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ие-сто пгедговога
'

Колико је год обично само оптичка варка кад 

иеко своје доба држи за врхунац дотадашњег кул- 

турног и цивилизационог развића, ипак, мислим, 
доба од краја минулог столећа са данашњицом за- 

иста представља посебан одељак у историји човекова 

духа, држим, да т. зв. „модерно" доба није то име 

заслужило само појединим изопаченим особинама и 

појмовима друштва, него да је оно ново доба нових 

идеала, назора и тежња. Тај прелом, на коме се кра- 

јем деветнаестога века налазила образована Европа, 
није нигде био тако велик као у Немачкој. Последи- 

це Седана не значе само остварење Немачке и пре- 

ношење хегемоније западне и средње Европе из Па- 

риза у Берлин, него и нов правац у економском, 
социјалном и спиритуалном развићу Германије, а тим

модерног Германа. Зато 

бих могао овом низу утисака и разматрања дати и 

назив „Модерни Герман", „Модерно Немство“, или, 
ограничавајући се на цртање Кекћздеи^сћ-кот Нем- 

ства, „Модерна Немачка“. Одлучио сам се за назив 

„Модерна Германија“ јер је у њему изражена мисао 

историског Ого8зс1еи1$сћ1апс1-а, која се баш данас то- 

лико осећа у сваком делу и покрету целокупног 

Немства.

и постанак новога типа

■

Никако ми није намера дати неку историску 

радњу о еволуцији Нове Немачке, — то би био по- 

све узалудан и безуспешан посао после изврснога 

дела једног Непп ПсМепћег^ег-г, професора паришке 

универзе (»П етоШИоп <1е I АИепш^пе тосћегпе«) и го- 

тово још савршенијега Енглеза IV. Н. Оатоп-а. (»Тће 

ЕуоШИоп о/ Москгп Оегтапу«). Ова књига је без и

-

[
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научних претензија. Онанајмањих литерарних или 
је сасвим 8Ш ^епепз. Није путопис, иако има по који опис градова, није етнолошка радња, иако говори о особинама немачкога народа. Она је у главном исто- рија садашњице, одговара на питања: ,,Како мисли и осећа модерни Немац средње интелигенције?“ и „Каква је његова морална и естетска суштина?.“ Пратићемо га на жељезници, броду, гледаћемо га у позоришту, КехћзГадг-у, у војсци, у школи и на пиву. Иако ће у овој књизи бити доста социолошких, по- литичких, етичких и историских разматрања и опа- жања, ипак јој недостаје онај огромни апарат сгати- стичких дата и објективне сухопарности, да би је могли назвати научном. „Кад неко годинама прету- рује по књигама и ништа не нађе — вели фином иронијом социолог Рил — „онда је научно радио; када пак неко у живом, личном додиру и саобраћају и најдуховитије откриће учини, то не може нипошто научним радом важити!“ Једном речју: покушаћу што потпунији опис и анализу немачке социјалне, религи- озно-спиритуалне, научне и естетске културе — схва- ћајући под културом непрекидна свесна и несвесна изражавања материјалних и душевних диспозиција и 
тенденција једне класне националне и 
заједнице.

Данас се налазимо у добу релативизма. свакој књизи, сваком делу, могао би се дати као под- наслов редак „Како ја видим“. Можда ће се наћи читалац, који би за поднаслов овој књизи предложио „Како ја хоћу да видим“. Ја гледам и видим, Југословен, као противник једног освајачког народа, од кога је не само наша политичка и економска, културна будућност угрожена. Словенима при- писују способност оштрог опажања, а отуд и лако прилагођавање страним приликама. Иако ова књига говори и о лошим особинама немачког народа, мо- рам напоменути да нисам био руковођен нарочитом тенденцијом; многе од нама ружних црта јесу дика

народа. Антагонизам између мачког и словенског погледа на живот врло је велик.Догађаји долазе, њих не стварамо ми. Али од 
разума зависи у колико ће нас ти до- гађаји погодити, у колико ћемо их спремни дочекати. Небудемо ли приправни, онда нас чекају тешке кри- зе и болови преображавања. Ми морамо наше не- пријатеље упознати, морамо знати њихове циљеве и тежње у свима правцима културног и политичког живота. Не правдајмо се да немачки народ о нама тако мало зна и да о души и способности Југосло- вена има тако криве појмове. Незнање је привилегија моћних, силних, — то оставимо њима.

и понос немачког не-

наше воље и
.

:

*.

Остаје нам још да рекнемо о употреби литера- туре. Наводи на страним језицима су по могућности преведени, немачки цитат у својој нианси остао је онде, где је дух језика превод искључио. Да би лакше успоставили везу појединих опажања латили смо се 
лексикално-познатих факата, често туђе при- медбе и назоре даље испредали. Где смо туђа опа- жања усвојили у целости, ту смо одмах споменули извор. Но ваља приметити да су и та страна, туђа, опажања подвргнута строгој контроли и акцептирали смо их тек после властитог уверења. На осведочењу о тачности многих наших опажања можемо захвали- Борђезе-у, Кемерих и Науману као и својим учитељима Вернеру Витиху и Теобалду Циглеру.

