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ДРЖАВА И ЗАДРУГ АРСТВО 

Значај земљорадње. 

бројније (840/0). 

Од свега становништва, земљо
радничко је у нашој земљи нај-

Од свих занимања, земљорадња је највећа 
привредна грана. 

Од целокупне производње, више од девет де
сетина припадају земљорадњи. 

Из овога је јасно, да је земљорадња у нас 
највеhи извор прихода, да због тога она пред· 
ставља највеhи интерес и за становништво и за 
државу, да сви чиниоци, који су заинтересовани 
за одржање и унапређење привреднога стања у 
земљи, морају, од свих других п.ривредних гpaHa~ 
водити највише рачуна о зеМЉОIШДЊИ. . 

П И ако доцније и мање од других 
ромене у земљорадњи. 

привредних грана, земљорадња 

је такође подлегла извесним променама. На првоме 
месту природне науке, са својим многобројним 
ОТI,сриhима, извршиле су читав преврат у начп
нима производње. Напрелан земљоралник у стању 
ј е данас да зна поуздано производне особине 
своје Земље, он може да утиче на промену· или 

поправку тих особина по својој вољи, у његовој 
је руци, тако реhи, сказаљка којом може пови
шавати или понижавати приходе од свога газ

динства. Ову исту налмоhност човекову над "слу
чајностима" у земљорадњи, видимо у напредноме 
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сточарењу. И ту је напредан земљорадник постао 
у неку руку господар од кога зависи не само 

каквоЬа производа, него, чак до неме и код из· 
весних врста, и сама н:оличина њихова! Благо
дареhи утицају природних пауrш, напредан земљо
радник може данас да l\Iсња своју производњу по 
свој ој вољи:' IШД му треба више ј едних особина 
код биљке него ли другпх, он може то подесном 

КЈтлтуро~i дарегулџсава, Iшда му треба од стоке 
више ЋIеса, него ли слаНIIне, или млека, или јаја 
итд., он може тан:ође погодним одабирањем да 
утиче на ту страну. Једном речи. сувремена зе
мљорадња је постала поље, на коме су природне 
иаУI{е (хеllшја, ФПЗlIологпја) наШ.JIе широке и веома 
Iшрисне примене. 

:Мање од хемије и "фпзпологије, ашr ипак из
весне промене донела је зеЈ\IљораДЊll и усавршица 
инструмената за рад. Данас се напредан земљо
радшш, да би добро урадио своје земљу, тј. да 

uи је спремио да ыу од доброга плода донесе и 
добар род, не мора С.JIужити справама које је не
када земљорадНIШ сам себи израђивао, веЬ има 
на раСЦОJIожењу сасвим друкчије, боље справе, 
-Које одговарају данаШЉIIМ смеровима његовим. 

Данашњи напредан зеыљорадник служи се добрим 
ПЛУГОЈ\1 за орање, за УIIIIштавање корова и ште

точиња има особите справе, да одабере добро семе 

-служи се најсавршенијш.l тријером, да семе пра
ВИЈIНО и довољно д~ТБОКО посеје СJIУЖИ се особе
НО?II паправом - сејашщом, да одмени и замени 
ЉYДCJ~y РflДНУ снагу стоје му многа јот др)тга ору
ђа па раСПОЈIO$I~ењу: СС'ЦЮl:шца, круњач, жетешща, 
вршаш:ща итд. Y[[paTI\o, усавршице у инструмен
тима за рад IIОТПОЫОГЈIС с;/ ПРО:\lене, којо су из
вршиле примене прпродних. наука, и олакшаJIе у 

:многоме повеhање и усаврпшцу (побољшање) зе
:мљорадничке производње. 

Примена паре у саобраhају и индустрији, до
нела је исто тако вешше промене у земљорадњи. 

С једне стране разгранат и и - до невероватности 
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-. јевтин саобраhај·.ДQ.веоје најудаљеније земље 
~y додир с домаhим: потрошачима и узроковао велике 
штете ДомаЬој земљорадничкој производњи. С друге 
,стране нагло развијан,е индустрије, које је одвело 

и развијању великих градова, одвојили су од "зе
мљорадње велики део радне снаге и унели у сеоско 

. становништв о , помо:hу чеш:hега саобраhаја, нави~е 
и потребе, за које оно раније није знаЈLO. 

Тако је зем;њора~ња,изложена. тешкој утак
мици због разгранатога и јевтинога саобраhаја с 
једне, а лишена великога дела радне снаге због 
полрта индустрије с друге стране, примила још 

. и неке нове Шiвике и потребе, а с тим и нове 

"расходе, што је све скупа :морало утицати на про
мену дотадашњих начина рада и привређивања, 
н усвајање метода, I\Оји сЈт новим ПРИJlикама при
личније и бо.rpе могли одговарати. 

Напоредо с овим чиниоцима, имала јеи има 
·свога удела и сама ДРЖRва. Да се не YP-YЏlT~MO у 
промене, Iшје је њено уређеље претрпел,о ~апо-
:следње једно столе:hе, нити у узрqке који су те 
промене :Е!зазваЈIИ и припремили, а што је св'е било 
вазда скопчано с повеhањем расхода државни.х, 
.Доста је ако бацимо један поглед НfI промене при
хода и расхода државних, па да увидимо, колики 

је силан утицај. долазио с те стране. Call~o за по
~ледњих 25 година СIЮЧИЛИ су приходи државни 
преко 2000/0! 3емљорадник, I\Оји углавноме по
пуњава држав~е приходе, БИJIО непосредно или 

посредно, морао је услед овога осеТИТИI!еhу по
требу у интенсивнијем раду, да би веЬом произ
водњом лакше поднео веЬе терете. Ова тежња се 
најбоље види кад се пореди простор зиратне зеиље 

:пре 25 година и·сада. , 
Таки су уви ови ЧИНИОIIИ (природне науке, 

машинизам; примена паре у саобраhају .и инду
. стр иј и, разграњавање држ. живота) доприносили 
да се у земљорадњизачну промене,које би омо

гу:hиле земљораднику веhи дохощl.К и оснажиле га 
.да, с више изгледа на успех, ИЗJlази у борбу, која 
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је, . стицајем нових привредних и друштвених при
лика, постајала сваким даном-све упорнија и јача. 

К . Све промене, које су, утицајем поме-
оопер8ЦИЈ8. 

нутих чинилаца, зачете у земљорадњи. 

корачале су напоредо сједном новом снагом, коју 
ми зовемо задружним покретом. Тај призор лифе-:
ру ју нам све културне земље у свету, нигде ове 
промене у земљорадњи нису текле друкчије него 
упоредо са задругарством. 

Разлог за ово лако је наhи у самоме факту, 
што модерни начин производње у вези с модер

ним тржиштем, које стоји у тесној вези с усавр
шеним и јевтиним саобраhајем, тражи особити на
чин поступака у извесним привредним односима 

и приликама, начин који најтеже и најгоре под
носи огромна веhина средњих и малих земљорад
ника. Тако, нпр., данашњи начин земљорадничке 
производње упуhује ову несравњено више на везе 
с тржиштем, него што је то пређе бивало. Исто 
тако ј е данашња земљорадња упуhена на веЬу 
примену капитала, него што је била земљорадња 
или него што је земљорадња, која још није под
легла утицају модернога тржишта и променама 
које оно наређује. У области прераде земљорадних 
сировина од данашњега се земљорадника тражи 

куд и камо друкчија подобност, друкчија оруђа и 
начини, него што је то било раније довољно. Све 
то обелоданило је потребу комбиновања, здружи
вања појединачних снага на селу и резултати су 
убрзо дали за право и показали, од колике је 
огромне вредности ово комбиновање, здруживање, 

по нов окрет ствари у земљорадњи. Не само што 
је ово комбиновање омогуhило и убрзало многе 
промене у земљорадњи, него је оно поглавито и 
раширило нове начине рада и примену нових ору

ђа за рад у најширим масама земљорадничким. 
у овоме смислу се данас изражавају не само за
интересовани земљораднички кругови, него и нај
угледнији државници на Западу (Луцати, Мелин, 
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Балфер, Лојд-Џорџ, да не. помињемо многе друге 
мање познате широким круговима). У овоме сми
·слу се креnе данас на Западу аграрна поли:тика 
·тамошњих држава. У овоме смислу се граде читави 
програми и установе за далеку будyhност. 

И овоме је ЈЈаКО наhи разлог, ако се баци по
тлед на резултате, које је дао задружни покрет. 

Задруге су у свима земљама на Западу она
-родиле (рашириле) примену и употребу нових ору

"ђа за рад: вештачкога ђубрета, одабранога семења, 
садница и приплодних грла, бољих и савршенијих 
·справа итд. Пре задруга примена ових оруђа није 
представљала велики значај, OEI I\аКО су се задруге 

рашириле ова је примена узела огромне раю.1ере 
Ћ у Немачкој, и у фраНЦУCI{ој, и у Италији итд. 

Задруге су у свима земљама онародиле при
мену нових начина и нових оруђа у преради зе
мљорадних сировина. Пре задруга дански извоз 
масла, сланине и јаја (три најважнија извозна ар
ТИКJIа њезина) није износио више од 60 милијуна, 
а од како. су се задруге основале и оне узеле у 

своје руке израду и продају ових артикала, извоз 

је скочио до близу 400 милијуна динара. 
Задруге су у свима земљама дале нов метод 

.у односима земљорадниковим с тржиштем и оја
чале куповну и продавачку моћ овога у тој мери, 
да се данас сматра као поуздано да ће земљо
радник увек успети, ако поступа здружено, и увек 

неуспети ИЈIИ мање успети, ако поступа раадру

.жено - индивидуално. 

Истоветне резултате, ма да наравно у мањој 
мери, дале су земљорадничке задруге у Србији. 
'Оне су ,рашириле примену одабранијега семења, 
·садница и лозе; оне су увеhале број радне и при
плодне стоке и дале ову и оним домаhинима, 
који је пре тога никако нису имали или су у 

·току времена без ове остали; оне су рашириле 

употребу савршенијих справа и снабделе овима· 
многе и многе земљо раднике ; оне су ОСЈIOбодиле 
.велики број домаhина ЈIИхварских дугова и још 
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веhи број на CBaгд~ оградиле од додира с лихва-
рима и зеЈIeнаmима; оне су унеле' извесне нове

радове у нашу земљорадњу (прераду млека, гро:кђа,. 
а сада се 'спремају и за прераду шљив.а); оне су 
увеле више знања за рад и живот и, изнад свега,. 

унеле у народ здраво и сувремено гледиште на 
позив човеков, на односе међ људима, на смисао· 
и задатак живота. 

3адругарство је унело нову једну снагу у-. 
рад и живот на селу. И ако се оно с правом 
може сматрати као последица интенсивисања зе

мљорадње, као неизбежни резултат свих оних 
промена којима је' земљорадња морала подлеhи 
у целом свету, и ако негде пре негде после, оно· 

је у многоме послужило, као што смо видели, за 
нову интенсификацију. Средњи и мали ::sемљо
радници само су уз припомоh задругарства могли 
да очувају' своју привредну самосталност ада. 
ипак приђу новим iIачинима рада и новим ору
ђимаза рад. 3адругарство је, на тај начин, СТВО-
рило веЬе благостање на селу за веhи број људи 
и У многоме умањило, стало на пут емиграцији 

са села. Оно је створило читав један нов живот' 
на селу и положило основу новој култури - llи-
вилизацији - на селу. 

Са свега тога, а особито са оне преважне 
стране своје, да прихвата и ојачава слабе јединке,. 
оно представља необичан интерес како за земљо
раднике тако и за државнике: за прве, . јер. им 
даје могуhности да отклоне велике невоље од. 
себе и да се оспособе за тешку борбу, која влада 
у привредним данаmњим односима, за друге, јер· 

им пружа начин ца лакше и успешније одговоре

задahама, које леже на модерној држави. 

. . Кан:ав је, caд~, положај тога покрета. 
КоопераЦИЈа пре- према држави а какве задаhе треба 
ма Аржавн. " : 

да има модерна држава према њему 'г' 

3адругарство стоји према ДРЈкави као покрет ,_ 
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који је свесан да се извесне области привреднога 
живота .боље услужују задружно, него ли поједи
начно или државним мешањем. 

Оно не негира државу, него напротив сматра 
ову као допуну слободнога приватнога делања и 

као ону власт, која је једино кадра да обезбеди 
безбедност споља, l\'1ИР унутра и да уреди међу· 
собне односе свих грађана и њихових слободних 
заједница. Било је, додуше, задругара, који нису 
:много полагали на државу. Тан:ви су били сви они, 
који су примили учење старе либералне шн:оле .. 
по н:ојој је задругарство довољно само себи, као 
и свака посебна јединка, и кадро да ОТЮIOНИ и 
излечи сва ЗЈШ у друштву. Сам Роберт Оен, који 
је претеча ових задругара, сматрао је да је зn, 
задругарство свеједно какав ће обш·ш владавине 
ностојати у земљи: деспотски, уставни или репу
бликански. Алп су сва та и таква :мишљења, Iшја 
су се заснивала на простим философcrПIМ спе ку;. 
лацијама, пала пред резултатима практичпога и 
CTBapHOГ~ живота, који је открио извесне .особите 
погодбе од којих зависи правилно и незадржано 
функционисање задружнога система. 

На првоме месту живот је uбелоданио, да се 
задругарство не може ни замислити без гарантије 
извесних грађанских слобода. 3адругарство је плод 
личне и приватне иницијативе и само тако може 
се одржати и развијати. Др:жава не може да ствара 
задруга. Она може, непогодни:м мерама својим, да 
их омета и да их руши, али не може да их ствара 

нити да их одржа ва. Али ако не :може да их 
ствара, она :може да створи и одржава погодбе, 

које су неизбежне за њихово стварање, и то може 
да чини само она, јер је само она та власт, I\.Oja 
издаје и примењује за.коне и која има право да 
примора свакога да се по њима влада .. 

Прва погодба, која је потребна за стварање 
задруга, јесте лична слобода грађана. 3адругар
ство почива на самосталности, :свести и одговор

ности задругара. Ове особине су темељ дана ш-
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њега задругарства, каО' шта је ана апет са сваје 
стране прирадни плад слабадних аднатаја у да
нашњем привреднаме живату. С тага за њ не маже 
бити свеједнО' да ли су грађани у једнај земљи 
везани или аграничени у својим личним грађан
ским слабадам'а. Она мара рачунати на пуну са
масталнаст свајих задругара, а ава се не маже 
наhи онде, где грађани живе пад притиска м па
литичке власти, где им се не признају права да 

слабо;ща располажу свајим "ја" и свајам имави-' 
нам, где су њихави покрети у правцу . камбина
вања и здруживања забрањени или везани за па

гадбе, каје ретко ка ·маже испунити. Иста такО' 
задругарства мара рачунати на пуну адгаварнаст 

аних, каји испуњавају његаву садржину. Без аве 
адгаварности задругарство не маже да живи, а 

ње апет не можемО' наhи до једина кад људи, 
каји не презају ни ад кага у вршењу свајих права 
и свајих дужнасти. 3ата је задругарствау најве
Ьај мери заинтересована да у држави влада слабо
да личнасти, слабода удруживања, слабада свести. 

RaKa те гарантије маже дати само држава, задру
гарства стаји према држави каО' пакрет, каји за
ступа интерес целе земље, свих грађана или бар 
највеЬега браја раднага народа. 

