
--
ЗААРУЖНА БИБЛИОТЕКА 

Савеза на6ављачких задруга државних служ6еник.!! 

Број 23 

адашњица задругарства 

од 

М и х. А s Р а м о в и i; а. 

Преwтампано из часописа .. NASA STVARNOST" 
Број 15·16 за 1938 и 17 ·18 за 1939 

~ 
~ 

БЕОfРАД, 1959 



·0 чему је реч 

Сам натпис казује углавном шта је предмет овога 

чланка. 

Али он не казује о коме Ђе се задругарству говорити: 

,да ли о задругарству уопште или само о задругарству у на

шој земљи. 

Стога морам одмах да учиним ове ограде: 

О задругарству се од некога доба у нас често говори, 

али више о неким унутрашњим споровима ме"!) другари ма 

него о самом задругарству. Узме ли ко да говори о овом 

лоследњем, на то ретко ко да обрати пажњу, и увек прео-

влада оно прво. Соц>ијалну, економску и моралну страну за

другарства потискују ова лична размимоилажења; она су 

надвладала сее друге обзире и - нарочито стицајем изве

сних прилика - онеМОГУЂила су објективан говор о њему, 

У таквим условима није МОГУЂНО отворено говорити о та

квом задругарству. Неутешан факат, али је факат да ин

ституција, која за своје остварење има да захвали углавно

ме ослобо"!)ењу личности од свИх соц:v.јалних стега - роп

ских, меропашких, неслободних - сама данас, делима и по

нашањем доброга свога дела, спречава да се о њој отво

рено говори. Стога ја неЂУ овде говорити о данашњици за

другарства у нашој земљи; ако га где поменем, то Ђе бити 
само гредом, но неЂУ улазити у оцену било његова начина 

рада или његова понашања. ИмајУЂiИ пред очима укупност, 

ја не могу у овој прилици да одвајам изузетке прво, јер је 

то данас НеМОГУЂНО и друго, јер су се и они сами осведо

чили да им то одвајање данас мало може да помогне. 
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О задругарству уопште не може се таКОђе овде гово

рити, јер је за то мали ОКВИР једнога чланка. Задругарство 

у Великој Британији, Шведској и још неким земљама има 

тако значајних примера да не би било сув,ишно када би им 

се посвеl)ИЛИ више оваквих члана ка. Стога морам да на-, 

пустим и ту опширност. 

у место и једнога и другога, ја ЋУ се ограничити да из 

широке данашњице задругарства изнесем само оно што је 

битно у њој, што је особито карактерише, што је нај важније 

у схватању задругарства данас. Мислим да је то и прво у 

целој ствари, и да се све остало - радови, успеси итд. 

може лако дознати из кога било светскога годишњака. 

Задругарство - социјални факат 

Обично се сматра да је задругарство споразум или у

дружење више лица која су се споразумела да заједнички 

сврше или врше неки посао, потребан свима. Уз то, објаш

њава се, да су се та лица добровољно споразумела, да их 

нико на то није наморао, да тако и раде, да, дакле, све бива 

по слободном договору и наХОђењу њихову. Понајчешt.е, 

веле, једно лице даје идеју за споразум и удружење, и за то 

се то лице обично сматра иницијатором, покретачем, осни
вачем. 

Овако је тумачено задругарство у свакој земљи, где се 

видније истакло и развило. И свако је добило име по сво

N:e привидноме покретачу и оснивачу. Тако се оно у ве

ЋИНИ и данас тумачи, гдегод људи нису још доспели до пра
вога извора његова. Овде се одбацује такво тумачење, не 

само као површно него и као у основи погрешно, и изно

си тумачење које сама природа ствари препоручује и на

меЋе. 

Задругарство је социјални факат, другим речима оно је 
творевина једне социјалне групе или једнога друштва, и по

стаје као Ш"iО Гоо:тају сва друга социјална факта. Постаје у 

току друштвенога процеса. Постаје не само у људским гру

пама, нејО И у ЖИВОТИЊСКИМ групама. Како постаје задру

гар::тво гемова (r:;.иболов), Или папагаја (брање плодова), или 

вукова (њихових :: аседа приликом гоњења плена), ИЛи да-

-
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брова (у грађењу подводних склоништа) итд.? Ко је ту по

кретач и оснивач оних многих и врло угледних задружних ак

ција и оне примерне деобе која је постигнута удруженим 

напорима? У људској групи задругарство постаје што то по

требује опстанак саме групе, и она га производи, јер то њен 

животни опстанак тражи, што је иначе сам опстанак у пи

тању. 

Опажен је овакав процес у људској групи. Немање и 

тражење хране - плодова, лов, риболов. Тражење СКЛОНИ

шта. Заузимање или одбрана простора итд. Све ове по

требе дејствују КёО притисак на оне који их осеЋају. Данас 

су овакве потребе несравњено бројније и сложеније. Често 

оне погађају све чланове групе, но има случај ева када је у 

питању само један део групе. Но, било једно или друго, 

група се интересује и дела - како кад - некад јаче, некад 

слабије. У првом случају, дела живахно цела група; у дру

гом случају, под окриљем групе делују живахно они који 

су непосредно ПОГОђени. Заинтересованост групе у првом 

'Случају је јака, у другом слабија; али се група и тада инте

ресује, јер њој не може бити свеједно како Ђе ПРОЂИ је

дан њен део. Дана,с је у питању један део, сутра може бити 

други део, прекосутра треt.и итд.; могло би се десити да 

група ослаби да се више не може одржати; стога ни једна 

група није равнодушна ни када најмањи део њен страда. 

Овде имамо веЋ један групни процес који, као и сваки 

други, мора да произведе извесна дејства. Прво дејство 

овде је један известан ПРИТlисак - потреба хране или скло

ништа или простора итд. - и то прво дејство изазива ре

дом друга. У првом реду, они који непосредно осеЋају дани 

притисак, ментално реагују на њ. Незадовољни су, траже 

да се ослободе. Ако је додир међ њима чешt.и и тешњи, 

они лакше мењају мисли и раСПОЈ10жења, лако се ствара оп

ште и широко расположење. Је ли њихов додир редак или 

- због удаљености - отежан, расположење се споро и по
ст'епено шири. У сваком случају извесно ментално располо

Jl<жење створено је и постепено хвата шири корен. Прити

сак је извршио своје прво дејство, створена је основа за 
реакцију, треба врло мало па да се она и јави. 

у простим ИЛИ обичним случајевима реакција се лако 

јавља и претвара у акцију. Расположење многИх ту је; до-
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вољан је један случај - моментални притисак или опа-

сноет - па да сви намах ступе у акцију. У сложеним случа

јевима реакци;а је неш-о тежа, еЛИ се ИПак јавља. Располо

жење многих опет је ту, али акцију задржава избор пута. 
Тада се изгуби много времена око тражења, враћања, огле

дања. Ту се увек нађе - један или више њих - који пре~' 
лажу разне путеве. Обично се прима пут који обеt.ава наЈ
више успеха, и акција полази тим путем. Дешава се да се и 

не успе: тада се опет бира нов пут, и тако све док се не 

наИђе на пут који све заДОВOIъава. Тада нема више враћања, 
сматра се да је нађен прави пут и он се сматра као општи пут 

или, како Енглези згодно за такве прилике кажу, folkway -

народни пут. 