Статистични податци црпљени и прерађивани су из: ЗШИзтсће8 Јаћгдисћ Јпг паз Оеи18сће Нелсћ 1911., и Ут1е1јаћг$ћеЈ1е гиг ЗШИзИк с1ез ОеиГзсћеп Некћез 1910. и 11., 81аИ8И8сће8 Наппћисћ Јпг с1аз Иеиксће Некћ, 1907., као и из публикација у 01ота1е пе^И ЕсопоткИ 1908.—11.
Пошто поједина поглавља треба да чине засебну целину, није се могло избећи местимична, понављања.
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наслов редак „Како ја видим“. Можда ће се наћи 

читалац, који би за поднаслов овој књизи предложио 

„Како ја хоћу да видим“. Ја гледам и видим, 
Југословен, као противник једног освајачког народа, 
од кога је не само наша политичка и економска, 

културна будућност угрожена. Словенима при- 

писују способност оштрог опажања, а отуд и лако 

прилагођавање страним приликама. Иако ова књига 

говори и о лошим особинама немачког народа, мо- 

рам напоменути да нисам био руковођен нарочитом 

тенденцијом; многе од нама ружних црта јесу дика

народа. Антагонизам између 

мачког и словенског погледа на живот врло је велик.
Догађаји долазе, њих не стварамо ми. Али од 

разума зависи у колико ће нас ти до- 

гађаји погодити, у колико ћемо их спремни дочекати. 
Небудемо ли приправни, онда нас чекају тешке кри- 

зе и болови преображавања. Ми морамо наше не- 

пријатеље упознати, морамо знати њихове циљеве и 

тежње у свима правцима културног и политичког 

живота. Не правдајмо се да немачки народ о нама 

тако мало зна и да о души и способности Југосло- 

вена има тако криве појмове. Незнање је привилегија 

моћних, силних, — то оставимо њима.

и понос немачког не-

наше воље и

.

:

*.
Остаје нам још да рекнемо о употреби литера- 

туре. Наводи на страним језицима су по могућности 

преведени, немачки цитат у својој нианси остао је 

онде, где је дух језика превод искључио. Да би лакше 

успоставили везу појединих опажања латили смо се 

лексикално-познатих факата, често туђе при- 

медбе и назоре даље испредали. Где смо туђа опа- 

жања усвојили у целости, ту смо одмах споменули 

извор. Но ваља приметити да су и та страна, туђа, 
опажања подвргнута строгој контроли и акцептирали 

смо их тек после властитог уверења. На осведочењу 

о тачности многих наших опажања можемо захвали- 

Борђезе-у, Кемерих и Науману као и својим 

учитељима Вернеру Витиху и Теобалду Циглеру.
Статистични податци црпљени и прерађивани су 

из: ЗШИзтсће8 Јаћгдисћ Јпг паз Оеи18сће Нелсћ 1911., 
и Ут1е1јаћг$ћеЈ1е гиг ЗШИзИк с1ез ОеиГзсћеп Некћез 

1910. и 11., 81аИ8И8сће8 Наппћисћ Јпг с1аз Иеиксће 

Некћ, 1907., као и из публикација у 01ота1е пе^И 

ЕсопоткИ 1908.—11.
Пошто поједина поглавља треба да чине засебну 

целину, није се могло избећи местимична, 
понављања.
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БИБЛИОГРАФСКИ ПРЕГЛЕД”
ч-

Немачка дела.

КагI ТатргесШ, проф. унив. — Лајпциг: 2иг јипд$Геп Леи- 

(8сћеп УегдапдепћеИ,1.,И. 1.>2. (1905.—6.)у штампано као супле- 

ман к Ветвсће ОевсШсШе. Оштрим потезима прати спириту- 

ално развиће у другој половини XIX. века, темељно расправља 

6 економским и социјалним потребама нове Немачке, све то 

досМ занимивим стилом~~и живом, иако често форсираном, 

пластичношћу.
јОав пеипгећШе ЈлћгћипДзН гп ВетвсШаппв ЕпГтМгтд, у 

издању Р- ВсШепИгег-а, накладом ВопИ а, у Берлину 1898.-1901. 

састоји се из следећих монографија:
пг. \Л!егпег 8от6аг(, проф. унив. — Бреслау: Вге Летвсће 

'1Угг(8с1ш/1 гт 19. ЈШггћипЛегГ.
Ог. ТНеобаШ Иед!ег, проф. унив. — Штрасбург: Вге дег* 

еНдеп ипЛ вогга1еп 8(гбтипдеп Лев 19. ЈаЛггћипЛегГв.

пг. Сеогд Каи/тапп, проф. унив. — Бреслау: РоИИвсће 

ОевсШсШе РеШвсШапЛв гт 19. ЈаЈггћипЛеН.

Ог. Раи! 8сШеп1ег, управ. дворског позоришта — Беч: 

Ђав ЛеШвсЈге Т1геа(ег гт 1У. Јаћг1гипЛег(.
Ог. /?. М. Мауег, проф. унив. — Берлин: ОевсШсШе Лег 

ЛетвсЈгеп Ег(ега(иг гт 19. Ја1гг1гипЛег( е(с.