Друга пагадба, каја је патребна задругарству, 
јесте таква аграрна палитика, каја Ье бити пага
дна великаме броју грађана, КаО' слобадан пакрет, 
каји у привредном пагледу пачива на нај чисти
јим демакратским начелима, задругарства се не 
маже памирити с палитин:ам, каја у laisser fаiге 
laisser раввег правади време или каја заснива среЬу 
државе на благостању и багатству малога броја 

људи или Сама пајединих редава - класа. Оно 
тражи среЬу за могуЬна највеhи брај и свесна, с 
пуним убеђЕ?њем и с планом преже силне и јаке 
јединке да памагну, ајачају и одрже слабије. 3а
другарства аво чини уталика адлучније, шта је' 
свесна да за многе данашње неваље и зла у при

вреднаме и друштвенаме живату нису криви ани 
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каји су асуђени да те неваље паднасе, веЬ мна-
габрајни слажени аднаси у данашњем друштву, 

каји, независна ад људске ваље, делују и утичу. 
Ка, нпр. данас маже кривити градскага радника 
шта ан, за иставетну надницу, не маже данас, 

збаг силних арганизација индустријалаца и трга
ваца, да купи ни палавину аних намирница, ка

лика је купаваа пре десетак гадина? Ra може да 
асуђује сељака шта ан, за сваје жита, збаг арга
низације купаца и читавага низа пасредника каје 
је та арганизација стварила, каО' и разних дапу
штених и недапуштених спекулација, дабија једва 
палавину ане цене, кају па адбитку свих траш
кава плаhа у данаме тренутку потраmач? Ra маже 
замерити српскаме сељаку шта не праизвади анака 

и 'аналико са свага! хектара, калика и какО' пра
извади сељак на 3ападу, колико и какО' би тра
жиле и наше ПРИЈLИке и патребе, када се зна да 

баља и веЬа праизвадња зависи ад баље и веЬе 
спреме, да аву спрему дају само истински, и ас

навна спремни и учени учитељи земљарадниЧRИ 

и да ми таквих учитеља једва' акО' имамО' за је
дан OI\pyr у целај земљи?!.. у зраци и факта, 
каји утичу на пајединачну привреду и судбину 
тако су дакле многобрајни. и такО' испреплетани, 
с та лика разних страна патичу и тако мнаге па

гађају,· да би била права друштвена неправда сва
љивати сву адгаворнаст за неуспех на паједине 
јединке и ове OCTaBљaT~ њиховај снази и суд
бини. Растење интенсивнасти праизвадње у дру
гим земљама, растење спреме и прадуктивнасти 

рада странагапраизвађача, све то, .без адговорности 
нашега пр аизвађача, ставља авага ,у тежи и за
виснији палажај према туђину и давади га да
тле да ан не маже ,сам да адбрани и абезбеди 

свај апстанак. Стара либерална шкала, каја је за
брањивала свака· мешаље у привредне паславе и 

однасе пајединаца, није предвиђала аву узајмицу 
и авај утицај у привреднаме живату. Она је по
лазила ад пагрешне претпаставке да Ье лична 
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одговорност грађана; која се оснива на личној 
слободи сваке јединке, бити доста јака да нађе 
прави пут за своје благостање и да отклони све 
привредне штете, које могу наступити, 11 није мо
гла сагледати ни претпоставити однос неједна-· 
ких привредних cHara ИЛИ духовних подобности, 
које појединац без своје кривице не притежава,. 
или разлин:е у саОбраhајним среДСТRима и другим. 
погодним установама, које ремете равнотежу у.од_· 
носима, а које појединац не може сам створити. 

3ато задругарство не може бити равнодушно· 
према актима и појавама, кој и занемарују ове 

истине. 3ато оно мора тежити да средствима и 
начинима, којима располаже, утиче на привредну 

ПОЛИТИI\.У у правцу, којим се и само креће, тј. У. 
правцу уклањаља свих сметња које спречавају 
одржање и развнтатс великога броја, увођеља и 
извођеља свих мера, које доприносе полету и среhи 
овога броја. 3акон великога броја" lIримењен на 
привредни :Н:ШВОТ и судбину, основа је задругар
ства у његовим односима како с унутрашњим 

татю И са СПОЉНИМ светом. 

Овде се само собом истиче једно важно пи
тање. 

Пошто задругарство, ради свога одржања и 
напредовања, потребу је извесне ПОЈIИТИЧI\.е. мере,. 
може ли се претпоставити да ће задругари бити 
равнодушни према оним државним установама,. 

чија је основна функција политичка акција'? Не 
долази ли задружни покрет у положај да обело

дани, да покаже свој. однос према овој акцији '? 
И, зар на тај начин не ниче ·само по себи питање 
о узајамним односима који се морају зачети из
међу задружнога покрета и оних организација,. 
које лиферују носиоце и представнике за ову 
акцију'? 

у овоме погледу постоје два· супротна гле
дишта. 

Прво гледиште сматра, и њега данас заузимљу 
социјалисте у БеJIгдји и Француској, да заДРУЖЮI 
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покрет не сме би'!'и неутралан. Напротив, он мора, 
бити допуна политичкој и синдикалној акцији 
партиској. и својим нuвчанимсредствима подржа-· 
вати ову акцију ~- љеној класноi борби о власт. 
Белгијанци су у овоме правцу досада вазда :и 
раДИЈIИ, и не показују ни данас склоности да ово· 
своје гледиште промене, ма да је оно било повод 
да се задружни покрет у Белгији распадне на. 
неколико. партијски.х праваца и да сваки поли
ТИЧЮI правац заснује и разграна своју· задружну 
мрежу. Напротив, на своме овогодишњем кон
гресу, на коме је ваљало обеJIе;кити своје стано-, 
виште о држаљу задругарства према политичким: 

странкама пре него што се тим питањем буде за

бавио овогодишљи, соција"пистички међународни 
конгрес у Копенхагену, француске су социјали;.· 
сте задругари напустили своју дојакошњу пра

ктику, по којој су и они потчиљавали задружни 
покрет интересима политичке и синдикалне ак-, 

ције партијске, па су стаШI одлу~но на· гледиште· 
о неутралности ПОJIитичкој и у томе смислу о вш\'-· 
стили своје извршне органе да раде на уједиње
њу доса.дањега социјалистпчкога с досадањим ван
партијским задружним покретом у Француској. 

Друго гледиште сматра задружни покрет као
нешто што нема везе с борним, ратниr.l духом 

партијским, него напротив што уједиљава 11, иду
hи мирним путем, СЈlУЖИ се само културним сред-· 
ствима у економској борби. Ово гледиште има. 
такође својих присталица, ма да је у последње 
време, . особито после неКОШIКО успешних сукоба. 
у Енглеској, оно почело да попушта и допуmта 
извесне измене и допуне. 

Ми стој имо такође на гледишту да задружни 
по~рет треба да буде ваНСШршнаЧ'Jl,'lt. То захтева. 
онај интерес, који он заступа и који налаже нај
већу сагдасност и прибраност свих оних, који 
су томе интересу потчињени. Али, ако задружни 

покрет треба да буде ванстраначки, значи ли то· _ 
у исто време да он мора бити и 'Неушраљан? Ми. 
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држимо да су то два разнолика :rюјма и постара-_ 
Ьемо се да то ближе и утврдимо. 

Неутралност, по самој суштини тр, речи и 
-факта, претпоставља одсуство борних социјалних 
положаја. Вити неутралан значи по томе немати 
ни једне тачке друштвене ни за напад ни за од
бран~т. Вити неутраЈШН у задружноме смислу зна
чило би, доследно, бити равнодушан према свим 

догађајима који ометају или спречавају извођење 
и остварење оне идеје, коју' носи задругарСтво. 
Очевидно је, да би такав положај био несагласан 
-с тежњама и идејом задругарства, и такво би за
другарство-, где би завладала потпуна неутрал
ност,брзо угасило сван:о интересовање о себи и 

уништило сваки свој значај за подизање и пре
порођај великога броја. С тога задругарство, које 
има своје одређене задатке. за чије се остварење 
тражи сарадња и политичке власти ако не у свима 

.а оно бар у извесним правцима, не може бити 

неутрално, тј. не може бити без својих положаја 
:и средстава, којима ће утицати на духове у сво
јој области. 

Али, }Јекли смо, задругарство треба да буде 
ванстраначко. Слаже ли се - ова потреба с еко
номским задатцима и социјалном и моралном уло
гом задругарства ~ СJlаже се. Ванстраначност не 
-значи напуштање свих положаја и мирно посма
трање чак и онда. када одређенп, познати про
тивници друштве~ога напретка ометају или огле
дају да ометају задругарство. Неутралност је та, 
која тежи друштвеноме почивању, ванстраначност 
напротив :не искључује борбу за извесан одређени 
интерес. Да би ово било' још јасније, учиниhемо 
једно кратко поређење између оних организација, 
које лиферују представнике државне политичке 
.акције, и задругарства. Странке својим програ
:ыима обухватају све стране друштвенога живота, 
и њихов 'положај ПО' правилу мора се поклапати 
-с општим тежњама њихових чланова, које разно
JIИКОШЬУ -својом баш упуhују странке на усређено, 
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сконцентрисано и одређено делање. Напротив, за
другарство не може обухватати све те -' стра;не t 
оно организује увек само једну или највише две 
стране тога живота, због 'Гога тежње његових 

приврженика немају разноликости у себи, и оно 
с тога може, у једноме одређеноме правцу, оку
пити око себе и кренути иначе најразличније еле:.. 
менте. 

Према томе, изводеhи свој економски, дру
штвени и морални програм, задругарство се служи 

свима оним јединкама, Koj~ имају интереса за тај 
програм, не дирајyhи иначе у њихове посебне по
гледе на остале ствари, које га се не тичу, и 

';"-' t' БЛЧо)' сматра да то глеДИlрте могу усвојити и све по
, Q'A. ~ lIитичке странке у интересу привреднога органи
. & V · зовања онога дела њихових чланова; којима ће 

• "001'.'" задружно организовање донети већу безбедност 
и благостање. Са своје стране и-странке имају 
право да апелу ју на задругарство да прихвати у 
своју област све оне њихове елементе којима је 
интервенција задружне снаге потребна. С тога 
становишта задругарство треба да добије видно 

место у програму свих политичких странака. 

Али, као што странке имају право да рачу
нају на подiеднаку предусретљивост ,за онај део 
својих чланова, којима је интервенција коопера
ције потребна, исто тако задругарство има право 
да захтева од странака да се према њему пона

шају без икаквих скривених намера, одричуhи се 
сваке тежње да задругарство претворе у свој пар
тијски орган. QBai захтев има задругарство право 
утолико више да постави, што се оно према стран

кама понаша потпуно нР,утрално, тј. што нема ни-

каквих позиција за борбу с њима, нити уопште 
смера на такву борбу . 

Из овога се може лако извести закључак да 
задругарство може потпуно да очува своју ван·· 
страначност и да опет има своју политику за изве
сна особена питања и интересе. Наше задругар
ство; да не тражимо примере у безброј других зе-
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маља, МDже таКDђе да ПDСЛУЖИ као. ДDказ за DВо. 
-тврђење. У ТDКУ. седамнаест ГDдинанашега за
ДРУЖНDга. ЖИВDта, наши су задругари на· уВDјим 
КDнгресимаDбележили СВDје стаНDвиште у раЗДD
врсним питаљима из Dбласти нашега аграРНDга 

:ЖИВDта. То стаНDвиште чини I ПDЛИТИЧКИ ПРDграм 
нашега ПDкрета. За ИЗВDђење и Dстваривање ТDга 
ПРDграма наше су се заIIружне власти ПDслужиле 

,свима ДDп;уштеним средствима да ПРИДDбију за њ 
·сараднике и ПDмагаче и да ПDдстакну Dне, у чијDј је 
МDhи Dстварење, да DВDме а приступе~ И не можемо. 
·се ПDжалити на неуспех. Две ПDлптичке странке уне
.ле су фDрмаЛНD у СВDје ПРDграме ЏDТПDмагање задру
ЖНDга ПDкрета. у свима. Њf':ГDВИМ праВЦИl\Ia. За .ИЗВD
ђење ПDјединих DСDбених задатака никла су ОСDбита 
удружења. А и државна управа прихватила је и ПD
ТПDМDгла шжолике захтеRе из нашега ПРDГрама. Све 
је то ПDСТИГНУТD мирним, културним лутем, наш ПD

крет није ДDшаD у СУКDб ни с једном ПDЛИТИЧКDМ 
страНКDМ, ма даје наишао на интерес llЛИ амбиције 
неких њихових члаНDва, шта више ПDкрет наш 

·с раЗЛDГDМ pat.IJTHa на ПDдједнаке симпатије свих 
наших ПDЛИТИЧКИХ cTpaHaI~a, л:ржавна управа. ПD

наша се према нашем ПDкрету пре.nусреТЉИВD, ма 

.да ПDједини представници БИРDкраТСКDга система 

немају нимало. симпатије за њ, уопште ЖИВDТ и 
практика доказали су да МDже бити ван страна

ЧВ:Dга заДРУЖНDга ПDкрета а да ипак DН не· буде 
неутралан. 

Овим смо., држимо., DДГОВDРИЛИ на истакнутcr 

питање: МDГУ ли задругари бити равнодушни 

према оним Dрганизацијама чија је DСНDвна фун
.кција ПDШIтика а да ипак D.nрже и ПРDведу за

хтеве КDји ПDТИЧУ из ПDтреба аграРНDга живота 
и делања задруга, и утврдили смо., да задружни 

ПDкрет МDже заиста имати СВDје ПDлитике и ра
чунати на ПDлитичке мере. КDје су му ПDтребне, 
·а да ипак не ДDђеу СУКDб с DНИl\10рганизациј~ма 
·DД КDјих зависи, ујеДНDј деМDкраТСКDј земљи,ИЗ-
:ВDђење и Dстваривање тих мера. . .. 
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Држава према Овим смо., надамо. се, у исто. време 
кооперацији. скинули' С . днеВНDга реда и. питање 

.0. тзв. неутраЛНDСТИ или ненеутраЛНDСТИ~ задру
гарства, питање Н:Dјенајвидније Dбележава DДНDС 
·задругарства према држави, и ПDсле DВDга МDжеМD 

СЛDБDДНD преhи· па другу страну DВDга DДНDса, 
на ОДНDС државе према задругарству. 

Из свега ДDвде ИЗ.JIDжеНDга ЈШКD се даЈе сада 
извести закључак, да задругаРСТВD МDЖI3·· имати 

успеха у СВDјим D'nНDсима према држави само. тако., 
ако. се буде ПDнаша.лDванпартнјски али не и не
утрално. Тај истtr ПDЛDжај МDра да држи према 
·задругарству н д\ш.:ава, ако. ХDЬС да буд~ Iшрисна 
СВDјим грађанима. Она се МDра исто. тако. према 
задругарству ПDнашати вшшартијсюr, али не IГ He~ 

УТрШПЮ . .ми Cl\1O м8.з1О пре видеJlИ шта у ствари 
ЗIШ'Ш нС'утрашюст у друштвенпм DДНDсима. Држа

ва не може данас 61IТH ХЈШДНН ПDсмаТРаЈШЦ нити 

'DграНИ'lIIТИ СВDју фушщпју на ПРDСТD чување .nи
ЧIlDСТ!1 Il шшња. ЈDШ су старп ННРDДП С~IaтраЛ!I 
да је "н:рајња мета ЛРЖllВПDГ живота среЬа љул
CIШ" (ApIlCTDTeJIO) и: према '['D;\Iе тра:жДЈIИ и DД 
свих лржавних ус'[',нгова Ди, СЈЈУЖ,С само. н:аD сред

СТВDза ПDсти:жење Dвога смера. ДDдуше I{pajeM 
'Средљега . Веrш је, ПDсле претераНDга ТУТDрства 
аПСDЛУТНИХ МDнархија а у те:жљи да се DслоБDДИ 
ЧDвек DД Dве превласти и свеl\'lOhи лржавне управе, 
ПOI\ушаПD, да се сведе ;УЛDга државе Dпет на ПРD

·СТDга чувnра реда и мира. АJIИ је сам ЖИВDТ на

РDда, ПDТ!InМОГПУТ С једне стране 'Dткриhима и 
ПРDналасциыа, КDја су извеJlа на тржиште густе. 
масе раДНIша и стаВIIла их ПDЛ ВЈшст једне нове 

силе, Iюја нештедИ'мице ис:исава и пљачда,а с друге 
напреТН:DМ и ПРDдирањем хуманих :идеја, о. ЧDвеч

НDСТИ, праВИЧНDСТИ и СDлидаРНDСТИ, убрзо. 'ПрDме

НИD ПDјам, о. др:ш:ави и нагнаD DВУ да о. свему ВIШlе 
ВDДИ рачун и да се сама aI{ТИВПD у :МНDге ствари 

и ПDјаве друштвсне умеша.· . 
Тarю се функција државна, Iюја је била у ПD

четку Dграничена, ПDчела ПDнајЛaI~ ширити ДDI\ 
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није коначно сломљен негдашњи индиферентизам 
државни и држава ушла у сферу активне Дf\лат
ности за добро и среЬу народа. ДаЈШС је веома 
мали број људи који се упињу да врате државу 
на старе њене стопе, али су сви ти ,ЉУДИ без 
фактичк()га утицаја на живот и кретање, држава; 
ове су се коначно окренуле другоме правцу и на 
томе путу друштво мери данас делатност и успехе 

модерне државе. Модерна се држава данас-не за
довољава само задаhама о општим потребама це
лога народа, као: да уреди безбедност, правосуђе, 
просвету, санитетску службу ИТД., него узима на 

себе и задаhе, које је новији развитак друштвенога 
и привреднога живота изнео на дневни ред а које 
не може угодно ни лако решити приватна ини
цијатива, као: обезбеђење у' болести, на случај 
повреде у раду, у старости, смрти, обезбеђење 
пенсија итд. Па ни на томе се још не зауставља 
модерна држава, него ,се спушта до самих личних 

или колективних предузеhа њeH~ грађана и ин
тервенише да би омогуЬила или потпомогла раз
витак и успевање ових, кадгод 'она само, својом 
властитом снагом не могу да се развију. У ову 

категорију Д<?лазе: разне повластице, заштите, пре
:мије. субвенција, олакшице, ослобођења, ПОЈајмице 
итд. Све то модерна држава чини да би у истини 
одговорила своме културноме позиву као чувари 

покретач напретка друштвенога, да би KYJlTypHa 
предузеhа што живље подстакла и потпомогла, да 
?и подстакла и потпомогла напредак друштвени, 
Јер се заиста само тим путем може створити и 
обеЗбедити среЬа и благостање великога броја гра
ђана. која је у исто време државна среЬа и др
жавно благостање. 