Из овога излагања лепо се види улога појединца. 01-1-

предлаже пут, кади кад он и ВОДИ тим путем. Али он није 
I-'ишта измиспио нити створио: ни притисак, ни реакцију, ни 
акцију. Он је само предложио пут - било што су му била 
већ позната слична кретања или што је био срећан да сам 
нађе прави пут. Све остало настало је пре њега и независно 

од њега. Из овога излагања види се и то да је појава за

другарства двојако социјална: први пут као притисак, који 
је увек безлична појава, и затим као реакција, која је увек 

поступак или целе групе или више њих. _. 
Тако се данас објашњава појава задругарства. ! ако Је 

лако прима и здрав разум. Најзад, тако је објашњава и нау
ка о социјалним појавама. Она тако иде и не може а да 

тако не иде. 

Данас је Л5КО погодити прави пут, јер су сви давно опро-

бани и изабрани. Сваки задружни облик има данас свој од
ређени пут: право, истинско, задругарство, има свој одре
ђени главни пут. Данас се може слободно говорити о за

др~жноме путу. 

I1рвм услови 

Свако зна шта је то заједнички рад. Заједничком раду 

приступају они који су индивидуално нејаки да неки посао 

сврше. По томе је заједнички рад замена нејакости. Разне 
облике заједничкога рада видимо свакодневно. То је преко 

потребно, јер има много послова - социјално потребних. И, 
КОРИСНiИХ - који се индивидуално свршити не могу. Стога Јес 
заједнички рад једна животна потреба свакога друштва. 

ч 
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Задружни рад једна је врста заједничкога рада. Они и

мају извесне црте које су заједничке и једној и другој. Али 

има и црта које их битно одвајају и разликују. О овоме од

вајању биt.е речи доцније. Сада ХОћУ да истакнем само оно 

што је донекле опште заједничкоме раду, а што чини у исто 

време први услов његов. 

Заједнички рад, о коме се овде говори, није рад који 

много њих врше по наредби каквога освајача, окупатора, 

властеле или власти. За такав рад има наш језик особене на

зиве, и он се тим називима и означава. Овде није потребно 

да се око тога задржавамо. Овде се говори просто о за

једничкоме раду, о раду који се заједнички предузимље и 

врши, дакле који се не врши по ТУђој жељи или наредби. А 

за такав рад први је услов пристанак оних који чине радну 

заједницу. Нема ли овога пристанка, нема заједничкога рада. 

СкреЋем пажњу да ја овде не помињем придев слободан, 

већ само именицу пристанак. То чиним намерно, јер се за

једнички рад предузима увек по некој заједничкој потреби, 

услед некога притиска; предузима се што неки важан ин

терес нагони више људи да приступе заједничким напорима, 

а где такви притисци и потребе постоје, где се пристанак 

даје што мора да се да, ту се о појму слободе мора ДРУК

чије мислити и говорити него када се говори о слободи је

днога човека или више људи: да заједнички играју или пе

вају, или чине друго што, што не ПОТИче ниодкакве спољне 

принуде нити потребе. Заједнички рад не чини се из таквих 

побуда; његови мотиви долазе споља и не зависе од поје

динаца ни њихов долазак ни њихово дејство. Стога ни речи 

"слободн пристанак" нема места у заједничком раду када 
се њој даје вулгаран смисао. Пристанак овде значи само 

да није нико приморан да зајеДНИЧf(И ради, не и да је он 

сам по својој вољи пришао заједничкоме раду. Дешава се, 

додуше, и то да појединац - иако на очигледну своју ште

ту - неће да приступи задовољењу неке своје потребе која 

се само заједничким напорима може задовољити; али ко 

би такав случај објашњавао слободом или слободном вољом 

таквога упорника! 

дРУJiИ услов - из реда првих услова - заједничкога 

рада јесте да постоји МОГУћНОСТ да се тако радити може. На 
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пример: за све време ропства није био МОГУЂан заједнички 

рад, у смислу у коме се он овде разуме. Има неколико 

примера у историји који показују да је било и ТО могуЂно. 

То је пример КО;И показује заk.ОНИК краља Хамурабија и 

пример који показују colegia у старом Риму. Али су ти 

примери ограничени само на онај део грађана који нису 

били робови и који нису могли допасти у стање робова. За 
време меропаштва није таКОђе било заједничких радова. Па 

и за све време од шеснаестога до краја осамнаестога века 

није допуштано - ни у једној тадашњој европској држави 

- да се стварају заједнице ма за какву било врсту зајед

ничкога рада. У Србији је власт нерадо гледала на такве 

заједнице још и у почетку деветнаестога века. Разуме се да 

у таквим приликама нема услова за заједнички рад. Раније 

није ни било много мотива за њега, те се штета није толико 

много осеЂала. Али данас, када је ТИХ мотива много у сва

Ј<:ој људској групи, штете би биле и врло велике и врло че

сте. Стога данас мало има земаља, где заједнички рад не 

наилази на повољан услов да може да се врши и то су ма

ХОМ оне земље, где су и иначе МОi1ИВИ за заједнички рад 

још слаби. 

ТреЂИ услов тиче се поглавито људи, њиховога социјал

нога и личнога става, јер је то важан моменат у ствари за

једничкога рада. Пре свега не осеЂа потребе за заједнич

ким радом који може сам све своје послове да свршава. 

Истина да је таквих мало, али их има. Они се не интересују 

за овакве заједнице, понајчеШЂе их избегавају. Стога за 

њих ово питање нема вредности, они га не осеЂају, осим 

ако не осете да таква заједница не дира у њихов интерес. 

Тада они реагују против ње и често постижу да нађУ -

овде онде - разумевање за свој посебни интерес. Они се 

тада истичу као противниции, људи којима је заједнички рад 

потребан имају да рачунају с том ПРОТИВНОШЂУi савлађива

ње такве супротности постаје важан услов за ОМОГУЂавање 

заједничкога рада. 

У низу ОВИХ супротности - довде више економскога ка

рактера -. долази и услов за ПОГОДНИМ људима за зајед

НИЧКИ рад. Ко год је суделовао ма у којој било врсти зајед

ничкога рада морао је опазити да има и људи који апсолут

но нису ни за какву заједницу. Прво правило, које важи за 
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сваки поштени за;ед:-:ичхи рад, јесте: да се заједничари сла

жу у избору предмета за рад, да су сложнf'I у томе да се 

тај рад може вршити само ако сви су делују у раду, да су 

свесни да суделовање свих не може ПОСТИћИ успех ако се 

- на против - не слажу, ако се свађају, ако једсзн друго:-а 

варају, ИСКОРИШЂавају итд. МеђУТИМ, има људи, као што сам 

веЂ казао, који не испуњавају ово прво правило. Не слажу 

се ни с ким, куде свакога, избегавају напоре кадгод могу, 

често и сплеткаре, па и варају, па и горе. Очигледно је да 

с таквим људима није МОГУЂан ниједан поштени заједнички 

рад. И они су сметња да се заједнички рад почне, врло често 

они су узрок да се почети рад мора прекинути и напустити. 

Како да се познају и избегавају такви рушиоци? Тешко је на 

први поглед открити све особине једнога човека. Ја сам у 

току свога дугога суделовања У заједничком раду наилазио 

на људе који су показивали велику дозу критике, замерања, 

негодовања, али су временом постали врло одани заједници 

и њеном раду. А наилазио сам и на такве којiИ су у прво 

време показивали највеЂУ кроткост, a.r::--: су се затим - када 

су сматрали да су успели да маскирају своју праву природу 

-- прометнули у све што је најубиственије за једну поштену 

заједницу: почели су да сплеткаре да варају, па - Бога ми 

- и нешто најгоре. Тешко је познати свакога на први поглед. 

И та теШКОЂа и данданас велика је препрека ширењу зајед

ничкога рада. За почетнике она је и велика и судбоносна. 