Све ове монографије исцрпно обрађују своје теме и види 

се да су писане познатом марљивошћу и тачношћу немачких 

професора. Нарочито морам истакнути монографије: 2гед1ег-а, / 

8огп1)аг(-а} и Мауег-а, које су не само богате грађом, као и 

остале, но уједно значе и велики добитак за литературу о \ 

Немачкој због својих нових погледа и напредних назора.

пг. РгНг Вего1гИе1тег: ВегЛвсШапЛ гоп 1геи(е. (1910.) Када 

се не би истицало добрим многобројним скупљеним материја- 

лом ово би дело могли убројати у познате шовинистичке славо-

0 Беспримеран развитак модерне Немачке условио је огромну лите- 

ратуру о свима гранама њенога развитка. Не можемо пружити овде 

потпуну библиографију, јер би се ту морала споменути половна дела и 

извори мање вредности. Набрајам главна и одлична дела.

■
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\
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БИБЛИОГРАФСКИ ПРЕГЛЕД БИБЛИОГРАФСКИ ПРЕГЛЕДXII.
ХШ.

поје немачком Ј?1еш-уу Вшапггд (или Вге18з1д) Јаћге Јетзсћег 
КиИигагћеИ гп КогЈатегИа (или 8иА Ђгез1 А/ггка). Вего1гћегтег 
налази свој задатак у набрајању многобројних немачких уни- 
верзитетских професора, банкира, индустријалаца, књижевника 
и уметника свих грана и праваца, и у набрајању свију њихо- 
вих дела — аА тајог-ет Оеппапше д1огчат. Са чисто информа- 
тивне стране може добро да послужи.

Ог. Раи! Поћгћасћ, подгувернер југозападне Африке: Веи- 
исШапА ип1ег Аеп ЈУе11сб1кет (1911.). Рорбах интересе и одно- 
шаје Немачке одређује према свима велесилама и према Тур- 
ској, заступа мишљење да се Немачка једино прекоморски 
мора ширити, — колико се даје закључити, он мисли на обале 
Бразилије и Аргентине.

1)епк1спгА1дкег(еп Аез Впг8(еп СШоАгсгд ггс НоћепЈоће — 
Всћтгпде/пгзГ (1907). Прва два дела ове књиге, изашла 1907., 
проузроковала су у Немачкој праву сензацију. Обухватају доба 

историје Немачке од 1860. до 1890.; трећи део, сва- 
како ванредно занимив, јер садржи доживљаје Хоенлоа као 
канцелара, изостао је услед пресије Кагзег-Виљема.

Осим набројаних дела Ргеиззгзсће Јаћгћисћег у својим 
свескама доносе темељне расправе о најактуелнијим питањима 
економског и политичког живота Немачке.

Француска дела.
Ји1ез Ниге1: Но(ез зиг V АИемадпе. 4 го1. сћег РаздиеИе. — 

Рагг^. 1906.-10. Паришки лист „Фигаро“ послао је писца да про- 
путује целу Немачку и да му шаље дописе о свима културним 
питањима, којима се бави данашња Немачка. Наравно да је као 
изасланик тако угледног листа био послужен свим администра- 
тивним апаратом, који се већ побринуо шта ће таком госту 
показати. Кад још додамо да је дописник гледао и писао из 
аутомобила и купеа, онда ћемо вредност овог и одвише раз- 
глашеног дела моћи на праву меру редуцирати. У осталом 
кад неко за две године хоће да упозна Немачку, Сједињене Др- 
жаве и Аргентинију — као Ире — може остати само на по- 
вршини. Та површност је уосталом карактеристична за радове 
ове путописно - критичке врсте у Француза. Њихов успех 
разјашњава нам пословично незналаштво Француза о свему 
се дешава ван „отаџбине дШге“, нарочито у Немачкој. Једино 
је достојна признања силна количина непосредних утисака, као 
и мајсторско описивање великих градова. Видна тенденција, да 
заосталој Француској индустрији пружи примере у нечувено 
енергичним Немачким прегаоцима, даје делу често једнолико 
обележје.

1/а1бег1 (СћегћиНег): Ногптез е( сЈсозез А’ АИетадпе. Насће1(е} 
1905. Рагг8. Врло актуелна расправљања о специфично 
стварима, као: положај женске у друштву; значај књижевности 
по немачко друштво, и т. д. Већина поглавља је претходно изашла у Весие Аез Неих-МоггсЈез.

воуаи : Н АИетадпе геНдгегс8е} — Рагге 1909. 3. то1. Ово 
је право 8(аггАагА-дело о том питању.

Н. ЦсМепћегдег: П егоЈиНоп Ае? V АИетадпе тоАете (1905.)
— Рагг8. Иако писац у својој превеликој скромности 
своје дело једним гезитб-ом свих немачкнх дела о модерној 
Немачкој и њеном постанку, ипак му француска публика на 
том делу мора бити захвална, јер је оно свакако најбоља 
ствар која је о том питању изашла на француском језику. 
Лихтенбергер прати велике струје у политичком, индустријском 
и религиозно- душевном развићу Немачке; он се не обзире на 
обичног човека, на масу, једино прати носиоце, 
и ствараоце културе на њиховом деловању. Коме су дела 
Циглера и Лампрехта одвећ опсежна и много конструисана 
наћи ће у Лихтенбергера збијено резултате њихових радова.