Ну, ако данас не може бити сумње више о 
немuгуhности државнога индиферентизма, особито 
данас када је свака јединка, не својом кривицом, 
доведена у такву потчињеност многобројним бли

жим и даљим утицајима и фактима да је апсо
лутно немогуЬно да се она сама брани и одбрани, 
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д да, бщ био ЦРaIЩ СQЦl1ј~ЛЩI ~.ч~'ЩЦ, l11Сqб1Ј:~Щ , 
\ '.' '0' _ • . ' .• •• ' • . • ... 

она сама,· с~б~ :05Ч'аВЏ;;Ч~. ~aC1'aJ~ ЩЧН~ ГЩТ~1Рf3.: 
м;срце ЈЏI ~e ощ~едити.: крус зада1~It~' државци~ Ц, 
ако це може, и~а ли бар KaKB:q~ З~I:L,~о,ва ПР~~Ј~ 
Rоји~'бlI' д~љ~ њецо мешање q~ло ЩТу'fно, :щ H~:" 
ПоТр~б~О ~ .. ~q. цp~o ,~ита~~ је УРЦЩ~~, тещкq' Q.zr7 
говорити, Јер, y~ ,,~икад~ не дaJ~ уg~пр'(:Щ цр,ед"7 

видеrц; щта c~e у будуiщос:rи Ka,oj~BH~ .щ~ущтвщ~~ 
ПОТр'е~а може Ј9Ш да уђе у OKB~P n9aЦB~ Лр~а~:
нога· BOB~ сфер'~ ~ултур~ога живр:r~ ДРYЧIт~{3н.:qr8t 
ДОНOG~ собом и: све ноке потреб~ др'жщщ~ ИIП~Р,

ВeiщиЈ:~. ДРR..ш3 Џ.е се па~ та ИIIТ~рв~Нrщj~ ЏРР:: 
стиратir, зависи у ~шогоме и од посе{)~I.IХ прцшша, 
у којима се 'поједини народи налазе.·~ејq.кИ на,р()др: 
потребоваhе природно ваада и в:ише помоnи др-; 
јЦавне". (Dr. MfIX. В. Вујиh). ПреМ~,10ме може се 
p'~:bii да ј е мешање државно потрерно и кqр~сџр 
утолико више, уколико извесна област eKOHO~1CKoгa 
живота има већи и пресуднији значај за целину 
а: могуЪности мање Иl\1:а да ПрvIватна ripеДУЗИМЉlI
вост и' делатност дотичIIи задата~ цри:хвати и 
испуни. 

. . Али, да ли се не може у томе погледу пос
тавиТИКаква. било граница. коју' не би било ра
зумно прекорачавати~ Може и мора. Ако је ,др
жавно мешање потребно и неизбежно да би се, 
ради добра целине, подстакао напредак у друштву, 

оно не сме с друге стране бити препрека личноме 

уст:алаштву појединаца. Држава не сме својим 
мешањем да иде тако далеко да ово усталаштво 

угуши. Она не сме занемаривати ни подцењивати 
личне напоре, јер они имају своје основе у оп
ште:м екОНОМСКОМ животу и развитку. -Није држава. 
ј еддни чинi1Лаu у тој, области, на да се све и. сва 
очекује и тр~жи само од ње, веЬ и јединка, и 
заједница вище јединика имају ту свога удеJIа, 

Држав~ је 9амо један важнији ЧИНИJIац~ између 
других,' а,ли H~ она, ма IЩКО улрrЋ њена била 

важна, м'ало Ье вредети,' ако између њ,ених ПЧ9-, 
тупака и пр~тупа~а, остали:х; чинилаца не впада 
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складно ст, узајмица и сагласност. 3ато држава ту 
мора да поступа веома опрезно, не сме да пре

небрегава ни једне добре воље ни понуде, осо
бито се мора чувати да на се пренесе сtiеколику 
-бригу о економским потребама друштвеним,' и 
треба да потпомаже приватну иницијативу само 
у ономе, колико ова сама за извесне задатке 
дорас;ца није. 3ато се с разлогом може казати. да 
ће државна :интервенција у области екоНомскога 
:живота имати среhних последица само OH,tI:a и 

. ·само онде, где држава буде умела потпуно да 
искоришhава активну снагупр:иватне иницијативе 
и прелузимљивости. У осталом погодити праву 
-средину између мешања и немешања државнога, 
то је задатан: разумне привредне политике. 

Како, после ових општих погледа на улогу 
државе у eRoHoMcKn1Ie животу, стоји држава пре-
ма задругарству'? . 

3адругарство је један виши ступањ од при
ватне Јшчне предузимљивости. Оно ступа онде,' 
где лични напори не могу да достигну. 

3адругарство значи збир више лица која, у 
·осеЬању своје немоhи, преносе на задругу врше
ње извесних својим привредних послова. 

8адруга ј е, дакле, виши облик предузеhа, 
·облик јачи и сложенији, који у данашњим прили
кама има особити значај, јер узима у заштиту 
слабе јединке, преносеhи на сваку понаособ ко
.лективнуснагу свих здружених јединика. 

3адругарство Rомбинује, здружује снаге много 
јединака, ствара од много слабих снага једну кон
центрисану, здружену снагу и на тај начин, а 

то је данас једини метод да се постигне успех, 
прибавља слабима ону вредност, коју :имају јаки 
.и коју тражи однос са спољним светом. 

3адругарство почива дакле на здравој, јакој 
,основи, а служи се методом у раду, који данас 
једино успева. 

Да видимо сад ЧИl\Iе се задругарство особито 
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препоручује дртави. као подстрекачу и ПОМ;1гачу 
:JIапре'fка И благо.стања ДРуштвенога. . . • .. 

Видеци смо да је држава позвана да се стара 
о среhи својих грађана и да изазива и олаRшава 
напредаR њихов. . 

Држава ову своју улогу може вршити тро-
јако: (1) стварајyhи погодбе за повољну деЈШТ
ност појединих лица и потпомажyhи ова лица 
УКОЛIIRО се она '.сама не ~o.гy у томе своме де
лању о добру и среhи СВОЈОЈ помоhи; (2) ствара
јyhи погодбе за повољну делатност удружења по
јединих лиuа и потпомажуhи ова удружења уко-
'ЛИRО се она сама не могу у своме делању о добру 
и среhи: својих чланова помоhи; (3) најзад ула
.зеhи сама непосредно у послове за добро и среЬу 
својих грађана. 

1VIи ћемо све ове фУНRције подврhи данаш
љим погодбама и редом ћемо прег:rедати cBaRY за 
себе RaKo приања и :КОЛИRО задов.ољава потребе 
данашњега eKoHoMcRoгa раЗВИТRа и живота. Ра
:зуме се ла~емо се ми овде руководити искљу
"'Чнво . приликама и интересима земљорадничкога 

живља. . 
Сувремене земљорадничке прилике захтеваЈУ.' 

да земљорадник производи много, да ~оизводи 

добро, да производи јевтино, и да СВОЈе .произ
воде продаје iIробита~но. То траЖIl стицаЈ свих: 
прилика у којима се данашњи земљорадник на
лази: развијенија теХНИRа земљорадничка, веће 
личне потребе, утаRмице лругих земаља, многе и' 
силне организације свих оних привредних чини
.лаца с којима земљорадник долази у додир било 

- као купац или као продавац, најзад и сама др
жава својим модерним уређењем и животом. 

Међутим, већа и боља производња тражи веће 
·спреме за рад, веЬу количину и бољих оруђа за 
производњу. . 
. Јевтинија производња тражи да Је сељак ка-
-дар да подеси свьју Прlщреду тако да с мањи.м 
.УТРОПIRом постигне веhи доходак, и - што 1е 
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~Лј~JtI~Фt, ~ ~~. J~, ~~43;~, д!t,,~Р%~ ~ ~~By~E(: ~~~y9,~Yr 
политику пр~~~~ y-'9?-:1!~P~~~, у.I}Щ~~, с TP-~'~%1jY.~;' 

. Џ~:Qб,~Р~~'l,If;~'IfИО!1:f},~ ~l?а~.ИL д3; Ј,У. З~М~?Rf~дниIt 
:Щ1Д~Р"-Д~·~Џ'рЬд.~ џ,~ вщ(~е, ~~~. ~~'<;>Щ~<?, ~eCTQ и по. 
д<5ору';t(епу \свЬје" прьиа!ВQД'е' Йлh;···~.~~· чr1?:,I~~~ 
М,а.щ) ЦРу, ~щзалд. да ј,у, ~~.цIjLЈ? да;" 'В,ОДИ I~(' :џ.зведе 
"-, \ , f f I . -1. f 1 . {. ~', "..., 1.). ". . ' . !. ,О. ..'... t 

пфџџику ЦР,:~Ч9Да, У op.,~?,CY y,~,oм-,~, 9. !I?щиште~ . 
• 1 "A~Q Qd~'aB~~.O: y~д'jja \ стр.~,~:('цr;r;1а;iь~,"d yTpy'~
НQј спре:ми,' за' коју' јС' несум;њtфQ 'Позв~на' c.a~O и 
j~P;џH,?' lф.жаВа;, c.~.e, Oer~i;H? :y,*y'~yj,~ ·3.~М~QРаЩI~~а 
Haca~o.Г~. се9е., јер, c,a,~'o~ "QI:I. '~,Ojђ:e" н'ајБЬЉ,е да ан.а 

: 1 Ј .,.~.' i. I ,; Ј . • Ј i \ .~. . . -. : . '. .;,::. ' ~ , . . •. ,., : \. . .' I ': 

СВ.ОЈе Пdтр.ебе као. што. тр.еоа џ да. чува. ц Qрад.и 
- ;'"0 ~ .Ј , (( . -,,: , \ I '. \. - , . : ' ::... .; о. ~.: I 1 _ • . 1. _ . I .;:.:. .' , " ~; :. . i 

С,ВQЈе интерес,~, KaI;O B8:Љ~' . 
',;!" '3емљорадник '1:реба 'c~~~ д~ се снабде ДQВИЩ 
и БQЉИ;М': Qруђ'Ама' за' рад.:" ',' 'i, .. , 

. ' ОН треба 'сам"да веже и QДР.јКава ве;зу са 
спQљним свеТQМ K~Q кудац. ,: .. -"'.,, '. ~, 

• • • ~. ; . 1"0 '. • .:.. l' I 1: f ' 
-,' .' . 'ЩI тр~еб~ ca~ да:i1:Q,ёТIII'IЩ ry в~зу K~O,' ПРQ- . 
давац. ' .:.'.. . ..'..., 1 • , 

"Међути,М ПQјед~,н<?м:е З,емљ?ращIИКУ то, j~ .ца,
Щl~ ~ЦСQЛУ':I;'Но. џем:Огyn,џ'о ... , .' , ,., _," 
, 'СН,а,БР;~I38:~е :iю~и~ И 9РД>И;М QРYVи,м~ за рад 
тражи' знатаiiкапитал,' знаi'но.' веhи' 'него' Ш~Q, се 

..: .~ 

З~ЩЬ9Р,адник Iщада С,лу~и:о.. 

· .. , 'Вез~ стржищте~i~ра~~ дapQ:~l'ЏY ПQдоБI:IQСТ' 
и У~IёШНQсr М, mТQ' j~ QсоБЦ1'Q,iШј~н8; *раЋЙ~ . веhзf 
*~9,а:~ља:чку MQ~ ~~, већу , ~:Р:9~i~щt~КУ '. сдагу" него. 
ЩТQ Ју. И1Ш Qсредњи ЧШ1 1!алц, веМ:ЉQрадн;и~. 

· ' Овајћё ce~ УСЛQВ'ВРЛQ ЈЈ}i.Щ) 'ра:зум:еЦI, а ОН . ва,јЈЩ 
исто. тако. и за набавку 'капитала; ~ новаца -,' 'ако., 
с~';9~щIi M~Kap }:rеТii~~Чf1Н'·ПОгЛе;Ц·н.а "обим' и"р~з~ 
вџтак МQдеРНQга,'гржиri:r;га; ина организацију . o.cT~
Л,I{Х' . ЧИ,н.иЛаца, с кој'Иl\Љ~ '. зе~iЬорадникдо'шщи' џа. -
тржиrriту у додир. од негд~шН?ег~ МаЛQга~еС.но.Г~, 
тр,~иIiIl'а"раЗ~ило. се, ве,ЛЩСО' 'зе~аIЉCIС<?: 'TPJItIIIllT'e, 
ёi,QД З8маЉС,К<;>Ј:'а, р~згра;н~т и је~тиi{ ёаQбрцћај и: 
МНQГQБРQјне' 'везе које 'се:-д'анас лако 'оJ:iРЋЙiвhју 
Н.а.iнрвиј~м. саР!5ра.~ај,н,ИJl.;1 ср~дствима'~ '~е'л~гр'а': 
ф'i;>м;'теЛ,ефQНОМ .:..:..:... .. р~з.I:iи;.цQ, C(bFPOWfQ, недо.глед
НО с~е!СКQтрЖИште.'· Hel\alia је: "З,еМД>Qрадн,ик 'H,O~-

• , . • • - ". ". : . ~. ,~. • . - '; I .' . \ _. 

