
низ~цији. Сеоски и уопшт-е мали продаВЦII основали су 
СВОЈе главне набављачке задруге које набављају на ве
лико ~t)?тпк.1е и уступају их на мање малим продавцима. 
Ц~Љ им је, веле, да се ослободе великих продаваца, с 
ЧИЈюr ценама И условима нису задовољни; адп главна 
по!5уда је ипак да ДОђУ до јевтипијих набавака како би 
моглп боље конкурисати са задругама које су таКОђе ве
.JlПIшм набавл.а:ма стављене у том iюгдеду у B"p.iJ:O пово
Ш,а ~ ТiО~JIр'жај .. 9,ВRIШJ:IХ тргова чь:их· задруt~' има, ,четири 

• • ....... '.' ".11..,. !: '1. '" • . '. _: о.:. 
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и' њпхове укупне наоовке изноеиле су оь:о 700 милијуна 
, финских марака у 1932. ГОДIIНИ. Мали продавци устају 
против набављачких задруга, а овамо прибегавају II сн
Ј.ш њиховом основном принципу ... 

3адру'ге, :међутим, иду - свака група - својп)с[ 
путем. Њихов је успех очевидан. Навешhу само' један 
упоредан преглед:' ", . 

Група S.O.K Група о.т.к. 
број задруга 418 260 
бј;юј задругара 240.000 280.000 
број продавница 2.400 2.012 
набавке фм. 850,000.000 905,000.000 
производња фм. 100,000.000 80,000.000 
продаје Фы. 400.000.000 36,000.000 

Изгледа да задругарство, као једна метода привре
дне акције, није ништа изгубило тиме што се поделили 
'У две групе. Број задругара, после деобе, порастао је и 
ца једној II на другој страни. Исто је тако порасла cYY~t 
џабавака, сума производње, сума продаја. 3начи да j~ . 
џрпвредни живот земље потребовао веЬе суделовањ~ 
ЉУДII у задружној акцији и да је деоба дала свакоме со.: 
циа.тrноме слоју прилику да се задружно јаче манифе. 
~Tyje. Ако оставимо на страну партиске тежње које 
е.вугде где on,[y мах, иду за тим да се извесни политич
Ёи смерови при ближе масама како би их под плашт(ш 
ЩlДруга и уз прппомоh њихових средстава што боЈ.Ье .ве
зали за себе п потчинили свом интересу, тежње Koj~ су 
увек биле фаталне по задружни морал и задружне крај:" 
ње ,циљеве, онда је ова финска деоба имала обратно 
дејство. Она је брзо пробудила огроман део латент~е 
снаге, коју задругарство иначе споро буди, и јак део 
оних који су у задругарству тражили 'само eKoHOMCJ\~.C 
моџенте уБРЗQ су сузБИЈЏI све супротне тежње.' Тако је 
финско задј)угарство унаточ деоби, коју су идејни раз
лози изазвали, остало ипак чисто еКQНОМСКИ покрет БО

ји - истина - изавива против себе, али изазива само 
на економскоме пољу. Шта више оно приморава и свощ 
противника да прибегава његовој ,~reтоди. Нека и није у 
појединостима тачно све оно што 'IЋрди један ревносан 
задругар (Internatiooale genossenschaftliche RUDsdchau. 
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јануар, 1934), као да је све што се од задруге купи јев
тиније него код приватних продаваца, овај један доказ. 
говори врло много и врло убедљиво У прилог задругар

ства. Лепшу победУ, није могао пожелети задружни 
принцип. 
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Предговор 

Увод 

Италија. .' 
Немачка 

Аустрија 

.. 

Велика Британија 

.пруге земље . 
. Б~гија. . 
Швајцарска 

Ческа 

Бугарска 

ШвеДСkа 

Финска. 

САДРЖАЈ: 
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... 

Страна 

3 
5 

17 
29 
53 
73 

103 
105 
106 
108 
109 
110 
116 
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ПОГРЕШКЕ: ' I 

, I 

i . ,Страна Ри: Сnожево: Треба: I , 
5 1 оздо летело летало i 

20 1 оздо popolaire populaire 
2] 12 озго preyance prevoyance 

" 
22 " popolaire popolare 

26 2 овдо који које" 
35 3 озго Hedersdorf. Hedesdorf. 
50 6 оздо чеРl'арске черкеске 

59 11 озго Граца Глаца 
76 19 

" 
gov gow 

.... - 77 3 оздо . Неlопе Неlепе 
.. 78 6 озго 1803 1893 
.. 19 књижице књижнице '" " 79 5 

" 
. 1932 1922 

80 14 оздо hystorica1 historical 

" " .. scetsch sketch 
82 7 озго љдуи људи 

87 3 
" богати богата 

'6 .. 
диC'tИ~евно" . дистиловаНОМ " " 

89 14 
" Tued' - Twed -

101 12 оз,l{О .. Frices Prices 
111 11 озго ховити ХОБИ" 

120 14 
" 400,000.000 40,000.000 