А. РоиШее : Ехдигззе рзусЈгоЊдгдие Аев реир1е8 еигор/епз ; РагЈз, 
АЈсап, 1903. Познати психолог и социолог пружа нам на стр. 
245-376. (Егеге V. : Це реир1е аНегпапА) свог значајног дела 
психологију духа и душе немачког народа. Наравно да је и он
— као и сви Уб1ке?р8усЈго1од-и морао оперисати са једном кон- 
струисаном психом народа. Осим тога задржава се он одвећ 
претежно на херојима, док маса остаје неосветљена. А нигде 
није ђениј мање срашћен, рођен и развијен масом но баш у 
Немаца. То су ситнице замерке према сјајним стилистичним 
квалитетима и бљештећем еспри — у тога француског учењака.

Оеогдез ћесот(е: Ее8 АИетапАз сћег еих. Раггз. МгсЈгеЈ, 1910. 
Писац се бавио месец дана у Берлину, као делегат на интер- 
националној конференцији за одређење ауторских права (1908.). У овој књизи описује само берлински живот, нарочито Убор- ских кругова.

немачким

% •

назива

пионире, каополитичне

II.Енглеско дело.
пашзоп : ТЈге ЕооЈиИоп о/ МоАегп вегтапу. — ЕоггАоп Ег8сЈгег9 ТЈтоп (1910.) Аутор ове изврсне књиге већ је раније 

неким својим монографијама о разним социјалним проблемима Немачке стекао гласа специјалисте у немачким питањима. Нај- 
важнији су одељци овог волуминозног дела: технички одгој; 
однос капитала према раду, радника према синдикату, агрикулту- ре према индустрији; о становничком питању;

што

;

о колошцама ;

Ј1 г/ЈћП* /АЈП
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историје Немачке од 1860. до 1890.; трећи део, сва- 

како ванредно занимив, јер садржи доживљаје Хоенлоа као 
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свескама доносе темељне расправе о најактуелнијим питањима 

економског и политичког живота Немачке.

Француска дела.
Ји1ез Ниге1: Но(ез зиг V АИемадпе. 4 го1. сћег РаздиеИе. — 

Рагг^. 1906.-10. Паришки лист „Фигаро“ послао је писца да про- 
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аутомобила и купеа, онда ћемо вредност овог и одвише раз- 

глашеног дела моћи на праву меру редуцирати. У осталом 

кад неко за две године хоће да упозна Немачку, Сједињене Др- 

жаве и Аргентинију — као Ире — може остати само на по- 
вршини. Та површност је уосталом карактеристична за радове 

ове путописно - критичке врсте у Француза. Њихов успех 

разјашњава нам пословично незналаштво Француза о свему 
се дешава ван „отаџбине дШге“, нарочито у Немачкој. Једино 

је достојна признања силна количина непосредних утисака, као 

и мајсторско описивање великих градова. Видна тенденција, да 

заосталој Француској индустрији пружи примере у нечувено 

енергичним Немачким прегаоцима, даје делу често једнолико 

обележје.

1/а1бег1 (СћегћиНег): Ногптез е( сЈсозез А’ АИетадпе. Насће1(е} 
1905. Рагг8. Врло актуелна расправљања о специфично 
стварима, као: положај женске у друштву; значај књижевности 

по немачко друштво, и т. д. Већина поглавља је претходно 
изашла у Весие Аез Неих-МоггсЈез.

воуаи : Н АИетадпе геНдгегс8е} — Рагге 1909. 3. то1. Ово 

је право 8(аггАагА-дело о том питању.
Н. ЦсМепћегдег: П егоЈиНоп Ае? V АИетадпе тоАете (1905.)

— Рагг8. Иако писац у својој превеликој скромности 

своје дело једним гезитб-ом свих немачкнх дела о модерној 
Немачкој и њеном постанку, ипак му француска публика на 

том делу мора бити захвална, јер је оно свакако најбоља 

ствар која је о том питању изашла на француском језику. 
Лихтенбергер прати велике струје у политичком, индустријском 

и религиозно- душевном развићу Немачке; он се не обзире на 
обичног човека, на масу, једино прати носиоце, 
и ствараоце културе на њиховом деловању. Коме су дела 

Циглера и Лампрехта одвећ опсежна и много конструисана 

наћи ће у Лихтенбергера збијено резултате њихових радова.
А. РоиШее : Ехдигззе рзусЈгоЊдгдие Аев реир1е8 еигор/епз ; РагЈз, 

АЈсап, 1903. Познати психолог и социолог пружа нам на стр. 
245-376. (Егеге V. : Це реир1е аНегпапА) свог значајног дела 

психологију духа и душе немачког народа. Наравно да је и он
— као и сви Уб1ке?р8усЈго1од-и морао оперисати са једном кон- 

струисаном психом народа. Осим тога задржава се он одвећ 

претежно на херојима, док маса остаје неосветљена. А нигде 
није ђениј мање срашћен, рођен и развијен масом но баш у 
Немаца. То су ситнице замерке према сјајним стилистичним 

квалитетима и бљештећем еспри — у тога француског учењака.
Оеогдез ћесот(е: Ее8 АИетапАз сћег еих. Раггз. МгсЈгеЈ, 1910. 