·t>_· .',"1"1' ",-, !;и ::I'lt~ 1 11}.1~:} {, .. :'~\ ~~~i j;~ ~~<.t.~(\' (: 

~И9 j'~~?j'e, ( П~,Q.чзВ,QЈЈ:е .. , ~~.; ~~~РлrtfКf ~yPNJ! ;H,~!~aIJl)~ 
4R?И~~9 .за i,!>Ц;' IJ;~~Y" ка:~Ч~~1"?'~ У:.,QџJt8;ШWII~ЈIR'~f 
ЛIiiЏl~нi Нi1јбо.ц,еМ,QrJiа .:ДБОИТII.,. ,Њ,уГОВ .:ЦРQ~ЗЏ)9~ 
нцјlеХ!I~:'!ИО уm~ф~ Џ:pQ~letJ Il~i1'y})Y :~'~r:a j~.~9~ 
!~'9W;~~i~i 'Н~~~!.9Й~9.'fiН;О~? '?,таЦ!fњtЈ;, ц~'Н'it~, З~,11~9:
Р11дfЏf~Q~ИРРQ~?вq~и и~:у ;r,сб~ЛИ :'yB.~~, ~g!р~rч~~ 
ј~:~ИХо.~" ЧЉ~,,~а ДP.,~г~~~ ,fШfl:јУ ,?,~c~~ll~Q~,,~ F ,fIЗ:: 
Џ,еђу"ПQ~РQшаl:j:~ )f ПРЩ~~~Qђf1}I;а ;hQ1?еlJl~РiI!9~",?НЯ9_7 
~~~~: liЦЗ . ,пЬ,сред~чч~~', Лан~щње, .rp~~p:gre,:~e о. qffitII 
ВЙПЙ~ са ЗеМљQраДIIi1ЦИм:~,;И.џи. не Q.ЩIlТ~ ~ище, ~~KQ 
~ :_1 1 r [. ; ": ' ; t . • ј ; i . ; .. 'Ј , • ~ \.. . t 1 ~ .. Ј' . ; . 1 (1 .. ' •• ' \ } , )' 1 . 

~,$ ,f};е~'ада ,р~rЧ'rfIјIQ ~ ,нr~rђ~· lТ~~\ИIIlТ~i;И }~~~ffi?P~~p,:-
Hii~~ ,п~јаВЙ,9 ! C~;?EP~~,aA ~:eЊ,~~bњx:. ~.:~f~Тf:И~ ,r,r.a,,
рреДНIfщt'" као. не~ЗRЕ1Ж,~,а;, ПQС.џ.~р:ицп: ,Љ~~~;И1}~а ,~p" 
ЋФPiцога~ . С\~.И 'сУ, 'c~" џ:осР1еАђj!i.ЏИ . 'Ве.заJiW, 'l1~~1еђу 
.Ь~бе];]:стВQРИЈ!:и ОРт~.Нi1-ЗаЦIIјеЈ, RQj~ ~y Јroб~iд~ C;~~~7 

.~*~,t CH~Pl{H,~, :6~~:Ш~У'1 :,tе'9r~~н.ЏзiiI~~ј'е ,~'?~~;a(Ie Я~ 
данас неQграничени ГQСПQдари на rР~~ИIЏТПМ~Ј OlЏ~ 

~~iIIT~1kII р'еГУЛИQ~~iају" Ц~He: . по.дижу . ~t 9~4pajy 
~~, оне еу~йла\с ~Qj'OMC~i Л;IјIј~ л~'к? ~!~RI~ТИ:., Ч 
ARk. СУ: j~.~;:CBe Ћ~, П~,9~ен~ li3ВШflIfЛ~,. ~ ~R~Bi~Rrr~~ 
на, то.Ј страни,зеЩЬQраднџк, . ~~ac~. ре~ЈЬ9р~щпша, 

. _. , • 1 . ,.{ ,;., _ . 'о \ • -,,, • {I·, •• _' ,L.· .•.. 

'R(}ta~ 'су H,~,p,H~MP. .IIct.9~/:: ,<;ЈУП,њrr;, "t Щ~~Qqffl1Н 
.~~,?јИNi: с . ТР~~ИЩIем; ,ДЦ щ),м.~ \~y, ,«,е ,I,I:а.'l~зи~~ ~a:q:a 
ff-f!-CY, б~JiИ ни Щ; сrQТИ ,;.ц~Q ;V~yli~IfII,"f.. TRJ . t'(y,RH 
!i~ .. :Т~ЖИ:?;Iте.,:) Та ~ i се :}1i1?a" [JQm;: ?~T~n. 11eT?~?<~ 
IfPJ~i Је вредеQ.-'у неГ:1fащњч:~ ПРQД~Јft1;l~:, <С OH~ fI~! 
,tпiз~ даН9-,С у БQрБу рq,СПРСffута" РQч~п~~а,; (:?P~~~ 
љен војник ,БQРИ се:з~ ,е~бе~ ц~кпре!V1а cBaIfJo~~ 
т~щз'Qме С!Qји. riQСР~ДНИпiтво као. 'збивена Qрганй
ЗЫЙ1Н~ 'безлична м'аса. 

Све QВQ ~реди у irCTOj l\1:ери за зе!\iљоi)аДI~ЈIКа 
-' -" набављача:,, ' . .;... С,: '; .;,; ,и:" (,-;:' 

Било. је BpeM~ када ЈеземJI,Qрадник маЛQ.щrQ 

ii~б~вJkhQ ван своје тфИвред·(3., ЦУ .ТQ, Је BP~~~ БЈ;,ло 
'. \ : i ј .:. (. ! ; : . i . : ,~ '. ! . ~ :.; ..! ,'~ 1 \ . . ~ . I Ј. • 

И Iiр~tфiQ", дан~шн:,и a~~~QP~~~~K; ~М[f;, 1fHQ~? ПR~ 
\pej?a;KQj~,caM .. у _,' CB~J~J пр,цвред:и; .~e M~j~~,H~ 
Ц9ДМЙР~, и КQје га уџурУЈУ на наРQчIIте пр~.цавце, 
_ . I . '( • I . . " I ~ • • .' о" • i . , . !. ~ 

It~. ~Ј?ЖИriI1'е; ; КQј е се Р:QнаЈЈ1iЗ"К pa~~l):JtQ, ДQ?ве':I;'(}:~;~~ 
р!i;з~еРil. Шта вищ~ .IД~ffа~. Су, У . свету. ~ери ,сrуч:q,!р 
р~звитkа земЈьQрадЈье по К6личiши QBIIX набi1вака~ 

~! 
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Боља оруђа за производњу данас може земљора
дник добавити само ван своје ПР!Iвреде.· ПЈlУГ и' 
брана, које j~ сам земљорадник градио И'које још 
где и где сам гради, . не увеЬавају нити побољ~· 
шавају пр оизводњу. 3а то су потребна савршенија. 
оруђа, а њих може данас земљорадник набавити: 
само ван своје привреде. Међутим за многа од. 
тих оруђа земљорадник је веома далеко од њихова. 
произвођача. И овај је толико велики да неће да. 
општи са сељаКом. Ова околност, силом саме 
ствари, створила је читав низ станица између 
земљорадника и крупнрга израђивача и изложила. 
. звмљорадника огромним тешкоhhма и опасностима: 
Све те станице зеМЉОР<:l,дникова намирница мора. 
да прође док стигне до њега. На свакој. станицИ 
цена намирницп се мења, расте, тако да док доспе 

до купца - до земљораДЮIка - она се не може, 

ни поредити с првобитном ценом, док још није' 
наишла ни на једну станицу. Ну, бива'и нешто. 
горе. Како није у целом свету само један крупан. 
израђивач на~рница и није само један пра~· 
вац станица KOJ~ води купцу, већ има за сваку на:" 

мирницу беЗбРОЈ израђивача и безброј станичних 
система, то се природно јавља између њих утак
мица, борба око .отимаља купаца, и у тој борби. 
често се не бираЈУ средства. Површноме посма-. 
трачу изгледало би да је ова борба добро дошла 
купцима и да ови ништа боље не би требало да. 

Желе него да она буде све јача и све безобзирнија. 
Али није тако. Све дотле док се та борба води 
а купац стоји усамљен, он не може из ње да. 
извуче никакве користи. Јер, како се у тој борби 
често прИбегава. и таквим средствима која нису 
часна, усамљени ку:ч.ац је у опасности да настрада. 
у ко~ист несавеСНИЈега борца. Тада купац купује· 
ЛОШИЈУ каююhу, лажну робу, која је јЕ}втинија и. 
потпомаженесавесн.ога на штету савеснијега борца. 

. Шта нам каЗУЈе ова слика с данашњега су
временога'тржишта ако не то, да.је оно измакло. 
далеко оц стања у коме се Н8...1Јазе погледи масе, 
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земљорадника на начин· набавака. Читава мрежа 
станица поникла је да лови и што више исцрпе 
у своју корист набављачку снагу земљорадникову. 
читав низ организација појавио се који потпомаже 
и ојачава ову тежњу, све се то креЬе и дела 
смишљено, трезвено, свесно својих смерова и 
чврсто организовано да што смера и оствари, док 

земљорадник ступа пред том збивеном и органи,

зованом масом сам, неумешан, наорганизован, као 

што је ступао ка.р:а није имао ни приближно ·да
нашњих додира с тржиштем и када ово ни из да

лека није било овако развијено и организовано . 
Може ли, у оваквим околностима, да се до

пусти да је довољно да свака јединка сама за
себно оперише? Ми држимо да је ОдГовор сам по 
себи доста јасан и да не треба тражити много 
речи да би се још јасније ствар представила. 

Па ипак ми Ьемо навести још некоје поједи~ 
ности, које с друге једне стране ову ствар осве-
тљавају и објашњавају. . 

Маса земљорадника .щиви одвојено и далеко 
од утицаја прогресивних идеја и начина привре
ђивања. Та удаљеност задржава је у напредовању 
и држи је умногоме на ступњу који не одговара 
данашњем светском развитку и развитку нашега 

властитога јавнога живота. МеђутњY.l док маса на
родна тако чами, све око ње корача брзим кора

цима, напретци сустижу ј едан другога, потребе 
се нижу и увеЬавају. Сваки нов дан доно.си нов 
напредак у свету. Сваки такав напредак доводи 
у веЬу зависност нашу масу према туђину. Свака 
таква зависност представља унапред изгубљену 

битку. Време иде својим природним током и не 
брине се мно.го о онима који о њему не воде ра
чуна. Оно и не може да води рачун о томе, за 
то су позвани људи и њихово је да се брину да 
им време не утекне а да се користе поуком коју 
оно носи. Нашој средини потребни су такви људи. 
у нас се мора пазити не више на године и ме
сеце него на сваки дан, на сваки час, и сваки се 
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тренутак мора yтIотребити да би се у ма'си н~рол: 
нОј подст~ао што. жИвљи: И iIITQ бржи riр~Нбра:' 
жај: Ми мораМь' хиtН~1f' 'кОрацима да' .iliIтеIЉИiзfi~ 
Пtёмо iфОИЗВодњУ. У Шiшу заЧ:rv.iilлу и нёкултурну 
tфёдину ii11 M~paMC да унесемЬ лучјасне; йнтеFi~ 
сивFiе 'светлости·: у HarireJ\i забринутом и обеЬkуражё: 
нам народу морамо да пЬстакнема Дух 6а.ziРОсТИ и-Са~ 
МОПОУЗщiЊа. У свему се мора р~.ziИтИ брзо и СМИ~ 
пiљено; једновремено Љј, све стране иу ра:ЩЮ;i· 
прi1I3ЦИ11:а, ±iюi:>ају се употребити сва средства која 
сТоје на расrtоложењу, TEi да се kЛО~У.riи духови 
пgОбуде"Й дa~~~., ~Kt,iiBHoCt н, !IЛ?ДН?СТ ја~ИхiI 
енергичних личности што више и што боље ис-

користе за добрd веhиНе. . . 
Може ли се .овај окрет очеюmати од CaMI1:X 

зёмљораднIitйi, од растурених зеМ;ЉОра.фiичкиХ je~ 
ДИШLка, које олуде по r;fpaKY средњевековне зем~ 
љорадње и земљораДНЙЧRI1Х одношаја, 11 које сваки 
додир с модерним -Спољним светом само још 
више опржи и баца назад у беспомоhну ли: 
чiiу непомичност и :kЛDнуласт'г СtЗакојако -' '-' не. 
Осамљени З8мљdрадниk Iiiij е кадар да саМ зачне 
и изведе овај riреобраjfcај; Пре свега' он нема у 
Ы~бiI духовне снаге за такав покрет. у маси је 
Зёмљора.ziиI1:Ii: још Н8сфганизовi=iн; утицај јаких ли
чности отежаiI је а често и HeJ\fогУЬ, ripощфање 
новИх Jtдeja упyhено је стазама и спроводницама, 
}{оје Их HiIKali не предају народу у правој . CBe~ 
тлости, него увек измењене I1: ИЗОii~чене. Маса 
Шiiliа, не ;киiзи жiIВОТОМ и не хранйсе идејiiiIii 
:Које креЬу и одушевљавају више слојеве HIHtrera 
јфУШтВа. 3ато се из њене средине данас не јав
љајУ Bf:iii:ie духовни и друштвени пионИрt!; као што 
је то бив~дd за времена једН:остаВНИјих и Щј(Љ~ 
тијих ОДнЬса ~eђ појединим редоВиМа и устано: 
вама; 3ать се такви јунаци још задуго неће ја
ВИТЦ докле се год културни ниво шiPdда не 
издигне мало више у сраЗмеру културнога 
нивоа граДСКI1Х и виших слојева. И зато пе 
свакЬ очекивање, да се појединци из такве 
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?p.~~~e. с~ми. и ~?Jei?IHa~~o~?~~}r. ~] ,~e~~~~;~\-
'.жа13аЈУ, бити вазда само траћењеВ\5емена iJr пра-
'iШо 3'аваравање СОД'дitпас до :сутр·а. ,. 

'Али и онда, када би п6ј'едиЙац, :ilолуХОВRОЈ 
. ~Шfiи iсвојој,'био Еадар 'да 'схватиiiотребу 11 пре:-
1Пн'Ост Вв'ога 'о'Щ>iета, он 'ire 'би 'бlfО у'стањуда много 
што доп#инесесамоМе'оКретУ. 'IТр'еобр'ажај, .какав 
ј'е данас. поТр'ебан зе'јуrЉо·радЊИ. Йе вplrЊ ёе iiо}еди:' 
начном 'cHar6~'r. Та јЕ 'снага пе'Моlitiа у данашњим 
тiРИВРЕЩНIIМ: . прИлЙКама. Та неiiоh'долази колm(о 
од 'ca~1e НИШТalзносrir вшiсништва noj'eJXrтitha, 'ол 
'ограничености у њиховим 'набавк'аЋ1:а и щ)6iЏlјама, 
одосжудице у каnИТ3..'IУ, толико двапут више 'од 
'самога развиТка. тржишта', организ~~иЈа лругиt 
при вр:едних редова с ':Којима зе1fљорадни:k ~(шази 
у додир и одо:рганйзовilНОСТИ страних 'земЉ6-
р;адника. Ту немоћ су друге култур'iie 3\~M.JЬeir:a#H.o 
·опазиЛе. И 11И данас видиМо, где св'!з куЛТУРRе 
државе :riотпомажу развитак IIделање 'зiщр~;rа ~e
мљорадничкИх, јер је живот показао д'а оне иМ'ају 
вИ:iriе 'ПОДОбн:6'стиза :Подстрек и тфеображај np6-
иsводње, да МОГУ боље II УСПеШНпје· Д'а се пона:
mају i.фема тржишту и љегови,М о'р'ганиааЦfrјама, 
него л'и 'што је то кадар 11 највеhи iI најп'росве
Ьенији земљорад'нпк сваки ~a себе. Данас Је јасно 
~ao дан да су усамљени, раСПРСНУТII И. неорга:' 
Ё:ИЗ0вани зе1IJьорадници најОЗбиљниЈа 'сметња на'
пРетку. 'ОАи зiщржавају прогрес и успор:ав'ају iф
жавну са.раДЊу на б;уђ;ењу й потпомагању зе~.iь6-
радЊе. HeilaMO ли за ово IIајбољзт пот'врду у на
шим властитим Доживљајима ~ НијеJIИ наша држава 
чiшила такође што-шта за унапређење зе1fљ'орашье; 
нису ли то исто ЧИНlIла irоједиiiа самоупрiавна 
тела; колико је новаца. досада издато с Једне и 
друГе 'с'гране на, тај смер; па какве реЗУЛ1iте в'И
димо .отуда 'г Особито какв'е резултат'е вид'имо у 
: I '1 ;, t .!!' :; 1 ; 

сравњењу с оним што су чинила и постигла 

'сличnа тела на :страни алиуза capaд'iьy и' пот:' 
пору организованих земљораДIПI'ка? Св'еколика дe~ 
латност наше дl)жаве била је вазда уnyh'еиа иа'о:' 
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/~r:I~ваНИМјединкама, напр.отив акција Немачке, 
Француске, Данске, РУСИЈе итд. БИЈШ је вазда 
упr:h~на оргаНИЗ0ваним јединкама. Свака држава 
КОЈа Је. радила као наша, мање је урадила на пре
~opoђaJY и унапређељу земљорадничком, него што' 
Је .урадила, р~цимо ~усија И.r:IИ Ирска, које су од 
наЈСИ:РШvIaШНИЈИХ краЈева и од најнепросве:hенијих 
земљорадникџ" . али служе:hи се." не њима индиви
дуално већ њиховим организацијаi\Ш, за кратко, 
време постигле да преобразе читаве крајеве и од 

беспомо:hних сиромаха да створе озбиљне такмаце 
напрепнијих туђих земљорадника. Уколико више 
улазимо у сплет земљорадничкога питаља, YTOЫIКO 
се све више уверавамо да се огромни напретци у 

маси страних земљорадника, поред добро уређене 
стручне и очигледне наставе, имају приписати по
г.тrавито широком, темељном и свестраном оргаНИЗ0-

вању земљораднин:ово~. Гдегодје земљорадник ура
дио п;rто добро, гдeгo~ J~ ПО~ТIIгао видна успеха, ура
дио Је и ПО?ТIIгао Је Јер Је био здружен. Изиђите 
данас на КОЈе хоЬете напредније тржиште на стра
ни и на њему ћете видети да земљорадник свугде 
успева'У мери у којој је оргаНИЗ0ван. Немачки, 
~ански, ирски, СИБИррки итд. земљорадник успео 
.lе на тржишту тен: онда када се најпре на дому 
?воме оргаНИЗ0вао. Организација на дому дала му 
Је могуhности да промени своје начине рада и 
поступака, ?на му је дала снаге да друкчије оп
шти са СВОЈИМ лиферантима и купцима. 

у caMљe~a је)единка, л.акле, некадра за окрет 
и преОбражаЈ, КОЈИ преДСТОЈИ земљорадњи. Она је 
немоЬна данас ни да прихвати државну сарадњу, 