Многи се ослањају на своје лично искуство и не улазе у 

заједнички рад с људима које не познају из свагдашњега 

живота да су исправни и поуздани. Ова теШКОЂа и нарочито 

је велика у срединама у којима су стандарди за понашање, 

који су раније поштовани као светиње, ПОТИСНУi1И, омалова

жени, згажеНИi где свако сам себи гради пут - служеЂИ се: 

притом и лактовима и коленима - да би постигао једино што 

Ђе њему лично користили, ту нема услова за заједнички рад. 

Задружна привреда 

Казано је да је задружни рад особена врста заједничкогё.: 

рада. То Ђе се најбоље видети, ако ,истакнемо шта је то осо

бено у овој врсти заједничкога рада. Укратко и привремено 

могу рећИ да се та особеност види у оној нарочитој привреди 

Ј 
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коју је задружни рад остварио. Каква је то нарочита 

привреда? 

Ми се служимо двама терминима када ХОЂемо да 

објаснимо поступке који се односе на производњу, промет, 

потрошњу добара или намирница. Ти су термини економија 

и привреда. И свако разуме, или се чини да разуме, шта 

ови термини означавају. МеђУТИМ, ниједан овај термин није 

довољан да објасни поступке који се у задругарству чине да 

се намирнице произведу, пусте у размену или потроше. Ево 

у чему није довољан ни један ни ДРУГИ. 

Први термин дошао нам је од Грка и он доста јасно 

означава ред ствари који је онда постојао. Стари Грци озна

чавали су тим термином вештину којом се управљало КУЂНИМ 

Дохотцима и трошењем. То казује и сам склоп речи оикос 

(КУЂа) и номос (закон или правило). Стари Грци нису прода

вали своје производе, веЂ је свака породица, свака КУЂа, са

ма трошила оно што је производила, другим речима свака је 

производила само оно што јој је за њену потрошњу требало. 

Отуда оикос НОМОС. тј. правило које одређује шта Ђе се у ку

ЂИ производити и како Ђе се производи трошити.Из ове две 

речи постао је термин економија и под њим се данас разуме 

све што се тиче производње, размене и потрошње не само 

једне КУЂе него и целога једнога народа, па и свих народа. 

Не зна се тачно ни кад су се почеле употребљавати ове две 

речи, ни кад су се оне слиле у једну. Херодот наводи један 

разговор персискога краља Кира, који је он водио с грчким 

посланицима када су га ови походили у његовој престоници, 

и из тога разговора сазнајемо да су Грци веЂ у то време има

ли своје сталне пијаце на којима се куповало и продавало. 

Херодот наводи речи Кирове којима он изражава своје чу

ђење какви су то људи који се усред свога града стално са

стају на једном месту и ту један другога - кунеЂИ се и за
КЛИЊУЂИ се - обмањују... (»Die GеSС~liс~1tеп des HeгodoJos<t, 

Reklam's BibIiothek, први део, !, 153). Из тога навода могло би 
се закључити да су Грци врло рано, по данашњим појмовима, 

напустили поредак који су означавале поменуте две речи. 

т о важи и за сливену реч - еl{ономија - која, мада се да

нас употребљава кад се ХОЂе да означе сви поступци око 

производње, размене и потрошње, у ствари не означава тај 

поредак тачно. 
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Наш термин привреда означава данас исто тако све што 

се тиче производње, размене и потрошње. Али у ствари он 

значи само оне поступке који увеЂавају вредност једне ства

ри. Термин овај тесно је везан с садашњим поступцима који 

увек треба да у промету увеЂавају вредност некога произво

да. Он се употребљава као замени ца термина економија, 

MiCдa се у ствари они битно разликују један од другога. Тер

мин економија припада једноме социјалноме реду ствари 

који је, уопште узето, давно ишчезао. Термин привреда при

пада реду ствари који означава слободну размену, утакмицу, 

тежњу за ИСКОРИШЂавањем и прилика 'и људи. 

Први термин не означава поступке које видимо у задру

герству, јер задругарство данас излази из оквира КУЂне про

изводње и потрошње. Други термин не означава таКОђе за, 

дружне поступке, јер ови последњи не иду на то да пењу 

вредност производа - осим колико сам процес производње 

ТО чини - најмање пак иде задругарство за тим да се ово 

пењање дешава као што то иде у данашњем прометном по

ретку. 3адружни поступци управљају се другим обзирима не

го што су ОНИ који важе у прометној привреди. 

Стога би задругарство имало да нађе особени термин 

који би тачно означавао његове поступке, који нису ни само 

КУЂевни ни тецишни. Али како да се нађе, ко да нађе такав 

термин? Можда Ђе то учинити само задругарство једнога дана. 

Можда Ђе то учинити семи филолози или у заједници са за

другарима, који добро и тачно познају природу задругар

ства. Је неЂУ да се упуштам овде у то питање; за мене је -

сматрам - доста што сам указао на ову несагласност. И про

ДУЖИЂУ да се служим терминима - економија или привреда 

- све док се не нађе сагласнији, потпунији, који Ђе казивати 

ствар каква је. 

3адружна привреда збир је извесних поступака који су 

се стварали у низу многих утицаја и дешаван"а. На њихово 

стварање утицала је физичка околина, али исто тако и струк

тура групе у којој се то дешавало. На њиховбстварање ути

цала је непосредна средина, нарочи'то притисци који су из те 

средине долазили. На њихово стварање утицала су и осећа

ња, социјална осеЂања, која су ови притисци будили и који су 

допринели да се понајлак изради особита задружна етика. 

Правичност за свакога, правичност према свакоме - плод је 
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свих ових утицаја. Овај плод најлепше се изражава ОНОАЛ ка

рактеристиком која разликује задружну од осталих привреда. 

П р и в р е Д а б е з Д о б и т и или, како то каже светска за, 

дружна централа, Међународни задружни савез у Лондону, 

п р и в р е Д а ш т о н е г р а Д и Д о б и т (а system of non-profit 

making еСОП0ту). То је задружна привреда и она се оснива 

на великом броју поступака који су понајлак постајали и Kojl1 

сваки за себе имају не само своју историју него и своје врло 

убедљиве, готово несаломљиве разлоге. Овде није место 

свима тим појединостима, стога ЋУ се ја ограничити да украт

ко повучем разлику измеђУ задружне и незадружне при

вреде. 

у незадружној ПРiивреди тежак и занатлија, ако сами ра

де, теже да вишек својих производа продаду што боље могу. 

А ако их у раду помаже и најмљена радна снага, онда теже 

да за ову ПОМОЋ што мање издаду. Индустријалац тежи да 

што мање изда за сировине, разне трошкове и радну снагу, 

а да пробитачније, стално и у великим количинама, продаје 

своје фабрикате. Трговац тежи да јевтина купује и да прода

је с добитком, итд. Свако тежи да што добије и ова општа 

тежња ствара такве односе и такву атмосферу да то не иде 

у прилог стабилности или хармонији друштвеној. Хобес б'и 
могао да примени на овакву заједницу своје познато h 0_ 

т о h о т i п i I u Р u s, Овакво друштвено стање има једну 

основну ману: што сваки мисли само на себе и на своју до

бит, што друга страна или општ:и интерес одсуству ју. Нема 

боље основе ни позната теорија о потпуно неисплаЋеној за

ради, јер и она полази једнострано само са становишта про

ИЗВОђача, преВИђајУЋИ да се никад не може ДОЋИ до правичне 

зараде ако њено одређивање зависи само од једне стране. 