Писац се бавио месец дана у Берлину, као делегат на интер- 

националној конференцији за одређење ауторских права (1908.). 
У овој књизи описује само берлински живот, нарочито Убор- 
ских кругова.

немачким

% •

назива

пионире, као
политичне

II.Енглеско дело.

пашзоп : ТЈге ЕооЈиИоп о/ МоАегп вегтапу. — ЕоггАоп 
Ег8сЈгег9 ТЈтоп (1910.) Аутор ове изврсне књиге већ је раније 

неким својим монографијама о разним социјалним проблемима 
Немачке стекао гласа специјалисте у немачким питањима. Нај- 

важнији су одељци овог волуминозног дела: технички одгој; 
однос капитала према раду, радника према синдикату, агрикулту- 
ре према индустрији; о становничком питању;

што

;

о колошцама ;
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БИБЛИОГРАФСКИ ПРЕГЛЕДXIV.

о Пољацима. Поред силног материјала ова је књига написана
врло живим и прецизним Језиком; поглавља о унутрашњоЈ по-
литици јесу ремек прецизног формулисања.

Талијанско дело.

6. А. Вогдеве: Ва ЈХио^а О-егтата. — Тогто, Рга1еШ
Восса (1909,) Истиче се многостраношћу и исцрпном употре- 
бом целе литературе о Немачкој.

Писац, проф. за немачку књижевност на универзи у Риму,
угледни талијански критичар и један од најбољих њихових
стилиста, у тежњи да створи што углађеније реченице, одвише
расипа своју велику вештину постављања антитеза, те тој сво-
јој наклоности жртвује и саме чињенице. Далеко надмашује 
површног Иреа.

Појединим поглављима прикључујем преглед бољих и
значајнијих дела о специјалним питањима. При томе се држим: 
аисИаШг е1 а11ега рагз! Овај преглед нека послужи онима,
који хоће темељније да проуче коју специјалну област немач 
ког културног живота.
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УВОД.

Ч' 1. Могс! и бпс1.

Година 1870. створила је Немачку. Уједињење је 

извршено које милом, које силом, но више силом. 
За трајност јединства се није требало даље бојати. 
Тромост у самосталном мишлењу, страхопоштовање 

пред ауторитетима, све сама урођена својства Немца, 
и војничка надмоћност Пруске одузимали су изглед 

свакој партикуларистичној помисли. Но срца се нису 

ујединила; Баварац и Виртембержанин још говори о 

баи-Ргеизз-у; Прус, преставник северних Немаца, го- 

вори с презиром о мекуштву и глупости свога јуж- 

ног брата. Протестантизам је, поглавито у равнини 

северне и западне Немачке, ухватио корена, јер се 

ту за племство исплатила секуларизација добара рим- 

ске цркве.
Иако је прелаз северних Немаца к напреднијој 

и реалнијој религији протестантизма побуђен у глав- 

ном грабежом црквених добара, ипак је он морао 

утицати и на карактер дисидената. Северни проте- 

стантски Немац је реалнији, брине се за рај земаљ- 

скога царства, зато је раден. Њему су резултати 

природних наука приступачнији; он се користи њима 

у трговини, пољопривреди и индустрији а у питањи- 

ма морала није скрупулозан. Но северни Немац је 

најконзервативнији у политичким питањима. Он даје 

највећи део часника; он гледа у војсци културни 

фактор и врхунац немачког културног рада. Са свога 

већег напредовања у научном раду постаје уображен, 
свезнајући. Отуд његова лично-заједљива ароганција 

и бахатост према јужном, већином католичком, делу 

немачког народа, с које бахатости га сви презиру и
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мрзе. Макне ли се ван домовине, он се осећа позва- 
да немачки Рајх заступа и гледа да импонира 

својим 8сћпеШјткеИ-ом и свезнањем. Код куће може 
северни Немац да изгледа образованији, финији од 
добродушног и романтичног јужног Немца, но пре- 
корачи ли границе своје отаџбине, одбацује своју 
образованост, која је у суштини војничка дисциплина 

и укалупљеност.
Карактер северног и јужног Немца огледа се и 

у архитектоници њихових градова: низ зелено Се- 
верно и Источно море хладна, једнобојна и непри- 
ступачна Готика — печеном цигљом; на југу пред 
улазима теснаца за благословену Италију од Штрас- 
бурга, преко Фрајбурга, Аугсбурга, Нирнберга до 
Вирцбурга опајајуКи сјај и богаштина пешчара и гра- 