када би се таква сама понудила, а и када би је 
прихватила., не би показала онога утицаја 1I оних 
по?ледица, какве је показала државна интервен
ЦИЈа с наслоном на слободне организације земљо~ 

радничке. С тога се с те стране немамо надати 
бозна каквим изненађењима и можемо је СЈlOбодно 
оставити да послу~и као грађа за другу једну, . 
нову творевину, КОЈУ, као што смо видели, траже 
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све прилике дашiшње и која је једино, кадра да. 
се у тим приликама нађе . 

. Али, ако се то не може очекивати од расту
рених једин~ка, не може ли се ангажовати др'-. 
жава са СВОЈИМ органима да она тај окрет крене 
и изведе~ . 
l' У погледу стручне спреме, која је неминовно' 
потребна земљораднику, државна је акција нај
моhније да овај ,окрет подстакне. У њеним су 
рукама огромни И3ВОрИ, она располаже влашhу' 
да. наређује и приморава, она има сва средства 
КОЈа су потребна за рсшење овога задатка. Шта 
више модерна држава не чека дуго да се на ту 

зада:hу своју подсеhа. :ћ:ад се на Западу опазило 
да су редовне земљорадничке школе спор пут да' 
се унесу у масу потребна знања за бољи и интен., 

сивнпји рад и да у самој маси народној има нај
више елемената за отпор свакој новини, државе 
су одмах ло пуниле н усавршиле свој васпитнIi 
систем, и упутиле су самој маси високо образо

ване учитеље да у њој, на лицу места. где је 
отпор највеhи, где је незнање најцрње, где је лед 
најдебљи, разбију и прокрче пут новинама. 

Али не стоји исто тако ствар и с повеhањем 
и побољшањем производње и с додирима купач

ким и продавачким на тржишту. Васколика акција. 
у овоме погледу везана је с многим и разноликим 
чинио цима, који су ван земљорадника и државне 
власти. Пре свега модерна држава није уређена. 
за такву непосредну акцију. Она' има многих за
датака и ван тога, а да би могла и тај задатак 
да прими на себе. Ну да се претпостави да се 
држава преуреди у томе смислу да постане је.:.-' 
дан велики апарат за набавке и продаје, ипак 
преко кога ће она све то радити ако не преко· 
ИЗ0лованих јединаКа. Међутим,' ми смо видели 
како стоје те јединке према новинама и подсти
цајима ,који долазе споља. Оне су некадре да. 
брзо приме идеје, које се несрављено лак
ше уносе у оргаНИЗ0ване средине. Оне су пре-
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~~ t}i ~ИВЉ6Ј ЩЈжавkоЈ .. аiщiiј~)IЈ~Н4·е'~ ~д~)e та 
а ција ;заирта .. ~l?;:tчуње~~~ ),iаЗ~ф~на tt корисна. 

G дpyг~_ Q~pa~e Дp;K-~~a ~opa д~ Д~л~ пр~кq 
~~ротirt,tИ~." и. iiНОГQброј и1tl:, 'qpt~Ha .... ЕУ .~rt :3~~~~Q 
как() је тепша 11: не'згоднcl такв'8, де'лIiТН'о'с?-, .. ,Т~ЩR.р 
је, ЩЈе, ~Beг~ ЩфИ,I~, ств?риrи T1:p~Be, ppr~,It'e', kоји 
Ь'е разумеТЙRаR:'6 в:аљ.њ. ми(3йју држав,НУ iI,~оји Ье 
C~Yгдe, д~лаТИУ~С\9ветно~, ~рав,чу, !'l Л:У;ХУI; ~ 
jq,џ;r, j~; ~еже ОТВО~ИТ~.,в~аТ'8,Т~К~:~I~ op'~a~:~i\l'~.J 
срцу и: у души, масе зеМЉОР~ДН?ЧRе да их· 0I3a 
пре~уср~hе, :без ~ебње и ,б,8З НЕНlфЗ,еР~Ipа. Алије 
];Ј$.над ~Beг'a. ТО,га т'~ш"i{~rа у С,амој, прирqци, ,Te~ 
ж'ачкога живота и пОсловања. Тiз,ј је ~кЙ:в'от rtbIi:: 
i6jKa~, неirр;еRI:rЛ;Н~~I променама. Час, jeH~KO HOB:Q 
СЕ!ме; грло или справ~ Пр'ОКРЧИЛО себ~ ,пут у ,c:e,~6 Н: 
изазвал,о 1:IЕ!1.1инснзн'е промене у, раду и ПОСТУПЉIма; 
.. ','. 'ј ':: ,,' ,." ' .' ' • • ·'1' 
час Је НОВII пут дао Јачега полета ЈеДНОЈ а,маЊ'еI'а 

д;ругој "земљ'ораДНЈIчкој грани, j~lcj~oIt'e~, ~еюi б'6'~ 
лест ст()ке или биља донела промену, у читав'оме 
реДу,~ословit и IIРоiIзвођења на С~,Лу итд. ,CBeТ(~e: 
сте пt>О~Iене ТР9-же велику гипкОС.т и 6KpeTIIo~t"; 
{)p~y y~~~.a~HOCT ,Щ"6Д.тiу~ШQСТ,, не?дrодно ~~врш~: 
вање ЈI M.aTeprija.тiHY могуЬнос,!" међутим lфжавнit 
су оррiни; Iшошtо ,се зна, ()граниq'ени у, својим 
прстуhu;има, . IЬYIXOBfL, је и:нфЈ;ијатива iтот~йњ'еюi 
н~~тх'61f~~~Iуту:дијама и: одлукама виw;~х инR~~н~ 
Пј~Ј~~;: ~~XOB·~.Je ,,?~лучност и акrИВНО~1 CPOP,~; 
TpOMa~ YBeIt задоцњена. Пређашњи ирски, МЩIИ
eT9-Р з'емљ'орад~е; Г. Хорес.П.лаu1hеш, лепо је oka
ра~!'ерисао, ову акцију назвавши је трЬмом Д~:>P
~ачо~1:, ДQk је,. вели, слободна; организована ак-
о, - • .. ,;. '. ~' '! I ~ : f • ~ i 

ЦИЈа самих земљорадника окретна Ј1исица~ КОЈа се 

6Р?0 одлучује и Довија. Уосталом ПЩIliера., , за 
фз;у, потврду Н,е изостаје НИ у Iшшој ближој Око
ЈЩН~i. Руi~унИЈа је п()~ушала.' да реши., Пlџањео 
:Зе~~ора.ztНI~~~.1М крел:и~у () cBoji:iM, д1јщав~IiiМ cp~д
ствим~ И помоhу СВОЈИХ, државних opгa~a и уста-
~OBa~ OfIa. j~.,*~JIa много милИјуn$.. c~oj~M зеФ~~7 
раДНИфiма; узелаод н,их све 1ioryilHe rapaHrкrje; и 
.кад су свй милијуни БИЛfI пла6йрани, 6itда Је 
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у~дделq. Щl j~ ~~МЉ~РgЩЏ~Ч~Щ ~редит?с,\,~~~е.I>,У:: 

Щ~~:' ~aW.~' дv~+~~у?~т~~>В:~~арq~~/ рr4~:ч~ 'J,~ 
такрђе дц реши IIЩЋње 9' зе~ЉОР~ЩЩ';IКQМ.КР~Д~ТУ· 
сМЈ'И~~,lј.':Џ~р9,ДНИ,~I' уредст~и~~ __ која'~:9У ~биј~'а; у 
Њ~~I{~i руicаiv.БЕ:: и 'oЦ~'je" li~ла:" ~е.Мi?:9Ј~&ДЦИЦ~М~ 
~tЦoгb" 1iи"лијуца, а: да' би' бпшi прдстуцц чн'iфi' '9X~o~ 
, - Н· ~ ': ;,.;. ~ ;. . .. '. '.~ i . ~ , .. : -,! ~.: .. ~ ..:.. ", ! ~ '. ;. . ' . ; ." ; .' ,Е " '. ' 

P~Д9- Ј е фИЛИЈаЈЩ по ЩШОЈ з~мљ.~~·. ца Ч3:f, Ј удIt9, 
врем.е, . агщЩ~је 'и по веџим' ОIiinтина~~~. ".L\.л:ц ~И; 
1"0' НИје,·Ц'9~6Г.riо., -1ЩЈlијуни су' У нарфiј, цар~л;нi:Ir 
су ~1Нoгa: имаља' у. 'руkаrvџi Д'Р'ј,R~Ј,ЗiЩх ~P;Г~H~,' ~;П;~ 

• '. : '.; '. 1, , '. - :..: -". _ ~ ~ .• " ' .• '.', •• _l. ' ." _ # •• ,' __ ~ • .L' ... 

питаље о зе1~љораДIЏIЧЮ~)М ~реди;т;у: ЮIJ~ р:е~и~а~ 
Иу једној'и у 'другој зеМЈ.ыI· с~црецнiвају '1:0. пи~ 
T~њe ca~{I;I зумл:,ораlIЯИU;И, оргаНi]зов~iЏf ~a~O,'TO 
еа~ш ства'р зFt успех 'свој зах.Тева. 9.в~r{в:цхп,щ~-: 
мера 1югЈLИбисмо јощ дуго р еђ.а'i'и: , п;а,·'~о}R:д~.2~~, 
само в.аЙ него ц' у границаМ~t ' i;Э,ве:' уже заiедниц~ 
СРбино-?е. Ну, јРЖИiyIо,да је 'довољнои' ово, па 
Д~С6aI{'увиди,'дајё држава ~e,M~ЉHa' да ca~й], 
QB'OjOrv( неrюсредном дедатнфпЬ,у' ПРl{хват* ~I 'Py~ 
Ш~lВа овакве.задаТке. .8;ајзад нису само ПЈј,Ц'вр~дн'и 
шЉловrI, в'ећ васколик:и' живо'!" Зем.љорадНIIч'кИ У 
з'е~љ:и чотребује 'џ090'~шања. У"~аси'8емљОра,ч~ 
1iичкој зацарило се не,поверење, нецоуздање,' зJiа~ 
сцут~ау~шiТliла' је· дубоко 'K9P~~' 'r( Уб~:~а{IН,~~~ 
п;рел;расудама CT~ope.HO је ШИРО,ко. WЧ~ЩI~ з~,МЛ>И
ште: Шта "може' дpj~aBa ту ДЦ I10М:O:J;'В;~' c~ g~ојч~~ 
гломазни м, равнодуri:ЩИМ и троМи~ ЩlРО*Р,а:~~~~ 
апаратом ?, Може ЛИ та:ј апа,рат Д~ осеnа HeBoige 
и зла, које производи оваква ДYX9BH~ среди;на? 
Међутим без лечења те бољке, без, riре,чlIшhавањ,С1; 
те заГУШЉIIве атмосфере, без. O,T~дa~a.њ:a' тих I}Y-. 
јКНИХ мица' не може с:е зачети" ни ·ИЗвеСти Fiч
ISakaB rфеображај ~И на 1I.а~ерИјаЩIOме,· '. e~OHP~!:
c~-co:мe пољу. 

. '. 'Сасвим друкч;цје ствар стојду ме,~ти.ма, ГД~, 
има сјiОБОДНИХ орган;дзација зем4>СораДНliЧК~IX~ нн:. 
шта тако не пада У"оч]i у селима, гд(3, има з~~џьо
радiщ~кiе{ задруг~ и, где су ове уkВаi~.чу дуб~ег~; 

~ .; 1, . \ • ~.. '. ' '.. ~. ~.. . _ .. •. - -' --

КО'рена, као пут ~ОЈИl\l <I,е, заДРУЖI-~~ ~~ЦИЈЧ пр(),: 
'IIIИI)ивала 'п ПР,ciпii-ФуДе на све:в:Р.riI~~И· ~~piBOT зе~IЉ9~ 



раднички~ Људи, који су се скупили у заједницу 
. ради пословнога интереса, редовно су вазда упо
·требљавали. и употребљавају своју организацију 
и на друге потребе своје. Ту се приређују седељке 
:и предавања, уређују се књижнице . и читаонице, 
:заснивају се задружне апотеке и одвикава се свет 

'QД бапских лекарија, буди се успавани дух срп
·скога сељака и челичи лично ст , индивидуалност, 
:утицајем јачих јединака. Мало пре смо навелц ка· 
ква је огромна раЗЛllliа У производњи и односима 
·с тржиштем између организованих и· неорганизо
:ваних земљорадника. Та је разлика тако велика 
_да су културне државе на Западу предузеле све 
-мере, не жалеhи никаквих жртава, да им земљо
радњу не надмаши и не оштети организованија 
-земљорадња друге које земље. Чак је Енглеска, 
где се мали и средњи земљорадшш давно изгу

-био, устала да створи ову класу на селу, и читав 

.низ мера, у последњем буџету, предузет је да се 
подстакне и потпомогне зДРуживање' ових земљо

радника! Западне су државе врло добро уочиле 
,своју немоЬ према земљорадничким потребама и 
,све своје мере, УI\.упност мера својих у интересу 
-земљорадње довеле су у склад и заједницу са за· 
_дружним покретом. И, заиста, ако држава неЬе 
.да пренебрегне своје културне задаhе према зр-
мљорадњи, ако у истини хоЬе да помогне да се 
'Та грана народнога благостања развије и уна
преди, ако хоЬе да остане верна начелу да 
свугде онде притекне у помоh где сами гра
-ђани не могу довољно и потпуно да се помо
.гну, онда се у земљорадњи то не може друкчије 
постиhи, него у _ склаЩIOј заједници између др
:жаве И задругарства.VЗадругарство је економски 
инструменат виши и бољи од бирократско га; оно 

је не само оружје за побољшање и унапређење 
привредно, веЬ и изврсно средство за васпитање 
масе народне, за подизање њенога моралнога нп

воа., за побољшање васколикога живота раднога_ 

.народа. vМ:oдepHa држава не може се маhи без 
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овога помагача, модерне државе -тако и воде да
нас своју аграрну политику да· вежу што. веЬу 
сарадњу са овим покретом и да искористе што 

више могу. ову плодну заједницу. 
За нас је, после свега овога, несумњиво, да 

држава може своју задаhу према -земљорадњи испу
љавати и испунити само уза сарадњу задругар
,ства. За потврду тога није потребно, надамо се,· 

трошити више речи после свега, што је о тој 
ствари казано: Сувремена држава има да бира 
само између ова два пута: или да игнориinе за
дружни покрет и продужи путем, којим иду за
остале бирократске земље, што значи толико исто 

колико п занемаривање земљорадње, или да при

хвати ~apaдњy слободних земљорадничких орга

НИЗ~ЦИЈа, што значи да уђе у пуно извршивање 
СВОЈе културне задahе према_ највеЬем делу ста
новништва. До овога закључка доводи нас држање 
и крР.тање свих културнпх држава у свету. У 
CB~1Ma тим земљама држава и заiругарство кора
чаЈУ рука под руку, у свакој је тој земљи напре

дак ~ 1~пех земљорадни'lКИ постигнут у оној мери 
у КОЈОЈ Је ова сарадња и узајампа потпора ПОСТII
гнута. Најзад до тога IЩС закључка доводи и наше 
властито искуство, н:оје је утврдило да је задружни 
покрет имао вазда успеха у нашој земљи кадгод 

је државна аграрна политика имала правилну 
оцену за њ и, обратно, да је државна аграрна по

литика имала вазда успеха кадгод је потражила 
сарадњу и потпору нашега задружнога покрета. 

\..-- После свега овога јасно је, у каквом оДнос;у 
треба да је држава према задругарству. Тај однос 
треба да је на првоме месту савезнu1{,'КU. Савезни
чки у томе смисјlУ, што је задругарство најБОљи 
сарадник· и помагач државни. Држава не може 
свугде сама да стигне, она има много задатака, 

и уколико се друштвени живот више развцја уто· 
лИIШ су ти задатци све бројнији и све веhи; Без 
задругарства привредна акција државна увек је 
у застоју. 3ато напреДIrе култзтрне државе и траже 
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у ДО?РDI~Рљ,ни,~ 9РЈ:'~рf~з~цијi9-Nа Џ.apDДHЏ;~, ПDТПDР,е 
и сарадџдке. ?;;tдругар~~В9 је највиднијпи; I;Џtјл;<;>
ј~ији ·9,араД~ЩКЦРј~аВнИ. Он,D -c~· не РУl,t9;ВDДЏ 
реВОЛУЦИDнарним м.У'.I,'()дама, не DДРИЧу '~>CHDћ~ 
на KDjд~a 119~ива данапiње" щ:~ущтв.о, . не p~MeTjI 
прщ=iни' 'ЦDредак: . нит.џ 'тражи' неку И,ву,ветке ва 
себе; Ben 'се 'пр~лаГDђавасв'ему' ШТО ПDС~DјI:I: #. 
тра,ЖI;I ,'ca~D 'щщјtЩна,ку IIравду -.' в'а! у.~.бе ~~aD џ 
ва' уве. друге 9блике, у еКDНОМСК9ме јКИВРТ~. 
Њ.еГDва је. cIjIara, у Dда,б,щ>ању ВDља и: ~щеРr:'~ја" 
КDје QНD врЏIИ, У DНDме нејащюме lIСИХРЛ<?ЩКDЈ~У 
утицају КDју вајеДНИЦI;1, група вршJ.i Н:,а. СВDје q/f,-, 
ставне ј единаке , у КDлеКТИВНDј акцији, КDју DIН!' 
Dличава и предста,вља. Оно је еКЩIDмска сида, у 
КDј.оМ' се н:д, јfЩН,а,' друга IIриватна I;J;y, м:Dж~ме
ритд. ОНD је ПСИХDJIDШКИ ЧЏНИJIад, КDганико не 
МDже ваменити. ОНD је МDрална тврђава I}Djy, НIЩО 
не, ~оже р?tврушитlI. ГдеГDД је ~D ПDђ:уша~ да дође, 
у СУКDб с тим ПDкрет.ом, свугде и УВу:ђ:је исщщаg је: 
дан исти ревултат: ПDкрет је ПDбеђlшаD, нападач је 
ишчевавао. Таи таква снага даје сеУПDтребити ва CB~ 
КУЛТУРIiе и мирн:е смеРDве. Оца је И:зВРСЏD Opyђ~,. 
када се држа:ва уме њиме к.ористити, Dмиље:~п~ 
сапутн,ик и другар масе, I\ада држава пренебрегн~ 
своју УЛDГУ према DВDј. Шта је вддругаРСТВD до
сад У'lИНИJID маЛD је ШТD БРDјеви ПDкавују у ГО-. 
ДIШIЊИМ иввештајиМа. Т.џ су БРDјеви резу.ц:-r:ат на
ПDра саМD KpaTIfDpa пеРИDда. А.ди ван тих брDјев~ 
има друга, једна мера,' КDју свак н;е видй, а, КDја, 