Ова теорија поникла је у доба када су још биле непознате 

методе за одређивање правичне зараде, у доба када се о то

ме судило само на основи једнога факта, у доба када су јоЈ 

још били неиспитани ефекти веЋе или мање зараде на по

трошњу и - посредно - и на производњу, Данас та ствар 

друкчије стоји: има начина да се сазна шта тражи живот, 

здравље и старост једнога радника, и да се тачно одреди до

кле може ИЋИ захтев за правичном надницом или плаТОМi да

нас се веЋ поуздано може сузбити свако мишљење које је на 

основи једностранога погледа или интереса стваран. Маколи-
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ку награду дали ви једноме раднику, њему Ће се т'а награда 

смањити у другом једном процесу, као да је њен износ био 

најмањи - најбољи је докез да она не зависи једино од оце
не послодавчеве. 

Задругарство устаје против оваквога стања. Управо, у 

ново време њега су изазвале појаве као што су: општа теж

ња за добитком, потцењивање заслужене зараде, одузимање 

од зараде ПОМОЋУ прометнога апарата итд. Само што се оно 

бори против тих зала, не силом или насиљем, не стварањем 
нових неправда или изазивањима, веЋ стварањем једнога но

вога апарата који штити од неправде, али који не наноси ште

те никоме. Овај епарат створило је задругарство пошто је 

претходно било приморано разним притисцима да потражи 

бољу, правичну основу за односе међ људима. Ова основа 

највиднија је у привредним односима, које је задругарство 

крозе своје апарате остварило, и они су темељ задружне при

вреде. 

Два типа задругарства 

Данас се јасно истичу два типа задругарства. Један има 

основу велики број људи који немају свога самосталнога 

газдинства веЋ раде у ТУђИМ газдинствима, добивајУЋИ за 

свој рад извесну награду - надницу или плату. Други се 

оснива таКОђе на великом броју људи, али који имају своја 

- веЋа или мања - газдинства из којих добијају средства за 

живот. Ова два социјална слоја разликују се, не само по у

зроцима који су их изазвали, него и по тежњама које су би

тне у њима. 

Први слој, онај који црпе средства за живот из свога 

раднога дохотка, почео се стварати напоредо са стварањем 

велике индустрије. Његов положај у овој није могао да по

буди у њему основану наду да ће и сам МОЋИ једнога дана 

да оснује своје велико индустријско газдинство. Било је -

овде онде - и тих покушаја, у виду тзв. ПРОИЗВОђачких за~ 

друга; али су они дали неутешне резултате. Особено је пи

тање зашто су резултати морали бити слаБИi они су морали 

бити недовољни, јер су удружени радници били УПУЋени да 
за своје производе траже купце на слободном тржишту, а за 

борбу на њему они се нису могли мерити с великим преду-
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зетницима - ни капиталом, ни количином производа, ни це

ном, па ни самом дисциплином у раду и поступцима, То је 

питање СеМО за себе доста сложено, оно излази из програма 

овога члан ка, стога се ја ограничавам да га само поменем 

као један покушај радника да непосредно у области произ

всдње потраже промену свога стања, али .- као покушај -

који није успео, Стога су радници, силом саме ствари, билУ', 

УПУЂени да потраже поправку свога стања у самој својој 

надници, То је била једина њихова имовина и она им је мо

рала скренути једнога дана озбиљну пажњу да пазе како с 

њоме поступају. И сам привредни поредак, који и данас у ве-

ћию1 постоји, допринео је и доприноси у томе свој део, Дове

дени дотле да све очекују једино од своје наднице, они су при

родно морали стати у одбрану њезину, За то су имали сувише 

побуда и у самом начину како су трошили своје наднице. И све 

је то утицало да су се радници једнога дана одлучили да 

штите или бране једини свој материјални извор за опстанак. 

Тако је поникло задругарство првога типа, задругарство љу

ди који живе само о својим надницама или платама; људи 

без икакве друге самосталне своје привреде. Карактеристика 

ове врсте задругарства у томе је што је оно узело да брани 

надницу или плату у процесу њиховога трошења, што је на 

тај начин узело да поправља социјални положај оних који за

висе само од наднице или плате. Додуше, ово је задругар

ство узело и да само производи неке намирнице, али је то 

учињено тек када су средства то допуштала и само за своје 

сопствене потребе, не и за продају на слободноме тржишту; 

учињено је као неизбежно продужење прве и основне бриге 

о заштити наднице или плате. 

Други слој или слој који добија средства за живот из 

својих самосталних газдинстава постојао је и раније; али је 

највеЂИ његов број ступио на привредну позорницу тек по

сле укидања везаности за земљу и господара, после ослобо

~eњa да реди бесплатно извесне радове господару и да му 

даје известан део плодова, Ослобо~ени тако и снабдевени -

одмах или постепено - извесним простором земљи шта, ови 

су људи осетили свој економски ослонац у својим газдин

ствима, стали су се бринути да тај ослонац буде што поузда

нији, њихова нада и поуздање постали су њихова газдинства. 

Сам положај самосталних привредника морао је стално под-
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стицати у њима старање да им газдинства дају што више про

извода, како би једним делом могли подмиривати властите 

потребе и другим могли подмиривати - продајом - остале 

потребе и издатке. Ово старање везало их је тешње за сло

бодно тежиште, а ово их је стално држало под утицајем сво

јих услова и захтева. Супротно ономе што смо видели код 

радника, који ради за надницу, овде видимо самосталнога 

привредника који има односе са целим светом кроз тржи

ште; кога тржиште стално моделу је и дотерује, који мора да 

ВОДИ рачун и шта производи, и како производи, и шта издаје, 

и шта прима, ксји - једном речи - мора да се подвргава 

свима условима тржv.шта које је СеМа један највеЂИ пред

ставник оне привреде, прометне привреде, у коју је ступис 

као самостални привредник. Овај положај створио је осо

бите теШКОЂе за самосталнога привредника. Он се осеЂао 

некадрим за све самосталне односе, нарочито за некоје од 

свих, и он је, нагнан самим приликама, морао да потражи 

потпору у удруженим напорима. Тако је постао други ТИП за

другарства. Карактеристика овога задругарства у томе је што 

оно штити самостална газдинства, што их оспособљава да се 

CHa~y у прометној привреди, што их брани од Ty~eгa иско

РИШЂавања, једном речи што чини да они - као равноправ

ни чланови те привреде - ,извлаче користи како кад се јаве 

као набављачи или купци тако и кад се јаве у њој као продав" 

ци. Оно их брани - колико може - да их ко не ИСКОРИШЂа

B~, али их оно не спречава да они - у згодним приликама 

- другога не искоришЂавају. Шта више, оно сматра за свој 

успех ако постигне да добије што већУ цену за 11роизводе 

својих ШТИЂеника - чланова. 

Узме ли човек да пореди ова два типа, он Ђе ДОЂИ дО 

ових резултата. Обадва типа имају заједничке црте у овоме: 

обоје су последица извесних притисака социјалних; обоје 

устају против извесних неприлика; обоје се оснивају на у дру

женим напорима оних којих се те неприлике највише тичу: 

обоје теже да неприлике отклоне и створе боље стање. Али 

се у другим цртама разликују један од другога. Јер, док 

једно, штитеЂИ своје приврженике, не излази на слободно 

тржиште да тражи згодну прилику да што добије на штету 

друге стране, дотле друго, штитеЂИ своје људе, по СИЛИ ПРИ

роде њихових самосталних газдинстава која су УПУЂена на 
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слободно тржиште, продужава да чини поступке који карак

теришу привреду што има у виду добит. Једно је, ИДУћИ сво

јим путем, израдило свој поглед на свет који је друкчији не

го што је поглед добивалаца. Друго је у нечему проширило 

овај последњи, али је углавном, остало оптерећено најглав

нијим недостацима његовим. 