нита позне ренесансе.
Јужна је Немачка много примила од француске 

културе, много од католичке цркве. Баварска, Баден- 
ска, Виртемберг и Хесен били су прелазно под фран- 
цуском управом. Кнежићи у 17. и 18. веку увађаху 
на својим дворовима француску образованост 
кету, коју је народ морао скупо плаКати, али која се 
из двора и у грађанске слојеве поданика временом 
раширила. Ти кнежеви су, подражавајући Луја XIV., 
били свагда издашне руке према уметницима, често 
и преко својих срестава, на рачун сељака, свој ме- 
ценат одржавали. Пре су били Дармштат, Манхајм 
и Вајмар уметничка средишта јужне Немачке; за 
века доцније постао је Минхен, под владом Лудвика /. 
Од тада је и остао центар уметности, на по се сли- 
карства. Зато се јужни Немац одликује протанченим 
укусом и љубављу за лепим. Разумљиво је да та љу- 
бав према лепом добива и реалније, човечанскије 
облике. Јужна Немачка има јаку примесу келто ро- 
манске крви, отуд јачи постотак преступа против 
личности, док у Северној Немачкој преовлађује пре- 
кршај имовне безбедности, а то се неда објаснити 
једино друкчим економским поретком. Поред тога је

јужни Немац врло простосрдачан човек, који воли и 
спољни и унутарњи мир и одмор. Његов идеал није 
у великом капиталу, аутомобилу и јахти, као у се- 
верна Немца; он се задовољава угодном егзистенци- 
јом „малог“ грађанина, за коју врсту су јужни Немци 
створили и свој израз ОгециагИ-РгшИег т. ј. гра- 
ђанин коме притиче за свакидашње Зј4 литре пива. 
Много се чује о моралу или боље рећи неморалу, 
нарочито Бавараца. Ако се при том посматрачи огра- 
ниче на бројке, могу до тога резултата доћи. Али 
сетимо се да је Гретхен — Раи$1 — имала ванбра- 
чно чедо, а Аделхајда — Об1г соп ВегИсћт^еп — 
није; ако је Гете имао за Аделхајду модела, извесно 
је, да је била северна Немица, док родно место Грете 
може бити у Виртембершкој и Баденској, Хесенској 
и Тириншкој, само не у Пруској и у северо-немачким 
низинама0.

Поред свих тако битних разлика у карактеру, у 
осећајима, а по томе и идеалима северног и јужног 
Немца, јединство Рајха из ових разлога не може 
никада доћи у питање. Многи су се дали завести од 
Втгћапк-антагонизма. Књаз Свјатополк-Мирски, бив- 
ши други секретар руског посланства у Минхену, 
основао је на опажањима тих противности свој на- 
црт о раздроблењу Немачке, за „Петербуршке Вједо- 
мости“. Па и бивши енглески посланик у Минхену, 
СаВтгрМ, слао је у Лондон сличне извештаје о не- 
поузданости Баварске у случају ратних заплета2). 
Но поред свега тога вреди она Бизмаркова: Шг 
ОеиВсће 8тсI те елп Ећерааг. IУепп а11е$ гиМј* ипс! 
зћИ Ш, гапк{ тап зкћ оооМ ет хеетр; и>епп аћег ет 
Масћћаг 8кћ етппзсМ, јаШ Мапп ит! Егаи пћег 1ћп ћег.

0 Међу тим сам мишлења проф. Бјелоховског да је Адел- 
хајдин карактер сложен у Гетеу укрштавањем Мегбета и Клео- 
патре, које је Гете баш у то доба (у Штрасбургу) проучавао.

2' Јесени 1911. киптили су француски — озбиљни — 
листови надама о неком савезу јужних Немаца са Француском 
У случ:ају рата. Чак и тако озбиљан човек као шеф ђенерал- 
штаба Буше заносио се таким сновима. Благо Французима!
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2. Германија и Берлин. обележја метрополе имају корена у нагомилавању 
силног капитала, у раду огромних Магепћаиз-а и 
Кеи^ћаиз-а и у опћем култу богу Мамону. Једино 
Хамбург, доскора, поред Визбадена и Франкфурта 
на Мајни, ризница Немачке, има исто партикуларисти- 
чно обележје, које се у његовом немачко-енглеском 
полутанству огледа, а које разјашњује примеса ан- 
глосаске крви и културе, њено доминирање конти- 
ненталним трговима.

3. Пангерманпзам и АШеи1$сћ1ит.

Морамо се ослободити једне заблуде, у коју, по 
личном ми искуству, пада велик део Срба када је 
говор о национализму и националној политици Не- 
маца. Не имајући довољно јасан преглед политичког 
развића немачког народа за последњих сто година, 
не разликујемо ми пангерманизам од АШеи1§сМит-и 
и империјализма Немачке. Можемо наићи и на не- 
мачке писце-дилетанте, који те политичке феномене 
идентификују, биће услед познавања грчког језика, 
те буквалног превода. Нема сумње, те струје у по- 
литичком животу немачкога народа често се стапају, 
често преплетају, док битне разлике можемо уочити 
тек приликом ближега посматрања.