ГDВDриречитије, неГD сви извештаји и сви бсщанси 
скупа .од 1894 ГDдине дощlнас. ТD су .они уgпеси 
у ПDвеhању и ПDБDљшању' ПРDИ3ВDдње, у ПDЛИ,. 
тици ПРИХDда н;ашега сељака и у њеГDВИМ п.о:

гледима на људе, ДРУШТВD, државу, ЧDвеЧI;1НСТВD. 

ПРIЭ ваДРУЖ~Dга ПDкретамал.о је суља:~щ б1iЛD прч
ступаЧНD БDље~ С'емењу. Задруге су раПЏlРИJIе ту 
УПDТРу~У у најаабачеffи:је КУТDве. Пре BaДPY~Hpгa 
ПDкрета није прекq цеJI'у г.одине ула3ИЈЩ у села. 

ви~е .од ДB13-:~P~ CTDTIt,I;Ie б9J:f>ИХ веМЉ()Рi1ДФ~чких 
спра.ва. ' Задругу' су Р~ШИРIIле и ту УПDrребу . и 
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саМD . .оне набављају ГDдищње неКDЛЦКD::' хиљада 
таЈ\,ВИХ справа веМЉDрадницима. ,Пре' заДРУЖ~D.га 
ПDкрета ~TDKa је у веhице .СРПСКDга c~љaKa БИла' 
слабија, ЛQшија, БЊlID је мање. Задруге ~y ращи-;· 
риле' држање, СТDке,. п.оТПDМDгле ,набавку БDље, 
скренул!3 пажњу .од чега. вависи напредак :ЦПD-. 
дивање СТDчарства. НеМDЈМD се .освртати на Dтре-: 
сите Мачване, DстаВИМD на миру' ДDв.~тљиве ПQ,., 
дунавде, не ·дирајМD ни ,ПDНDСИ~~. Шум~дyrн:це .. 
неГD приђИМD .оним крајевима, ,где. Је ж~вот l~paJЊe 
ваDстаD и неук наРDД сеDСКИ •. КDЈИ НИЈевшщ њи
шта. б.оље .од дрвеНDга плуга и преПDТDп~ке .ра-, 
лице, и ту ћете нам· данас смелу DДЛУЧНDСТ ва 
ПDСЛDве и БDЉИ рад, свеж ПDГЩЩ на .опште д.о

брD и чврсту привржеНDСТ начелу КDМбдн.овања И 
DргаНИ3Dвања; там.о ћете наиhи на СТDтине Щ"7 
љада ПРИНDвљених капитала, на десетине хиљада 
сачуваНDга НDвца, на СТDтине НDВИХ :МDдерних. 

ПЛУГDва и др. .оруђа. , . 
, и -пре ваllругарства је·БИЛD, ДDдуше, .ових на

бавака и УНDШЕ\ња у села, али су .оне биле мале;, 
Dграничене на не3lштан БРDј и СПDре уиввођењу.: 
Виле су Dграничене, јер су биле скупе.Задругар
СТВD је ПDСТИГЛD. да DБDРИ цену свима веМЉDрад

ничким Dруђима. Семе, КDје се пр.о~авало ПD2 
динара, вадругаРСТВD је појевтињаЛD на 1.50. ПJIУ~, , 
КDји се ПРDдаваD ПD 75 динара, B~д~yгapCTBDJe 
наШЛD ва 51 динар. Жетелицу, КDЈа Је пр Dдав ана. 
по 820 динара, вадругаРСТВD је набаВИJID ва 480 
динара. Парну вршалицу, КDја је продавана за, 
14.000 динара, вадругаРСТВD је п?јевтињаЛ;D на 
9.500 динара. ТаIШИМ СВDјим утицаЈем, DНD ЈеПD
кавалD један НDВ .облик штедње народу, ДDпринеJI.о 

је УНDшењу. БDЉИХ D.рућа ва рад у наша села И 
DМDгуhИJID ,\3ећу набавку и УПDтребу исrих., Јер 
ДDК су ВИСDке цене умањавале набавку, YMaњeH~ 
набавка Dдржава.па наСТDј у веМЉDрадњи, ваСТDЈ 
у . ПРОИВВDДЊ~ ПDТПDмагаD СИРDмаШТВD и nавадак,: 
СИРDмаШТВD и назадак слаБИD ПDТРDшачку' и ~o
реску МDћ нашега веМЉDра.дни:н:а, вадругаРСТВD Је, 
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својом ::оргаНИЗО'в:аномй' . среlПFОМ, . aKiJiItjoiv.i' све 'ТО 
изменила :изО'снове~ , Ну' оно· ниј-е ~стал:о: само >на 
томе. дас организованом -набавком утиче на норми
paiьe цена'зёмљорадничких намИрница .. Оно је од 
-свих оољихсправа, које су са стране.· набав-: 
.љене, . ставило на раСПОЈfOжеiье' npимеркедома~ 

hим преду3етницима и: подстаiшо их да их· они 
,овде израђују. Многе од тих справа сада сеиз
рађују у нашој земљи, и задругарство је најре'в;.. 
Ћоснији набавља~ љихов. Тиме је uностворило 
:НОВО поље зараде домаЬојрадној снази, ова је 
У·ТОЛИКО ојачала своју· куповну и пореску снагу, 
·оД тога ојачања осетили су' користи, и . аанатлије, 
ииндустрија.пци, 'и трговци, паи сама ДрЈкава. 

И за све те услуге задругарство нијеништа тра
:жило нити узело себи. Оно је једини друштвени 
привредн~ обликк~и не иде за добиhу. ·ЕЬегова 
је делатнnст до крајности несебпчна, родољубйва, 

хумана. 

Не заслужује ЛИ такав покрет да се држава 

данашња понаша према њему као прВ11а савезнику' 

у извођењу своје привредне и: културне улоге! 
Иу,поред савезништва,. 0ДНОС државе треба 

да је према задругарству о'ч,u1-l~U. Очински У томе 
смислу, ШТ0 је држава веhазаједница народна, 
што има атрйбуте којих ниједна друга заједница 
нема, што су јој на раеположењу средства која 
:цео народ прилаже' и лиферује. 3а.другарство је 
први покушај да се најважнији привредни чинИ": 
.лац у земљи, земљорадНик, организује и да тако 
·организован узме уtlешhе· у подизању народне 
npоизводње 'и одређивању цена на тржишту, уче
:шhе које је појединцима увек ускраЬено. Без та- . 
кве организације не може се данас ништа трај
ЕО за' напредак земљо радље учинити. Узмимо 
примере· из саМ0га нашега живота. Држава је· у 
-своје време . узела у заштиту влаСНИШТВ0, својину, . 
.земљу нашега земљорадника .. Тиме је у великоЈ 
:мери ускраЬено било . ;пихварскоме капиталу да 
учини своје, да поткоца оенову најбројнијем реду 

=-=-=~===============-=c- .. 'C~=~=-O-

наших ПРQJIзво:ђа>;rа;Томје -мерои·уек.р~hеR'@:' само 
{)туђиВање· Иqвеснога;, :дела ". в~асништва -и она ·;<tё 
могла- -~дмИнистратив.ним -':путем' извести.' :Али,Ч~ 
.;ли. тйме ОТКJIоњено'и ОНО друго експроприсање 
·које ',не врши лихварскивеhТРЖИIi:нm ~апитал1 
Може .ли се и оно отклонИ.тијеДFfИМзаконск~м~аре;. 
Ijе:њем ~ То.' би значило да је држава ·кадра да pe~ 
.гулисава потребе. појелинаца,-да улази-':У .сваки . 
ноједпниакт сваке јвдинке~ да· прописује св~ки 
·однос на тржишту. То; би значило застој имрт~ 
вило' у привредноме животу. Ми: смо ,ово цита:ње 
веЬ једном додирнули' у 'току излагаља .'0 држав~ 
Н9ј акцији за добро; народно, и видели смо даје тЈ! 
државно' мешање немогуЬно. Одбране~ он-е врсте 
не могу се вршити друкчије· до .само из<ередине 
,самИх заинтересованих. Та одбрана мора. бити БЩI 
:принудних средстава, мора. се кретати угра-r-rљ 

дама заRона који вреде 'за све; М9ра даклебюи 
.легална, ако се хоЬе да ,очува пр'огресивнатежiьа 

у еконо:мскоме животу народноме. Т0 је дaHacj~" , 
·сно за свакога и зато и вицимо да све. напредне 

·-земље такву одбрану признају и 1I0мажу~ упу
ном уверењу да тиме не" чине. НИI\;оме iпшакве 
нецравде,узимајуhи на таЈ начин у.' исто вр.ем:е 
у заштиту слабе 'д бес:riомоhне. јединЈХВ( 

Али се дешава, да ова одбрана caМi!IX' ~аин-:
'тересованих, није увек и за све приликедовољна. 
·Тре0а .. ли држава 'тада' да . приljе . и ојача;својом 
"снагом" својим сред<~твима ту одбрану? Свакојако 
.да треба. Пот<пора државна се даје у таквом му" 
'Чају на основи наЧела допуне добровољних на" 
.пора за опште добро. Држава је повшiна' да се 
стара о' добру својих: грађана .. Она је :позвана да 
.потпоМаже· све мере које иду на ојачање и раз~ 
вит.ак напретка ИБЈIaгостања грађана. ,Љена је 
,улога ца.ре запустинiИ јвдНе.м.ере, ни једнога 
-средства, ни једне в-оље која би' донела добра и 
<среЬе макар шviмањем броју љених граf}ана. М:e~ 
·ђУТим· зздругар:еТ-!30'унапређује -riривреду вмикора 
-брџја грађана; оiщ YBehitB'a богатство,; подиЖебл:а .. 
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гостањ.е,. развија интелектуалну снагу у земљи~ 
Према томе када. држава прилази у помоh ~oд~ 
брани заинтересованих "она ~тнапређује привреду 
великога броја, увећава' богатство, подиже благо" 
стање, развија интелектуалнумоh народа. У по,.. 
гледу . ?емљорадње ова ј е државна потпора~ по;'
ТР.8бнија, . него игде. на ДРУГ011:е месту. То је Haj~· 
назаднија грана привредна у нас. Наш сукоб с Ау.,.. . 
стро - Угарск()м' открио је до краја колико је ,та. 
грана. била занемарена. Додуше, рекЛи смо, др
жава је обезбедила: извесан минимум .земљишта. 
земљораднику. Та је обезбеда у своје време са-:-
чувала посед. сељачки од експроприсања лихвар.:.. 

скога капитала, и одржала поделу својине која. 
не задаје велике бриге. Али је мал:а данас ко;.· 
ристотуда што сељак има своје земље, ако је он 
осуђен на беспомоhни ИЗ0ловани привредни живот_ 
Ни средња ни мала својина, облик својине где· 
веhина има своје земље, не помаже, ако се .не 
промене начини рада и општења с тржиштем .. ~ 
свима земљама у свету то су најбоље показале· 

статиут}tке ~I aHK~Te земљорадн~чке, где су ЧII,. 
њене. \!уТВРђена Је истина, да Је успех средње· 
и мале својине свугде потчињен развр:тку иус:..· 
пеху задругарства. Она је сигурна у оној мерц: 
у којој је развијено задругарство. V,1J,ржава, која. 
помаже земљорадњу, логично треба да помаже и 

задругарство земљорадничко. i.Y осталом није. само· 
земљорадња данас упуhена на потпору државНу. 
Њу траже занатлије, индустријалци, трговци. И 
др:щава j~ свима указала своју потпору, некима 
мање некима више, али ни један тај ред није· 
остао незадовољен. Шта више, може се реnи, да. 
је држава највише потпоре указала и11уhнијиМ.ре
довима. Тим. је редовима држава првенствено дала. 
многе милијЈтне, које ј.е пре тога. прикупилаоД. 
нарqда, где је .новац и иначе редак. и скуп,.и пре~. 
нела у Управу Фондова; њима је пружила исто· 
тако много м;илијуна преко. ;Народне' Банке. Дp~ 
жаяа. је дакле указала најобилније ПотПор~. иМytl .... 
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Ћим'редовима, Утолико пре је упућена .·caдa~:дa 
·се се:и' сиромашнијих' редова. Ј ер, . када' држава 
укаЗУЈе такве обилне потпоре онима, који су и без 
'тога снажни, било би, . заиста, неприродно, да не 
lca~e~o грешно, када би се' према земљорадњи -. 
~OJa Је основа свима' др:sанимањима. у нас, која 
.Је темељ државнога живота - друкчије понашада. 
Чувени Лујђи Луцати, данашљи председник1vIИНИ
·старства у Италији, казао је ту скоро, када је 
поднео предлог да се оснује банка за потпомагање 
задругарства: "Држава је преко великих емисио
них банака, као што јој је и дужност била, пру
?КИJlа кредит моhнима, снажнима, им:уhнима; она 
.Је дужна, по примеру других земаља, да потпо-

могне сада и потиmтене и смерне, .Ј:опуњујуhи, 
на тај начин;, свој друштвени позив и простирyhи 
,светлост СВОЈе оправдане потпоре подједнако над 

,богатима као и над сиромашнима." Потпора је 

државна ~Bдe утолнн:о умеснија, укол.ико је несум
њиво да Је државно помагање земљорадње осу

~eHO на немоћ без суделовањn заДРЈтгарства. Она 
.Је тим ~ише оправдана и корисна, што задругар

СТВО НИЈе KaKa~ затворени и неприступачни покрет, 

већ покрет КОЈИ користи и задругарима и незадру
гарима. 3емљорадња није занимање, које се може 
.сакри~и од туђих очију. Све што се ту ради, ОТВО
'рено Је и приступачно свима. Сваки напредак у 
крилу задругара у исто време је углед и школа 
незадругарима. Кала задругарство утиче на цене 
пијачне, повољнијим ценама користе се и неза
.дру~ари. Када оно крене какву нову индустрију, 
то Је отворена школа свима земљорадницима. 

Ну, ако је несумњиво,. да држава треба да 
се понаша према задругарству очински, да ли је 

·оправдано да то "очинство" нема својих граница ~ 
.3адатак, који је узело на себе задругарство, јесте 
.да развије и ојача привредни карактер нашега' 
·земљорадника, да развије и оснажи физичку и 
духовну енергију у њему, да пробуди самопоуз
.Дање у њему и да га оподоби да развије до крај-
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љих:" међа. 'ср:епу: и:. б;ТЩ1I'ост.ање: у земљи..: ~ 'Самим 
овим задатком ,одређен ј.е'ша.:раШl.'ер државн.е 1I01'~ 
поре. Држава .тр.еба да 'ЧImи:еве,~"ШТО hеrtотио-,: 
мом јЕе;Јьеи: намере.' О:ВИХ.љапора, ,а. што 'они' 

сами не могу да учине:· ,QИJlО штр нису; довољнО' 

шtдри за' тр ИЛИ што: није у љиховој . властџ Д~ 
то учин.е. iА;rllГ др:жав-а' -не сме. да rnш,д ништа{ 
што би. овај задатак слаБИЛQ.: Њеџа налзеhа веш
тина мора бити данас да у привредноме "Животу 

народноме подстакне ШfО више може M~pe и уста-: 
нове, које јачају личну· 'оДГОВОРНРСТ .Једипака и: 
пељу. 'Привредну моЬ свакога појединога лица.: 
Државна потпора 'мора бити таква, да потпомо-, 

гне' добр,Овољне напоре да ови сами изврше на-. 

мере, које је цео културни свет означио као успе· 
шније од свих државних непосредних .корака: Она 
мора, доследно, опрезно да се чува дане. учини 
ништа, што. би умаљило одлучност и енерГИЈУ ових 

напора. Где је овде права мера, ваља да каже-. 
она грана политике, која је позвана да Џроналази. 
путеве и Mep~ за подизаље и унап~еђ.ење при:: 
вреДН9га живота народнога. За нас Је Једно' не-, 
сумњиво, а то је, да· се поправка нашега, земљо
радничкога стања не може извести ДРУКЧИЈе; него· 

ако се разумно сложе самопомоh с државном по
моћу. Какву и колику "помоh" разумемо ми овде,. 
казаhемо мало доцније. 

. . Али, и ако је овај одношај државе према за-: 
др-угарству у целоме културноме~ свету л~изнат 

као потпуно нормалан и. оправдан, и ако Је' ова. 

конструкција 'односа просто пренесена из CTB~P;, 
нога живота целога просвеhенога 3апада, ми се 
не заваравамо 'очекивањима д~ се нећемас које· 
стране појавити ма каква сумња или неверица у. 
оправданост :ових односа .. Може ко питати: да ;ЛИ 
је. др.жава баш ;позвана да потцрмажеорганиза-. 