Ова разлика постоји и данас, измеijу једнога и другога 

другарства нема редовних, сталних додира. Говори се, пише 

се, препоручује се да приijу једно другоме, да образују јед

ну целину коју би одвајала само природна подела рада; али 

су одзиви веома спори и веома ретки. Као препрека увек се 

окривљује она тежња, која лежи у природи самосталних газ

динстава што опште са слободним тржиштем. Ова газдинства, 

вели се, траже увек велике цене чим осете да се њихоsи 

производи више траже. Потрошач није вољан да се повија 

по оваквим апетитима. И он, као јача страна, јача нарочито 

кад је организована, противи им се, али у исто време чини 

покуша.је да и на овом пољу сам производи шта му треба. 

Ти су покушај~1 прошли већ разне фазе. Било је и јасних не

успеха, али има - овде онде -- и успеха. Сада је механиза

ција земљорадње отворила нове наде. Нарочито с УВОђењем 

трактора, разних комбајна, рационализација појединих про

цеса у производњи ИТД., отворили нове наде и очекивања. 

Тако данас стоје односи ова два задружна типа. Нико не 

може рећИ да је то добро по општу задружну ствар. Она не 

може да напредује брже у својој изградњи док једна вели!{<з 

област привреднога живота неодступно потхрањује привред

ни систем што почива на добити. 3адружна ствар може само 

тако да рачуна на свој успех ако се бар већИ део ове обла

сти ослободи ИСКОРИШћавања и пљачке. И за тим оно мора 

тежити, јер је то и највећИ интерес највећега броја људи. Пи

тање је, донекле, споредно: да ли ће се те ПОСТИћИ споразу

мом са самосталним газдинствима или другим неким проце

сом; главно је да само друштвено расположење све више 

дела у правцу неИСКОРИШћаsања - у праsцу да нико никога 

не исцрпљује. 3адругарство оних који штите своју надницу 

или плату стоје у томе погледу како бројем тако и снагом 

својом у повољнијем положају. Оно је данас и једини потпу

ни представник привреде без добити. 
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Некоје данашње специјалне црте 

Откако знају за себе људи су се удруживали да би сво

јим удруженим напорима свршавали послове које сваки за 

себе није могао свршавати. Само што никад није та акција 

била тако раширена као што је то сада случај. Шта више, има 

тежњи и жеља да се од тога правца направи систем друштве

ни по коме би сви радови у друштву почивали на основи 

удружених напора. Разлог тим тежњама и жељама може се 

донекле тумачити и самим друштвеним стањем данашњим. 

Свако је друштво из дана у дан сложеније. Подела рада и 

диференцирање све су већи. Супротно очекивању филозофа 

да Ђе ова ПОДела водити све више зависности једнога од дру

гога и неизбежној узајамности свих, ОНа је под утицајем еко

номскога либераЛ~lзмаr прометнога привреднога система, већ 

довела до меijусобних сукоба и искоришћавања. У таквој је 

средини пуно повода за негодовање, пуно подстицаја да се 

тражи излаз 'из изолованости индивидуалне у коју су чисто 

рачунски односи међ људима бацили све и свакога; у таквој 

средини најјачи је мотив тражити везу с другима, нарочито 

везу с онима који осећају истоветну теШКОћУ или притисак. 

Раздељено, разбијено, социјално уситњено, друштво про

метне привреде ,изврсна је средина за буijење осећаја која 

УПУћују на одбрану од притисака које социјалне снаге, про

извод прометне привреде, чине. И њена дела виде се најбо

ље у све већој тежњи за разним груписањима, у све већем 

у друживању у свима областима друштвенога живота, у све 

живљем буf)ењу удружене акције уопште. 

На економском пољу ово је буf)ење било најживље. Ту 

је поникао не само огроман број разних удружења него и 

читаве нарочите жеље и тежње да се то кретање употреби 

као материјал за нарочите правце социјалне. Моје није, овде 

и засад, да улазим у описивање и претресање разних тих 

социјалних планова. Мој је задатак овде ужи, и за то ћУ се 

ограничити само на њему. Моја је намера да изнесем шта је 

сам живот показао у погледу одзива појединих социјалних 

редова на теШКОће које данашње друштво ствара. 

Раније је казано да се шире реакције јављају увек као 

последица некога притиска који потиче из самога живота 

друштвеноrа. По правилу ове реакције често доводе до у-

2 
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дружене акцv.је већега или мањега броја људи. По правилу 

реагују и акцији приступају они које дани притисак погађа. 

Требало би да то важи за све ПОГОђене, и тако се дуго и 
претпостављало, па је чак и једна. теорија о томе израђена и 

пропагована. Али је живот, у коме се дејства удружених 

акција посматрала и проучавала, показао друге резултате. 

На првом месту живот је показао да сви не реагују ни 

једновремено ни подједнако. Једни реагују споро и слабо, 

други живље и брже. Док има који уопште не реагују, иако 

су ПОГОђени као и сви други. Узрок је нађен увек у социјал

ном положају погођенога. Брже и живље реагују они који се 

надају да Ђе своје стање удруженом акцијом поправити. 

Спори и неодлучни су они који сумњају у МОГУЂНОСТ поправ

ке. Док они који не реагују уопште чине то зато што су изгу

били уопште наду у могу'nност поправке. Они су или сами то
лико веЂ ослабили да не верују да Ђе им други што ПОМОЂИ 

или их група сама, као такве, не прима. Ови су случајеви врло 

чести и зато и видимо да су удружене акције у оваквим сре

динама ретке. То је дало повод многима да посумњају да је 

удружена акција уопште МОГУЂна међ крајње нејакима. И 

они, констатујУћИ извесне појаве, сужавају утолико ефика

сност те акције. На многим местима чињени су покушај и да 

се и ова врста нејаких увуче у удружену акцију; али су успе

си били свугде минимални. Сам поредак социјални увек је 
рушио сваки покушај и, као за инат, стално је механички уве

Ђавао број крајње нејаких. Факат је да је данас највеЂИ про
ценат оних нејаких ван свих важнијих удружених акција на 

економскоме пољу. 

Слабија реакција опажена је и код оних који као соци

јални ред боље стоје. Али њихово нереаговање објашњава се 

друкчиј,им разлозима. Мада и њих притисак погађа, то је са

мо донекле, они га мање осеЂају и слабије осеЂају побуде 

да реагују. Ово се јасно види на тзв. квалификованим радни

цима, који имају веЂе награде, и на ИМУЂнијим тежацима ко

ји своје потребе сами доста добро задовољавају. Ови по

следњи одступају од своје уздржљивости само кад је у пи

тању продаја њихових производа. Тада и они радо приступају 

удруженој акцији чим опазе да на тај начин могу ДОЂИ до 

веЂИХ цена. О сасвим добро ситуиранима не вреди ни гово

рити с гледишта удружене акције. Они јој, по правилу, не 
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прилазе, а често су јој и противници. Исто тако не може се 

с овога гледишта говорити о онима који у даној удруженој 

акцији виде свога конкурента. Њихов је став јасан, на њих 

удружена екција не рачуна, она ради поред њих, не и намер

но против њих. 