Пангерхманизам је осећај, а не политички про- 
грам. Пре 1870. године имао је доста додирних та- 
чака са панславизмом: културна солидарност и јези- 
чна веза свих германских племена. (Брити су, као 
англосаско племе, Негерманци). Данас је и политичку 
задаћу ове узајамности преузео АШеи\§сМит. После 

1870-1. обнавља се као изражај економске, техничке 
и научне снаге и моћи препорођене Немачке. Тежње 
пангерманизма постају национално-културне, узевши 
да је Германац — Немац. Премиса вере у свој виши 
просветитељски позив јесте дубоко уверење у савр- 
шеност своје културе. Већ деценијама влада тај силан 
осећај национално-културног јединства и јединстве-

Једна од многих разлика, које постоје између 
Француске и Немачке, јесте положај њихових пре- 
стоница према својој земљи. Док Немци с правом 
говоре о Рат-Ггапктсћ-у, централизованом култур- 
ном животу Француске у њеној метрополи, од које 
се укус у свима гранама уметности и индустрије, по- 
литички и морални назори, једном речи сви културни 
покрети, шире по целој земљи, дотле Берлин по 
Германију значи посебан свет: земљу у земљи. Бер- 
лин има своју посебну физиогномију, у којој је изра- 
жен известан антагонизам према свима осталим ма- 
лим и великим градовима немачке империје. Та ди- 
стинкција не лежи у живахности, интензитету, којима 
пулзира свака метропола и које особине привлачно 
делују на становништво провинција не само у Фран- 
цуској, него у свима државама. Демон Берлин при- 
влачи само дегенерисане елементе интелигенције, 
особито заражене 'КипзМаћп-ом, а Гитрепрго1е1агш1 
хрли престоници, да се у њеној величини скрије, 
изгуби.

Силом се натурује сваком посматрачу поређење 
престоница Германије и Аустрије. Одударање од оста- 
лих градова своје државе заједничко им је, код 
Аустрије је то потребно са њезиног разноликог са- 
става. Као што душа, обележја, аспирације аустри- 
ских Немаца налазе свога изражаја у угодном жи- 
воту бечлија, тако и Праг, Краков, па и у свом 
природном развићу ометани Трст и бела Љубљана^ 
значе срце чешког, пољског, талијанског и словенач- 
ког народа Аустрије, где живот већом силином и 

бујиије притиче и отиче.
Али Берлин је престоница чисто иемачке импе- 

рије, где једино на периферијама има страног еле- 
мента. Тај велики антагонизам не потиче из нацио- 
налних па и политичких узрока, он је продукат аме- 
ричења продуктивног рада у Немачкој. Зла и добра
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А1Шеи18сћег Уегдапс!који броји до 20.000 чланова, 
све самих интелигената, међу њима мноштво универ- 
зитетских професора, посланика, књижевника и ка- 
питалиста. Овде се одређују путеви економског и 
националног освајања, ту се израђују империјалисти- 
чки нацрти у највећем стилу, који су често антици- 
пирани историји, често „куле у ваздуху“. Листови, 
који стоје близу АМеиШсћег Уегћат1-у, као: А11- 
(јеиЈзсће ВШИег, АМеиШсће Коггезросћепг, Харденов 
2икшф, а нарочито ОеиНсће Егс1е, Оеи(зсће 
\МеН, КеИ/га^еп, НеиМаИ, ОеиЕсће КиИиг и дру- 
ги, из дана у дан приносе читав низ монографија 
и предлога о Немству у туђини. АМеи(зсће ВШНег, 
званични орган А1Шеи(8сћег Уегћапс1-г, хвалио се 1904. 
године у броју 48. да су сви планови Кашег-а и 
владе засновани под непосредним утицајем његових 
чланака.

ности немачким народом. Имајући за подлогу повољ- 
не економске и политичне прилике, у којима се данас 
Немачка налази, узима то осећање све више патс- 
лошке размере и прелази у потпуну германоманпју.

Моћног и театралног изражаја нашао је пангер- 
манизам приликом поклоничке посете Виљема II. са 
неких тридесет царских принчева, краљева, великих 
кнежева и кнежића о шесдесетогодишњици владања 
Франца Јозефа 1., у Бечу, 7. маја 1908. Ту је потре- 
бно било показати свима негерманским народима и 
државама, да је садовска катастрофа само прибли-

и њихове земље. Оважила две немачке династиЈе 
пангерманска демонстрација требала је бити деманти 
роиг 1а рсЈепе свих шушкања о неком иредентизму 
аустриских Немаца за Немачку, као и објављање, да 
су Германија и Аустрија два тела спојена једном ду- 
шом: заједничком спољном политиком.

Немачки историчари и политични писци са ве- 
ликим задовољством стално наглашују, да је данашњи 
Шсћ, Рајх од 1871. године, само непотпуно решење 
немачког питања и да је Бизмарково К1етс1еи18сћ1апс1 
— решење са искључењем десет — тада шест до 

милиона аустриских Немаца, за онај час, 
за прошлост, једино било могуће, за будућност и 
историју пак само провизорно. Питање Ого88с1еи18сћ- 
1апс1-а почело је опет бити актуелно. „Појам ,Немачка‘ 
не поклапа се више са појмом ,Германство‘. Он је 
само јадна карикатура овога и, према пређашњици, 
унакажено и готово за две трећине умањена слика, 
да је човек не може ни познати. Та слика приказује 
нам нашу јадну данашњицу; оригинал указује нашу 
бољу будућност. У противности слике и оригинала 
леже сви наши болови, све наше патње, али и наде 
на будућност!“ — јадикује професор АгкоШу, (Оег- 
тапеп1ит иМ Озкггекћ) типични представник А11- 
с!еи18сћ1ит-а.