ције .јединака ~ Може се подиhи приговор против; 
такџе потпоре из кругова, који сматрају да су им:. 
интереси оштеhени инт~рвенц~јомових 'органи-; 
зiJ,ција ~. 3~TO ћемо. се осврнути ·Н. на ове Ју.10гућ": 

- 3'8-

НОСТД' :и: -щџtущаhемо; да: прдучимр' И; др~ре'<Щ:М;Q;~ у 

ЈСОЈЩКО; т.адвм ДРИГОДОРИ .. могу бд'}:'и. У~ЦШДИЈ 
.. ,. '. Прво : .• д'l;t: ЈЩ j~ .држав.а 'пощщна; Д9;' ДOTД0м:a~!:" 
жеорганизациј:е. јединака-~ .. R!lда с-е здруще" :нпр.; 
неколико каriитадиста~; Щ":L'дају. новац под~тереQc 
ИЈШ неКОЈЩIЩ :МиЛИЈУН ар а да .. утиqy. па ПОВИШа~ 
ВЩЬЂ ищf обарац,8' цена некдм произв:одима,' и 

када се', да. би 'сузбил;е штетан' утицај . ТИ;Х здру~ 
жеља,' и<~та~ну. према !рима· организације'произ,: 
вођача, : потрошача дли оних којима је новац. IIO~ 
требан, треба ли држава дапотч:омаже и олак~ав~ 
здружења капдталиста и МИЛИЈунара.~ СЈЩКОЈако. 
не, јер се ди капиталисте ни. МИЛИЈунари . нису 
здружили да бране свој опстанак ·већ. да Јаки~ 
споразумима својим притисну·многе хиљаде људи 

II да опстанак много њих доведу у пиТање. Са: 
СВЦМ је друго нешто задругарство. Оно не дде. ЗR 
тим да потчини друге, нити да qавлада прихо

дц:ма хиљаде људи, нити· да слаби' произвођачку 
и потрошачку снагу.масе народне. Његова је,улога 
намењена општем добру, његова се делатност 

креће 'у области општихидтереса, његова је тежња 
-_ ~ не као у капитаЛI1.ста незаслужена доб:ит ~. 

већ. да сачува велики број, масу народну од дa~ 
вање ове -. незаслужене' -' ·добити. "У овоме 
погледу улога задругарства :врло· мало се разли~ 
кује од демократске државе. Јер и једно и друго 
раде на истоме пољу, II једно. и друго Te~e -:
и акр независно и разним путевима -. ЈеДНОЈ 
истој мети, и једно и друго раде о среhи и бла-:: 
гостању 'НарoDHO.iI't" , подижуhи његову производ.,. 
њу, бранеhи .плод његова' рада од неправедне 
пљачке, подижуhи духовни и наравствени ниво 
масе. Разлика је више у поступцима, јер док се 
прва служи силом и приморавањем, .задругаРСТВQ 

култдвише слободно одређивање. . . . . 
С овогагледишта добија питање: да'. ли Је 

држава позвана да потпомаже ()рганизације једи
нака ~ сасвим одређени изглед.Државя. није ПО-. 
звана да IIотц:омаже оне, који су сами себи дo~. 

.ј 
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вољни. Она' :не треба" да помаже' онима,Rојима је 
смер ПОТчИњавање ипљачкање'народно. Она је', 
шта .више, :позвана да, разним. мерама,: обуздава 
ове тежње и да потпома:жесве оно; што иде на 
одбрану народне масе .. Њена је срећа у среhи ве
ликога броја. Она не сме бити класна,НИ само 
оних, . који су богати и обезбеђени. Она 1IfOpa бити 
евих. Није само еТИЧlшразлог; који упyhује дана'с 
државу да овако поступа, него зато говоре и со
цијални и привредни разлози, а изнад свега на 

тај пут одређује државу њена властита будуhност, 
јер грађани не постоје више' ради државе, као 
што се то сматрало у Средњем Веку, веЬ држава 
ради' њих, и јер модерна држава не може ни за
мислити своје среЬе и своје моnи без среће и без 
моhи своје целине. "Држава је само облик, у коме 
народ исказује своје јединство и своју акцију, а 
садржина, језгро, све и сва у држави јесте народ". 
(Паулзен.). "Привредна делатност разних врста за
друга, вели Филиповиh у својој "Аграрној поли
ТИЦИ", постала је толико замашна, и тако неодо
љива и неизбежна, да нема готово поља на коме 

не би било задругарство заступљено. Задругар
ство је из основе променило индивидуалистички 
карактер, који је слободна утакмица утиснула еко
номскоме животу. Његов је значај порастао у тој 
мери, да нема данас· културне државе која не~би 
увиђала његову важност, која га не би угодним 
законским и другим мерама потпомагала и која 

не би теЖI1ла да задобије његову потпору и са
радњу у својој привредној политици." 

Друго: али да задругарство заиста не штети 
интересе другога кога реда'? У томе смислу че
сто се чују гласови из круга трговачкога и ин
дycTpиjcKoгa. И ми ту појаву потпуно разумемо, 
као што разумемо побуде из којих потиче. Ти 
исти гласови избијали су у прво време на Западу, 
и држали су се све док нису опажена дејства. за

другарства. А чим је.то опажено, чим је опажено 
да задругарство, подижyhи благостање на селу; 

~ 40~' 

подиже у йсто вр'еме куповну '-и: II6Тј)О]!ШЧКу моћ 
веhине народне,гласови су умyш:i:и, а инлустри
јалци и твговци постали су пријатељима земљо
радничке' кооперације. Тако се сада тамо не гледа 
више на' задруге земљорадникове као на какав 

класни покрет, већ као на покрет народни, који 
доноси добра -свима', задружна мисао сматра се 

као зајелничка }.шсао; као што је мисао да отаџ.,. 
бина треба' да буде независна, дау држаВИ'~ора 

бити закона и реда,' да мора бити правосуђа, по
лиције, војске итд. Овај окрет у 'погледима на 
ствар, сасвим је природан. И индустрији и трго
вини потребни су потрошачи. Rуповна снага ових 
последњих зависи од њихове произвођачке снаге 
и од тога колико они могу да сачувају своје при
ходе. Како задругарс'Гво потпомаже и једно и 
друго, то оно посредно ојачава куповну моћ по
трошача. Јака I{уповна моћ ових ПQследњих, нај
бољи је подстрек за развитак индустрије и тр
говине, 

/' Што се особено наше земље тиче, за
другарство 'је задужило још више Домаћу' ин
дустрију и трговину. Пролуктивна снага нашега 
земљорадника није ни за четвртину продуктивне 

снаге, рецимо немачкога или францускога земљо
радника. Слаба произвођачка снага 840/0 грађана 
не значи мало за интересе Домаhих индустрија
лаца и трговаца. Међутим, није лака ствар да се 
та снага подигне и ојача. Особито није то лако 
у земљи, где има врло мало одлучних и устала

шних људи. Земљорадничке задруге су устале да 
те људе нађу. Оне су прве У' нашој земљи узеле 
да конструишу једну позитивну и плодну зајед
ницу између ретких и ванредних духовних и мо
ралних енергија и непросвеhене, троме, обеску
ражене масе народне. У свакој другој земљи тај 
-би посао шпао лакше. У нашој, где је веhина 
оријенталски неосетљива према својим економ
ским и интелектуалним интересима, онје наишао на 
llедогледан сплет препрека, сметња и заседа. Сме-
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rщrn-суи они, -који су требало да. ,помажу ... Пq, 
ипак, Kp~j свих тешкоhа џзадржавања; зр.лругар
ство је у. нашој . земљи :усп~ло да .отвори нр1ЗО 
поље рада извеснИм индустријама и заН/:1тима. i 
да пружи досад трговини .',Гридесет и пет:х;иљад~ 

оргаЩ130ваних земљорадничкихдомова, чија је 

потрощачка -моћ бар за половину - ако не више 
-. - _већа, него што је била пре ceдaM~aeCT година: 
То су факта, која се ничим не . могу 'осПорити,. 
факта која говоре убедљивије, него ма какви :други 
разлози и погледи, да задругарство, не само; H~ 

штети интересе ни индустријалаца ни TpГOBaц~; 
него их боље него ма ~KaB други покрет друштведи: 
помаже. Свесни трговци и индустријалди дa~HO 
то веn. увиђају. . 

Што се тиче онога реда људи, који м.исле Д~. 
уштеде, које земљорадници по стижу помоhузе~ 
мљорадничких задруга, иду из њихова џепа, као

што су лихвари и зР.ленаши, њихова ј е опозициј а. 

још мање реална. То су природни противници оне 
политике, која сељака упyhује на љегово властито. 
самостарање о привредним интересима. То су про::. 

тивници сван:ога буђења сељакова, IIРОТИВНИЦИ;
просвете, школе, противници просвеhених људи и: 

свега, што слободу и просвету. жели и потпомаже. 
Тим противницима не мислимо ми да треба ЧИ7" 
нити ма какве уступке. Против такве _ оцоаицијl! 
бори се друштвени морал' и закон у виду забране 
и . осуде незаконога, лишнога интереса. Та. опози:
ција мора.. просто примити земљорадничку ко
операцију - као виту, народну потребу. . . 

Овим смо, надамо се, разгледал;и све главније 
позиције, .с којих би се могао бранити или оспо-. 
равати данашњи - сувремени - однос, држав~ 

према задругарству, и утврдили cMo,BepyjeMo t 
колико смоум.ели и могли, ла је такав -однос 11 
оправдан п неизбежан. После овога не мислимо 
се више _ аадржавати на самом nитању о. уме

сности и потребц тога односа, Koj~ је, држимо; 
овим: потпуно дщ\азано. Него ћемо преhи на ДРУГQ 

-- - i2 

једно_, -;И 1l0следње питщье, питање о~_томе:Iщк-ва. 
треба да је .. данас задружна политика ·модерп~ 
државе~ .. 

Под др.жавном задружномполити-
АржаВ!lа- коопераТИ8на ком ми разумемо све оне облике.,; . . ПОJlитииа.·· 

_ ... у којима се јавља иу . којима. 
треба да. се по-јављује државна. сарадња и пот~ 
пора у ЩIтересу задругарства. Тих облика има. 
више, ну миhемо прегледати овде само најглав
није и само у најглавнијим потезима: 

3адруа/Сно ?шnо'НодавсШво. Прво тто је држава. 
позвана да учини за развитак задругарства јесте: 
законодавство, које ће обезбедити слободан и пра
вилан развита~ задружнога. покрета и регулисати 

све правне односе дзмеђу . свих чини.цаца у за-: 
дружноме племену. Такво законодавство ми имамо· 
и оно, уз мале измене, било ба ве-ома погодна, 
основа за слободно оснивање задруга у нашим се

лима. Нешто више требало би учинити за слободу 
кретања и делања- задруга, јер је та слобода, ИЗИ:-: 
гравањем закона и самовољом поЈединих инстан,: 
ција и органа :власти, доста оштеhена. У поједи
uостима преко је потреБНО да се упросте ОдНОСЦ! 
с државним првостепеним судови:ма,· да се ист~· 
тако упросте односи с државни:м полицијским вла
сти:ма, да се -' најзад - обележР. ближе границе
односа G ОПШТИНСЮIМ и о КРУЖНIIМ самоуправним; 

телима. Све би се ово :могло извршити неколиким 
краhим изменама и допунама у садашњем за.дру
жном законодавству. 

3адруа/С'Но васUuШање. За развитак задругарства. 
потребно је имати што више спремних и одушев-
љенихпионира у народу.. Ти пионири се МОГУ' 
С'I'ворцти 'праксом и школом. Први је пут спор,. 
други је бржи. Ми_ не можемо чекати да :живот: 
створи цр(ща:щторе и носиоцеаадружне мисл~ за_ 

целу земљу; Живот је такве' носиоце понаЈлак. 
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стварао у другим напреднијим земљама, али те 
земље имају друкчију историју и другојачи си:стем 
народнога васпитања и у њих је то ствараље вр
шено знатно брже у економским приликама, које 
нису биле оволико иотрчале као наше. ми не мо
жемо иhи тим путем. Ми немамо времена да че
камо да' прилике, да живот сам створи те људе. 

Ми морамо да их стварамо сами, у школама, не 

чекајуhи да прођу још неколико покољења па да 
коракнемо напред. Држава' у' Т9ме треба да по
могне. Ако је у интересу државе да се защ)ужна 
мисао развија, онда је најприроднији пут да се 
{)младина васпитава у томе духу. Ми смо видели 
да се свака нова идеја несравњено лакше и брже 
шири у оргаI:Iиз()ваIiим заједницама, него ли међ 
распрснутим Једин,кама. Држава не може ниједним 
другим пу:гем да унесе практичнога знања и ме

тода у масу народну тако добро, тако брзо и та1\О 
'успешно, као преко задругарства. 3ато је она по
звана да заведе задружну наставу у свима ШКО

.лама. Ако би тај корак био у први мах скопчан 
с каквим тешкоhама, да се распростре рецимо 
на целу. земљу, оно га треба учинити бар онде, 
где се та настава лако може уредити. 3а сад је 
ствар MOГ~HO одмах извести на универзитету, 
у БОГОСЛОВИЈама и учитељским школама, у свима 

.земљорадничким школама, у школама занатским 

и трговачким, а нема сумње да би се поступно 
лако могла .завести и у школама оснnвним и про

лужним. 3а њих има нарочити метод, који пот
пуно одговара уму дечјем, коме је доста да зна 
и на~ОБИЧНИје примере из задружне праксе и 
теОрИЈе. 

. . Машерија.л/нљ ЙoйlЙopa. Овај облик интервен
ШIJе државне има двојаки значај. Прво у скупоhп 
СДОБОДНОГ~ новца на селима и у градовима и друго 

у ОСОБI:ТОЈ природи земљорадње. Скупоћа новца 
општа Је ПОЈава у нас. Њу је у многоме изазвала 
.и сама· држава, која је извршила у правом сми-
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слу дреI.Iажу народних капитала. Сви народни 
~ондовни капитали повуче ни су. ив народа, ГД($ 

. Је, новац и. иначе редак и скуп, и однесени у 
Управу Фондова, одаКле се по правилу и већи.,. 
номупућују неземљорадничким редовима, а врло 

ретко и пос~е . мало и земљорадницима. Та се 
дренажа и дан дањи. продужује и надзорне вла:
стМ не трпе ни најмање задржавање фондовних 
капптала у наРОIIУ, ни онда, када су ТII капитали 

редовно и безбедно уложени код земљорадничких 

~aдpyгa. С друге стране особите ПРЩIИке, у KO~ 
Јима се налази земљорадничка производња и зе

мљорадник, нису тако погодне за живљи . придо~ 
. лазак приватнога новца. Та средина нема ни ПР:И'
ближно оне привлачности за слободне капита.ле· 

'.'." . .' 
какве видимо КQД индустрије, трговине с робом :џ 