Остају једино они који осеЂају притисак, који су морал

но спосебни за удружену акцију, који имају наду да могу 

свој социјални положај том акцијом поправити и који немају 

других изгледа до те аlщије. Пропагатори удружене акције 

труде се да изазову у њима и друге, више социјалне наде, 

али то долази само од себе: природним развитком ове акци" 

је и поштеном управом. Они огромни резултати енглеских 

потрошачких задруга, резултатЈ.1 који се на крају сваке године 

приказују у подели преко шест милијарди динара, дошли су 

као последица природнога развитка задругарства и поштене 

управе. Овај је ред стуб удружене акције, он је носи и врши, 

он је засада она граница докле се та акција пружа. То је у 

исто време једна од карактеристика данашњега задруr-ар

ства. 

Друга је карактеристика промене које задругарство по

казује да се врше у респективним друштвима. НајвеЂИ број 

задруга данас је потрошачкога карактера. НајвеЂИ број но

вих оснивања припада томе типу. Други тип, тип задруга са

мосталних привредника, као да показује засиЂеност. Нове :е 

оснивају и ту, али несравњено ређе и мање. У Русији је први 

тип достигао био завидну цифру од преко сто хиљада стова

ришта намирница, - или како се то обично каже продавница 

- али је пре две године све то замењено једним државним 

апаратом који има своје продавнице по свима градовима. У 

селима, где је број задруга још веЂИ, постоје још задруге, 

јер државна управа још није доспела да спреми свој апарат 

за тако велику област. У свима другим земљама постоје у 

великом броју задруге првога типа и шире се стално. 

Шта је узрок што се све више шири задругарство првога 

типа? Знамо веЂ да је томе задругарству пришло највише, 

ако не и једино, оних који живе о СЕ10јој надници или плати. 

Тај разлог лежи у самој природи њиховога социјалнога поло

жаја, у природи њиховога дохотка. Они прилазе овоме типу, 

јер немају шта друго да бране, јер им је ту сва нада на по

бољшање. И, кад су они веЂ пришли у тако великоме броју, 

~l 
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- кад се њихов број брзо и стално увећава, - није ли то 

доказ да су друштва у којима се тај тип развија, већ увелико 

ушла у фазу промене коју карактерише надничарство? Тај се 

тип, рекао сам, све више шири; значи да дотична друштва 

мењају своје структуре све више у правцу поменуте социјал

не карактеристике. 

Али овде је важно да поменем још један моменат. По

менути - први тип задругарства -- оснива се на једној еко

номској снази, која није ни њива, ни ДУЋан, која је једино на

дница или плата. А та снага, ослоБОђена свих других обзира, 

осим обзира да штити саму себе, показала је изванредне ор

ганизаторске способности како на пољу снабдевања тако и 

на пољу производње. 3ахваљујУЋИ тој способносrи, успело се 

да се створи један ембрион економски и социјални који не

ма ниједне мане којима изобилује друштво прометне при

вреде. У томе факту ја видим главни разлог што су примаоци 

надница или плата похитали овоме задружноме типу, у томе 

је привлачна МОћ његова. 3адругарство првога типа мора се 

развијати у свакој земљи, где се социјална структура мења 

у правцу смањивања броја малих самосталних привредника 

- стубова прометне привреде - примаоце надница Iили пла

та упуi;ује њему како природа њихова дохотка тако и једини 

вероватни изгледи да ће моi;и доспети до бољих услова за 

живот. 

Додуше, има земаља с приличном раширеношi;у првога 

типа задругарства, иако у њима преовлађује број самосталних 

привредника. Али то није у свему rип о коме се сада овде 

говори. То је задругарство, које само врши исте послове које 

врши задругарство примаоца надница или плата. Но оно врши 

те послове у смислу Сё:мосталних задругарстава и за њихов 

рачун; отуда што се та газдинства угодније снабдевају није 

досада видео користи онај велики социални циљ коме служи 

задругарство надничара, плаrопрималаца. Шта више, то није 

ни олакшало ову значајну изградњу. Можда ће се стање вре

меном поправити у смислу изградње правичних основа за 

опште односе међУ људима, но данас смо још далеко од 

тога. Природа самосталнога газдинства, у вези с извором 

одакле ено црпе свој доходак, противна је томе. 

ХОЋУ, најзад, да наведем и треЋУ карактеристику дана-
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шњега задругарства. Оно је у веi;ини несамостално. Та неса

мосталност у овоме је: 

У прво време прилазили су задругарству првога типа 

пријатељи радника, махом посвеi;ени људи, да им помогну 

у првим техничким и умним корацима. Код њих се није опа

жала друга намера до да помогну да би се људи потом 

сами помоi;и могли. Ову улогу видели смо и код задругар

ства у Србији, где су учитељи и свештеници по селима, а у 

Београду најбоља интелигенција онога доба, извршила велику 

помоi; задругарству. 

Напротив, задругарство другога типа у свима готово 

веi;им земљама у Европи није могло да ПОђе само, без су

деловања раније властеле, свештеника и друrих. Они су му 

прилазили једни из племенитих побуда да помогну, док је 

било и других који су имали друге рачуне. У то доба још је 

владало неповерење према групама и установама малих 

људи, те су једни улазили у њих да, би спречили непожељне 

мисли или акције, ДРУГИ да утичу на правац или да се сами 

користе великим бројем гласача. Ова околност утицала је 

једнострано на просте људе, извргавала је њихово спремање 

за саму ствар у слепу послушност и менталну неактивност, 

дала је повод да доцнији оцењивачи изрекну непохвалну 

оцену о целом покрету. Уплитање раније властеле, коју иначе 

није ништа друго везивало за велики број малих људи до 

жеља да у новим приликама новим среДСТВ1има влада њима, 

означено је као ново туторство, да то задругарство није 

слободно већ да се поводи за ТУђИМ интересима. И то је у 

истини и утицало да се то задругарство једнострано развија. 

Поступно је ово утрпавање заменила организована акција 

појединих политичких странака, како грађанских тако и оних 

f<oje стоје под контролом свештеника. Њихова. намера испо

љила се у искоришi;авању задругара као гласача. Њима је, 

ради тога, требало да наметну своје погледе и задругарима, 

ови су се морали удаљавати од погледа које задругарство 

самом природом својом улива свима који му као одани за

другари ПРИђУ; тако је задругарство свугде, где је потпало 

под ове утицаје, полако губило своју особину и постајало 

ОРУђе у рукама својих искоришi;ивача. Оваквих случај ева 

има' врло много. Дотичне странке постигле су да се наметну 

за заштитнике задругарства, али је ово у свима тим при-

l 
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ликама изгубило своју самосталност, своју оријентацију, своју 

идеологију. Г дег де, оно се не разликује од обичних сопстве:

ника, какве карактерише поредак што је створила прометна 

привреда, економски либерализам. То је нанело огромне 

штете ЗедругаРСТВУi битне основе задругарства згажене су; 

цео задружни смисао упропаШЋен је гдегод је задругарство 

тако сасвим жртвовало своју самосталност. Ту, управо, нема 

више задругарстваi нико никоме не одговара, јер партизани 

праштају и највеЋе злоупотребе своме човеКУi контрола не 

постоји нити се ТРПИi довољно је да наИђе један неповољан 

ветар за партизане, па да цела њихова беспутна грађевина 

ПРОђе као што пролазе грађевине које људи подижу на по

кретноме песку. 

Такво је задругарство, зарад тренутних користи, по нај

чеШЋе зарад личне користи својих ВОђа, заменило своју чисту 

заставу заставама које никада неЋе МОЂИ да предњаче каквој 

високој социјалној идеји или намери. Што је, уз то, неутешно 

и с моралнога гледишта за крајњу осуду, сви ови тлачитељи 

и експлоататори задругарства стално се у јавности препору

чују као верни чувари неутралности, мислеЋИ да Ће том ма

ском сакрити стварност, коју међУТИМ свако види и познаје. 

Ну, има задругарства која су, крај свих утицаја и мамаца 

остала непоколебљиво на бранику своје самосталности. Осим 

неколико светлих примера у нашој земљи, међ којима задру

гарство државних службеника заузима несумњиво најуглед

није место, таква су нарочито задругарства првога типа у 

Швајцарској, Шведској, Норвешкој. Ова задругарства прику

пила су веЋ, сразмерно величини своје земље, врло велики 

број заштитни ка свога раднога дохотка, врше врло велика 

снабдевања не само укупно, него и релативно за свакога 

задругара. Приступила су у великој мери. сопственој произ·

водњи и све даље шире границе њезине. Везе са самосталним 

привредницима, тежацима и занатлијама, стално се проши

рују и увеЋавају. Како нема партизанства, ни једностраности, 

влада пуно поверење у целој задружној породици, ова 

корача - неолетано и неизопачавано - широким и сигурним 

корацима својој одређеној мери. Ова задругарства су нај

лепша слика и стварност шта све може да учини задругарство 

ксје је умело да очува и које стално зна да чува свој само

стални ход. 
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Али има и један особени пример који показује колевка 
модерног задругарства првога типа - Велика Бритаr-:ија. У 

њој је прво прокламована неутралност верска и политичка, 

у њој је први пут опажено да живот не допушта апсолутну 

неутралност. Требало је овде-онде излазити у заштиту по

трошача, радити против УВОђења нових такса, пореза и ца

pV.HO, исказивати свој суд о трговинским уговорима '<оје је 

влада закључивала сад с овом сутра с другом зеМЉОМi па 

ту су питања саобраЋаја, наставе, здравља итд. У свима тим 

приликама од задругарства се тражила реч, кадикад морало 

је и само - непитано - своју реч да даје, интерес великога 

броја потрошача тражио је своју заштиту, задругарство је 

није смело одреЋи. Све је то у непрекидној вези с онил: 

општим интересом који је задругарство узело да штити и 

брани, и задругарство је само доследно поступало када је 

узимало под своју одбрану све интересе потрошачеве онако 

као што су се они јављали. 3адругарство је увек тако посту

пало, нико га у томе не само није спречавао него је, напротив, 

тражено његово суделовање. Тако је полако сам живот гра

дио и изграђивао социјалну, економску, финансијску, саобра

ћајну, просветну политику задругарстваi то се поступно са

свим природно развијало и усавршаваЛОi задругарство је 

могло слободно говорити о своме ставу по свима питањима 

која засецају у животне интересе свих потрошача. 

Али у току рата, када је задругарствоимало да врши 

тешку улогу снабдевача, оно је игнорисано као и да не по

стоји. У неким случајевима чак је његова несебична и до крај

ности поштена акција ометана. На представке, жалбе, протесте 

нико није пажње обраЋао. Када су, одмах после закључења 

мира, његови први и овлаШЋени представници потражили са

станак с представником ондашње владе, он их је у почетку 

третирао као обичне молиоце који од њега ПОМОЋ траже 

и тек после многих одгађања и продуживања пристао је да 

их саслуша ... 

3адругарство је тада веЋ имало четири милиона чланова. 

Његова економска снага била је веЋ тада огромна. Његова 

снабдевања, његова сопствена производња прелазила су не

колико стотина милијарди динара. Оно је, разуме се, морало 

болно да осети неприличности које су му учињене и омало

важења која су му очеви дно показивана. Сазнање свега тога 
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гакла је осетно свест веЋине чланова и ускоро је један за

дружни конгрес одлучио да задругарство све оно што је 

дотле вршило кроз представке, предлоге или протесте, пре

несе непосредно на терен, где се сви ти проблеми решавају. 

Тако је постало директно представништво задругарства у 

парламенту. Од тога доба функционише нарочити парламен

тарни одбор у главном савезу, изборни одбори по целој 

земљи, 'и чланови задруга, гдегод ХОЋе, кандидују и бирају 

своје кандидате. То није обавезно за све чланове, веЋ само 

за оне који су се сложили с овом акцијом. У 1937 год. су де
ловали у овој акцији од округло 1.200 задругара 530 задруга 

и од округло 8 милиона чланова 5,500.000 чланове. Задругар
ство је имало у парламенту 9 представника. 

Мада су Енглези дали овој акцији таКОђе име странке -
'ће cooperative party - она се битно разликује од ДРУГИХ 

политичких странака. Она се и не бори с овима последњима, 

она је активна само у економским, финансијским, културним 

питањима која се тичу у првом реду потрошача, а затим кроз 

њих и цео народ. Све друго, што пуни делатност обичних 

политичких странака, не привлачи пажње њезине. Ко је имао 

прилике да чује макар једаред у парламенту њене говорнике, 

или да чита говоре њихове, тај је могао одмах да увиди 

велику раЗЈ1ИКУ која карактерише задружну директну акцију 

у парламенту. 

Енглески задругари објашњавају да су били приморани 

да пренесу у парламенат акцију коју су дуго пре тога вршили 

пред парламентом. Овај је, веле они, ретко кад чуо овакав 

њихов рад, или, кад га је чуо, чуо је само непотпуне речи. 
Сад може свако да их чује у потпуности. Овакво објашња

вање МОГУћНО је само у Енглеској, где се може слободно по

литички иступати, где се може слободно политички говорити. 

Овакво сбјашњење можда је МОГУћНО само у Енглеској, где 

је број задругара тако велики. Најзад на такво држање оку

ражава и тс.ј факат што је енглеско здругрство могло увек 

слободно да предлаже, протестује, да се опредељује по свима 

стварима за које је сматрало да га додирују. Но оно је увек 

показивало да стоји чврсто само на своме становишту. Оно 

није никада тражило ПОМОћИ од које политичке странке, ни.је 

се никада стављало у службу које политичке странке. Када 

је раДНИЧfШ странке., најјача после конзервативне, покушала 
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да нађе везу са задружном странком, ова је - ма да и у њој 

преовлађују радници - претпоставила да очува своју само

сталнију тезу. Тим гестом она је поново казала: да је за њу 

главно задругарство и његови специфични ПОiледи, а не све 

што може хтети или пожелети једна радничка странка, чак 

ни све што могу хтети или пожелети радничка удружења _. 
trade unions. Тиме је задружна странка само јаче подвукла 

своју особену природу. 

Најзад, мислим, да могу да завршим овај члана к ако још 

једном, али посве кратко, подвучем у чему се данас сматра 

да је карактеристика правога задругарства. 

Средина данашњега друштва пуна је мотива, и стално 

се гомилају нови, који приморавају оне који живе о свом 

радном дохотку да будно бране тај једини извор за свој 

живот. Задругарство се показало као изврсно средство за 

ту одбрану. 

Задругарство, које брани ту позицију, дало је већ видне 

резултате у тој својој улози. Али је оно, гоњено мот,ивима 

који су га изазвали, пошло корак даље: оно је показало да 

је кадро да уопште створи боље - и економске и опште 

социјалне односе међ људима - узимајУћИ у своје руке 

функције које сада у већ'ИНИ случај ева служе појединцима да 

ИСКОРИШћавају друге. 