тр:овине с новцем. То долази и од маље ренте, 
КОЈУ земљорадња даје, али је несумњиво прете
жнији узрок недовољна безбедност, КОЈУ приватни 
капитал наJIази у селима. 3ато је у нас државна 
интервенција у томе погледу неизбежна. Она је, 
увидело се, неизбежна и у много богатијим и ста
ријим зе:мљама, јер ни једна од њих, п()чев од 
Русије па све до саме Енглеске, рачунећи TV и 
њу, нису отказале своју потпору задругарству у 

овоме погледу. Шта више, све су те земље учи
ниле несравњено много' више у томе правцу своме 

земљорадничкоме задругарству, него ли у нас,. 

Уто:тико је оправданија потпора Нdше држаВЕ\ 
имаЈући .на уму наше изузетне прилике, као и фа
кат, да Је дp~aBa српска највеhи ду~ник народни. 

н.у, ако Је несумњиво да је државна интер
веНЦИЈа у овоме погледу неизбежна, имамо извесне 
резерве о начину и облику саме интервенције. Ми 
држимо да држава не треба да даје поклоне за
другарству. Поклони се ту не траже' и неугодни 
су. Место тога боља је позајмица, па макар она 
била и мања. Наш садањи систем у томе је. по
гледу врло добар. Држава је дала један део свога 
фондовнога новиа на послугу за~ругарству и обс~ 
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-Лала је, законом о потпома;:rању земљор'ащrичких 
.:задруга, да га неnе тражити натраг ДOКJie год Нб.;. 
:СТОЈИ задружна организацИја, 3ато време'она нё, 
-тражи никаквога интереса 'или, боље' реhи~, интё'~ 
реС'је (нај'више'ДО 50/0) уступљен- Сав~зу,,'Штnје 
·сасвим природно, као накнада зардзик,којИ'на 
'Савез пада око руковања (ПОЗR.јмљивања и Bpa~ 
'Ьања) тим новцем. 

Што се тиче величине ове потпоре, . она је 
~aKOHOM утврђена на два :милијуна динара. Можда 
временом та· сума неnе бити.· довољна, ну засад 
немамо разлога' тражити да ·се пьвеhава~ , 

Али, HOBQaHa позајмица није једина матерњ 
јална потпора, коју држава може и треба учинити 
задругарству. Као сваки други привредни рад и 
оно потребу је ПОДС'Fрека: НаРОQИТО ово вреди за 
·ОНе задружне облике, који узим љу коју прерађњ
вачку грану у своје руке. У томе правцудржавно 
·сарадништво треба lПi буде много побудљивије. 
Ну ми ни овде не оуа;трамо да Је оправдано тра
:жити од државе да чини нешто више' задружним 

предузеnима, него што чини другима. 
О тога када држава помаже разна привредна 

'предузеnа . концесијама, повластицама, HarpaoДa1\ia 
и премијама, зато што су у почетку -слаба да. ~ез 
·тих олакшица и' потпора буду, у равној- мери је 
-оцравдано да по истом праву и разлогу помаже 

,задружна привредна пр едузећа, док су она још 
љејака. Таква предузеnа могу· бити сва она, која 
прерађују сировине,· која навикавају народ На 
:.нове привредне радове, штедњу итд. 

Ова помоn може бити У новцу, или У земљи
mту подесном за њихов рад, или у зградама jaB~ 
.ним за смештај·· њихове радионице или канцела
'рије, у грађи из државних шума итд. 

Порез, шаксе, Цари'На. 3адруге 'не раде за до
-{ји.т. 3адруге врше ПОСЈIOве свој,.их. заДРУF;'lра и 
·теже да те послове изврше што боље," Џlто.,про~ 

-битачније, што правИЛiII<Ijеза своје· н:ар:едбодав:ц~~ 
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Ако :шiбављају новац; или оруђа за 'рад, :или жtl
вЬтне' намИрнице, . оне .. ' их уступају . задруПiрима 
по деникоштања, ако продају жито,' млеко; грожђе 
итд. оне цену продај-ву уступају задругарима; 

Себи не задржавају' ништа' као добит,· НИ'FИ Има 
у задрУгама Jiица, ,које добити тражи. 

. Таквога лица има у предузеnима кој а раде 
за добит,' којима није смер да подмире своје п6~ 
требе, веn да, . поJiмирујуhи потребе других' - туђе 
потребе - добију што на томе послу~ У овоме 
погледу задруге су особити привредни'облик и, 
наравно, као такав не може потпасти под ону 

категорију прещ.тзеnа, која производе добит; која 
зарађују и која су, с тога, по прописима закона 
обавезна да дају и порез на ту зараду. 

Наш законодавац је добро уочио ову разлику 

између задруга и предузеhа која раде за добит, 
И,' сасвим разложно', ослободио је све задруге, 
nоје 'Не деле доБUfll'l(" п~реза на капитал, рад и 

приход. У истоме СМIIСЛУ задруге су ослобођене 
и свих такса у односима својим са свима лржап
ним и ОПШТfiнским влаС'Fима. Ово је ослобођење, 
као што рекосмо, потпуно на своме месту исваk 
је У. праву очекивати да nе оно остатИ' као што 
ј-е, утолико пре што, као што видимо, у задр~т
гама' нема онога пiТО'ВУQе добит, нема капита
листичке основе, којој' је смер прављење доБИТII. 

. Што се тиче царине, ту саМа задружна су
штина не може да буде разлог за какве олакшице 
од стране дрЖ-авне. И појединац, кад увози пред
мете из туђине, Iшјп подлеже плаhању царине, 
дужан је да ову плати. Околност, што он тепред~ 
:мете не увози за продају, дакле за пар, веn за 
своју личну или домаћу потребу, не утиче ниу-' 
колико на карактер увоза. ДарiШу мора сваки 
платити, па било да увози за себе или за про

дају', С тога разлога; задруге не би могле тра
'щи:t~,дакЛе, нарочито неко изузеhе :зато, што оне 
увозе плугове и др .. сriря,ве за себе' а не за па})'. 

. ·.Али, држав'а је нашла р.аЗЛf>ге, да ипак' учини 



неке из-узетке приликом увоза извесних лредмет~ 
са . CTp~He када 9е ти· предмети .У з~мљи не M0I.'Y 
израдитд ни добитна потребни су да се. IcpeHe 
какав .. нов посао, каква нова грана, какав напред~ 
нији рад, који Ье увеЬат.и. про.и:зводњу у земљи и 
дати веЬе зараде до:м:аЬој радној сцаЗи. у томе 
смислу држава је давала и даје разне повлаСТIще 
појединим предузеhи:ма, којима IL~ ослобођава од 
свих царина и царинских да:kбина приликом увоза 
машина и првих сировина из туђине. 

Држимо, да се на тој ОСнови може и треба 
олакшати и земљорадниuима увоз оних оруђа из 
туђlше, која се у земљи не израђују, а пошто су 
задругари најнапредНИји од свих земљорадника; 
то, ако икоме другоме у зе.мљорадњи, њима бц 
најпре требало ову концесију учиюrти.· Јер, ка
кав Ье: утицај имати таква олакшица? Бољим ору
ђима произвошhе се више у земљи земљорадни
ч.ких Производа. ВеЬа производња подиhи Ье бла
гостање у З6МЉИ. ВеЬе БJIагостање у народу до
неЬе веЬе приходе и држави,. и трговини и инду
стрији у земљи. На тај начин, богато би се нак-

. надило оно, што је приликом увоза на царини 
- изгубљено. . 

Држимо да је и овај разлог, поред ранијега,' 
довољан, да се и земљорадницима учини, ако не' 
веЬа, а оно бар онаква иста повластица, каква се' 
чини индустријским предузеЬима на основи закона' 
о потпомагању ДомаЬе радиности. Ако је народни 
интерес да се унапреди индустрија, још је много 
веhи интерес народни да се унапреди земљорадња. 
Нелогично би било да интеРЈ3енција државна буде 
ту неједнака. Колико је год земљорадњи потребна 
напредна индустрија, исто је тако овој пощrедњој 
потребна напредна. ~eMљopaдњa ... 

Преноси. Као свима другим привредним пре
дузеhима и i:!адру'га~а су потребне олакшице и' 
рефакцНје у преносу онога шт<? им је потребно 
~a привреду и онога што имајуиз своје привреде' 
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да продаду. Шта виmе,МОГЛО -би ce'peb~,' да: ~! 
ови захтеви с несравњено . више 'разлога умесни 
код ;щдруга, него ли код других приватних пре

дузетника, јер док последњи ра:де по прав~.лу з: 
свој лични интерес, задруге раде увек за ~ инт~ 
рес народни! или 6~p ~a ,интерес . вел~ог~ ?РОЈ.а 
грађана. Познато је 'да Је много теже подиhи Једно 
мало индустријСКОl!редузеhеу 'народу, да оно 
буде на његов рачун и под Њ~ГOBOM' управом, 
него ли десет градских круп.них предузеhа на 
индивидуалној, капита.i:rИСТИЧКОЈ ос~ови. Међутим~ 
гдегод је земљорадничка ИНДУСТР~Ја донекле ус 
пела, успела је утолико уколико Је' организована. 
на задружној . основи~ Прерада' млека, пр~ра~а 
меса, у свима културним земљама задружно ,~ 
уре'ћена. Али Ье се ове мале. сеоске • :индустрИЈ~ 

ч . е' се чине мало рентирати, ако се олакшице, КОЈ ... 
крупним градским индустријама и тран.спортима, 
не чине и њима. Држава је позвана да се забави 
овим питањем и да, када се веЬ . прерада. извес
них земљорадничких сировина .мора чинити- само 

у непосреднојБЛlIЗИНII произвођачкога места и 
само на З~lДружној основи; -учини што може веЬе 
о lJаКШIlце промету, преносу ових израђевина. у" 0-

стаЈЈОМ, продаја је 'крајња мета све данашње п~~
изводње на селу, па кад је тако, онда ће се -
п едшt земљорадње само тан:о у истини п.одстаhи 
и
р 

потпомоhи, arшсе потпомогне пренос, ТЈ. лан:ша 
и угоднија продаја земљорадничких производа и 
прерађевина. '. . , 

Исти овај разлог вреди и за пренос они~ 

предмета, који су потребни привреди заДIJ~~~~ 
у 'томе погледу ваљало би, држимо, што Р 1909 
п авити једнострано .и погрешно решење из 
г~дине 'којим је укинута задругарству- о~акшица 
у прен~су пакет ских пошиљака. 3а оваЈ захтев 
ма и сувише· разлога; уосталом, када држава 

и > у вожњи рад-на1IaЗИ разлога да чини олакшице. . 
ни~има, који путују да плаёираЈУ СВОЈУ р:::х 
снагу, толико ИСТО,' ако не више, треба да 
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ш~ва пренос артикала, који дају -- занимања и за
раде радној СЈ;iaЗИ у веhемделу земље и на са
моме, месту. 

HeuoqpeaHe uаба6'Ке. Има предмета, који су за
другама потребни, а који _ се само од државе могу 
купити. Исто тако има производа, који су држави 
:за војску? полицију, осуђенике итд. потребни, а 
које задруге или њихови задругари продају. Ве
ома је -кориуно и за једну и за другу страну да 
"се ове размене олакшавају и претпостављају._У 
првом случају задруге би добијале увек државне 
артикле ~з прве руке, дакле јеВТИНИје, у другом 
држава би подмиривала c~oje потребе у храни, 
пасуљу, месу, сену, слами итд. такође из прве 
руке. дакле ј.евтиније. И у једном и у другом 
случају била би земЈьорадња потпомогнута,. а како 
та помоh не би државу ништа стала, а можда 
би јој и неПQсредно користила, то би било оправ
дано, када би држава предузела мере да- се ова 
веза озак~ни и оствари. Држава не треба да про
пуст.и ни Једне прилике када би могла да користи 
задругарству, као што с друге стране ваља да 
избегава све што би га могло дискредитовати. Ми 
већ знамо, да је задругарство најоданији помагач 
и сарадник државни. 

3адружuо UредСШаmUШШво. Државна задру
жна политика, нема сумље, припада у првоме реду _ 
ономе органу државноме, који је позван да води 
аграрну или привредну политику уопште. Ну за
ДРУјКна држ~вна политика тиче и друге органе 
државне. Зато је у тој политици потребно једин
ство, које се опет не може постиЬи без извесне о 
мере ДОСЛtЩНОСТИ И континуитета. Тај -усл()в може 
се испунити само тако, ако ова политика буде 
вођена на демократски начин, тј. ако она буде уза 
суделовање оних Koj!IX се 'тиче, уза суделовање 
средишне задружне организације, која најбоље по
знаје потребе зади жногаж~вота и у најбољемје по-
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ложају да д§. обавештења и корисно послужи за ди
рективу. Бирократски систем нема ни приближно 
тих преимуhстава. Шта више, ми можемо слободно 
реhи, да он нема ни потребних квалификација за 
такву функцију, која је ЩlJIeКО од идеологије патри
јархалногапоретка на селу, чија је област у средини 

-сасвим промењених, нових одношаја и метода у зе
мљорадњи. ми идемо даље и с основом тврдимо, да 

, ј е и свима досадашњим негативним односима из
међу државе и кооперације, кадгод је те негатив
ности било, корен лежао у томе факту, што је у 
оној области државне политике, која је позвана 
да сарађује са задругарством, увек недостајало 
људи, који разумеју потребу друкчијих односа, а 
ако их је кадгод и било, они нису играли никакве 
пресудне улоге. Зато, да се не би што је било 
опет понављало, задружна ствар треба да има 

свога гласа пред државом. Тај глас треба да се 
чује, његово присуство не треба да стешњава ни
кога, држава треба нарочито да га тражи, утолико 

пре што је- он добронамеран, што потиче из- сре
дине _ која се добровољно упрегла у службу оп-, 
штим интересима, што је далеко од њега свака 
помисао да коме конкурише или да завојевавања 

каква чини. Тај глас треба да се прими добро
вољно, утолико више, што он представља инте

рес највећега броја становништва, што је он пред
ставник најкултурнијега дела тога становништва, 
што је он носилац оне политике, која вели: боље 
је десет пута споразумевати се и мирити се, него 
ли напустити своју мпрну и лојалну тактику. 
Уосталом, када је такав глас Допуштен свиМа 
другим редовима, не знамо да ли би се могло 

с раЗЈlOГОМ подржавати мишљење, да је такав глас 

непотребан земљорадницима и њиховим органи
зацијама! 
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