Опажа се тежња извеснога дела самосталних привредника 

да се ослободе односа који се оснивају на ИСКОРИШћавању 

један другога и у којима никада не могу да рачунају на пра

вичну оцену своје делатности. Ту исту тежњу показују и изве

сне њихове организације. С друге стране види се готовост 

за-другарства оних, који бране свој радни доходак, да допри

носе да се ова тежња и остварује. Овде-онде стварају се и 

споразуми у томе смислу и чине размене које су у стању 

да олакшају изградњу привредних односа - целе приватне 

привреде - на основи где људи неће ИСКОРИШћавати један 

другога. Али су ови споразуми и ове размене још малобројне 

и ретке. МеђУТИМ, без њих задругарство није потпуно, орга

'низације самосталних привредника само су удружени рад, 

'не и задругарство. 

Задругарство је показало да може бити 'и злоупотреб

љено: уместо да врши своју СОЦИЈалну службу, оно врши -

-овде-онде - функције које с том службом немају никакве 



26 

везе. Доказ су везе извесних задружних организација с по

литичким странкама. Исто тако доказ су осведочене тежње 

извесних група и људи који раде да задругарство стално 

држе, и држе га, на терену комерцијалисања свега што 

право задругарство тежи да ослободи од комерцијалних 

људи и манира. Такве везе и такве радње нису плод задруж

нога развитка, веЂ су убачене у њ да се задругарство изроди, 

да се удаљи од своје основе социјалне службе и улоге, да 

користи појединим лицима која у свему, па и у задругарству, 

имају само своју личну корист у виду. 

Задружне акције и њихови апарати веЂ данас су и бројни 

и сложени. Задружна улога, у склопу социјалних дешавања 

који увек условљавају многи и разноврсни социјални мотиви, 

све видније испољава оскудност задружне обуке и спреме. 

Додуше, чине се напори да се познају некоје стране задру

гарства, али се сви ти напори чине поглавито у циљу да се 

упознају његов·и технички елементи; у погледу упознавања 

социјалне стране задругарства не чини се стварно још ништа. 

Има много њих који живо желе да виде овај или онај облик 

задругарства у своме месту, али се за то траже пре свега 

објективни услови, а свака социјална средина нема их, јер 

нема својих мотива за то. То треба умети разумети и не уно

сити у задружну граijевину материјал који Ђе је несумњиво 

брзо довести до пада. У последње време осеЂа се утицај 

дисциплине која ову област дешавања у друштву особито 

проучава. Тај утицај осеЂа се и у извесним задружним кру

говима. У праву је очекивати да Ђе тек то проучавање дати 

задругарству сву зналачку тежину и важност. Данас задру

гарство, особито задругарство првога типа, веЂ видно под

влачи разлику измеijу односа који претстављају извесне анти

соц'ијалне тежње и односа где таквих тежња нема. Стога није 

доста познавати само техничку страну задругарства, па ни 

само економску, да се ови правци социјално разумети и 

објаснити могу. Како се све дешава по извесним социјалним 

мотивима, то се морају они знати, као и ко их, када, како и. 

зашто производи. Задругарство је израдило све главне еле

менте који су потребни да се оно може научно третирати. 

Нарочито уз прИПОМОЂ науке која проучава услове и живот 

људских друштава, оно је данас у повољном положају да 

може закорачити у ову своју интелектуалну област. Задру-· 

-,-
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гарство Ђе МОЂИ извршити своју велику социјалну функцију 
само тако, ако се овој основи што пре и што потпуније буде 
приближило и ако се на њој буде развијало и третирало. Прак
тични сарадници могу радити по готовим рецептима које су 
задружне чињенице у току много деценија израдиле и утвр

диле као неизбежне праксе и правце; али мора бити и оних 

који више знају о свему томе. 

Све остало легална основа, техничка спрема, матери-

јална средства - задругарство или ве1; налази у свима 
напреднијим земљама 'или ствара само. С те стране оно има 

поглавито да настоји да се све то подешава у смислу задруж

нам, да се не уноси забуна, да се онеМОГУЂавају странпутице. 

Дешава се од некога времена да поједине задруге и за

дружне организације апелу ју на јавне касе да их извуку из 

материјалних теШКОЂа; но ако бисмо ушли у испитивање 

одакле те теШКОЂе пати чу, дошли бисмо увек до једнога и 
истога одговора: оне потичу отуда што су се ДОi1ичне задруге 

и организације удаљиле од задругарства и - још нарочито 
_ што нико није контролисао њихове поступке. Боље знање 

УЧИНИЂе и овде велику услугу. Зато се И с те стране мора 

само јаче нагласити његова потреба. 
Задругарство је материја која може под управом себи ч

них људи да се изигра и изметне. И баш зато што је кадро да 

даје лепе соц·ијалне резултате, оно мора да се заштити од 

таквих људи. Мора се учинити да му се приступа зналачки 

и савесно. Знање, удружено са савеСНОШЂУ, најбољи су сту
бови и гарантије његове. Они допуштају и сву контролу која 
је битни елеменат задругарства, свакога рада у коме велики 

број људи суделује. Јер, све беспутице и злоупотребе деша
вале су се само онде, где контроле није било. Задругарство 
је успевало и успева само тамо, где је владала и где влада 

најстрожа контрола, јер оно почива на поверењу: проигрёt 

ли се ово, задругарство се гаси; оно тада само о себи дајес 
доказ: да за њ још нема свих услова у даној средини. 

. 2 



ИЗДАЊА ЗАДРУЖНЕ БИБЛИОТЕКЕ 

Савеза на6ављачких задруга државних служ6еНIfК8 

у Београду, Поенкареова 21 

Цена ДИН. 

Жена и задругарство, од Др. В. Тотомианца 
Чиновник као за,другар, од Михаила АвраМОВИћа 
Шта се дешава у свету на заДРУЖНОЈ1 пољу, од Ми-

хаила АвраМОВИћа - - - - -
Штедња у задругарству, од ШефIiије Бу6ића 
Споменица Михаила Авра.новића --
Прослава Михаила АвраJIОВИћа - - -
Неутр3lЛНОСТ задругарства, од Милана КоиаДИНJfћа -
Историја задружних доктрина, од др. Гр. Младенца, 
Кратак приказ Песталоцијевог учења у односу према 

задругарству, од др. Хенри Фошера - - -
Друштвено васпитне задаће задруге, од Досју Неген-

цова - - - - - - - -
Задружно осигурање, од Ахмеда Кемуре - - -
Трговци и задруге, од Раде Банића - - - - -
Задругарство у Бугарској, од др. Илије Палазова -
Начела рочделских задружнпх пионпра, од др. Ервина 

Хаселмана - - - - - - - -
Циљеви и путеви задругарства од др. Милана, ИВШИћа 
Економија потрошње, од Шефкије Бу6Ића - - -
Радник: Привредник и задругар, од Мих. Аврамовића 
Задругарство у разНЈНI привредним систеJIlIма, од Вајне 

Танера - - - - - - - -
}{ратак приручник задругарства, од др. В. Тотомианца 
Социјалне функције задругарства, од Мих. Аврамовића 
Пстрсшачко задругарство у Швајцарској, од Јована 

Вучуревпћа - - - - - -

ИЗДАЊА ПОПУЛАРНЕ БИБЛИОТЕКЕ 
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20.-
5.-

30.-

8.-

3.
З.-

2.-
15.--

4.--
2.-

60.--
15.--

З.-

15.-
10.--

24.-

Пут у задружну Шведску, од Велимира Цизела - 4.-
Задружна продавница, продава,ц и задругар, превод 

са шведског - - - - - -
Кроз Француску, од Велюшра Цпзела - - - -

20.-
8.-

Све књиге можете поручити прено ваше задруге или 
непосредно на адресу: 

САВЕЗ НАБАВЉАЧКИХ ЗАДРУГА ДРЖАВ. СЛУЖБЕНИКА 

Београд - Поштансни фах 290 