Аустриски Немци, размажени од својих влада и 
подбадани од своје браће из Рајха, излазе са својим 
тежњама тако отворено, да Хабсбурговцима стварају 
велике непријатности. Услед буђења националне све- 
сти Словена и развоја њихове воље за уделом у вла- 
дању, интелектуално лоше грађанство аустриских 
Немаца тим својим гравитационим демонстрацијама 
пркоси Словенима. Но тај иредентизам аустриских 
Немаца доводи само у мучан положај политичаре 
Немачке, пошто они теже да у њима утврде уверење, 
како је снажна и напредна Аустрија по модерну 
Немачку главни предуслов за просперирање и одржа- 
вање позиције у свету. У осталом од „нибелуншке 
верности“ 1908. године двосавез Аустрије и Немачке 
постао је данас ти!аИ8 тиШМк некакав 81аа1епћиш1.

Либерално - протестантски кругови протестант- 
ским двема трећинама Рајха са особитом ревношћу 
износе пред очи опасност од прираштаја католицизма

1Ј Заинтересоване могу упутити на моју књижицу „Пан- 
германизам“ (Ј. Радак, 1912.) где је нагомилано довољно мате- 
ријала за осветлење циљева пангерманског покрета.
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за десет милиона ултрамонтанско-клерикалних аустри- 
ских Немаца, који би прираштај био идентичан са 
ујединењем или његова непосредна последица. У том 
случају досадашња 2еп1гипг-епоха, т. ј. влада 
ког 2,еп1гит-а, преобразила би се у праву 2еп1гит- 
вечност.

тарњим односима баш оне државе која је до данас и 
још за дуго посредно и непосредно располагала на- 
шом судбином.

Аустроугарска броји, осим Босне и Херцеговине, 
са њезиних готово два милиона југословена: 12 мил. 
Немаца, 9 мил. Мађара, 23 мил. Словена, 3 мил. Ру- 
муна и око 700.000 Талијана. Те разнолике нацио- 
налне масе станују већином у компактним групама, 
делом пак измешане и раштркане, због чега је огра- 
ничење национално чистих територија немогућа ствар. 
По нас Словене је од великог значаја да велику 
масу северне групе Словена (Чехо-Словака, Пољака 
и Русина) од мање, јужних Словена, дели широк 
териториј Мађара и Румуна. Од свих народности 
монархије једино Мађари и Чеси припадају целим 
својим бројем Аустроугарској, док су Немци, Румуни, 
јужни Словени и Талијани више-мање одломци и 
делови својих ванмонархиских и државно самосвојних 
племена.

католич-

0 алдајчким тежњама за једнодржавношћу кон- 
тиненталних Германа, т. ј. Холандеза, Флама и Да- 
наца, као и о намери да их све понемче, биће гово- 
ра на другом месту.

А1Меи1зсМит није самостална политичка чињени- 
ца, нити ће се свима његовим прохтевима моћи удо- 
вољити. Стваран његов значај јесте организовање 
свих елемената у народу, њихово одгајање к „вољи 
за моћ“. Он нам пружа јединствен пример, како ин- 
телигенција са народом може приправљати терена 
званичној политици, како без личног мрцварења мо- 
же водити политику у великом стилу. Такву свест, 
такав рад, признајмо, могло је до данас само нема- 
чко друштво показати. При увођењу дуализма, — систем одвише сум- 

њиве вредности, — мислило се на сложан живот бра- 
та и сестре; Аустрија под немачким, Угарска под 
Мађарским водством, а Словени подељени ради лак- 
шег тлачења. Данашња империјалистичка Аустрија 
осећа тај однос према другој половици монархије као 
кочницу. Познати вођ хришћанских социјала, пок. 
Луегер, изрекао је ону „Мађари су реза која Аустрији 
исток пречи, ту резу морамо сломити!“ Луегер озна- 
чује Мађаре и мађарски народ препреком за бал- 
канску политику Аустрије у великом стилу. Ово није 
сасвим тачно. У Угарској влада једна класа аристо- 
кратска-џентриска, та олигархистична клика тлачи 
како немађарске народности и политички и културно, 
тако и мађарски пук политички. Крајњи циљ поли- 
тике те владајуће класе у Угарској је колико могуће 
мања узајамност са другом половином, што већа са- 
мосталност у политичко-економским и војничким пи- 
тањима, т. ј. њихова потпуна раздеоба. Да такав, на

4. Аустрпја.

* ЈизИНа сопГга отпез паНопез ез1 /ипЛатеп1ит АгШггае
Гесло Хабсбуршког дома.

Многобројни су разлози ради којих налазим за 
потребно укратко оцртати, у вези са рашчлањавањем 
политичких и културних питања и тежња Немства, 
посебно националне прилике Аустрије. Прво, јер ће 
у том и аустриски Немци у односу према својим 
сународницима из Рајха бити осветљени; друго, јер 
ни у једној држави на свету нису унутарње, поли- 
тично националне прилике од тако одсудног значаја 
по њезине спољне односе и смерове, као баш у 
Аустро-Угарској монархији, а на послетку, јер сам 
дошао до уверења да српски народ, нарочито онај 
у Србији, најтамнијих престава нема о уну-ни
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4. Аустрпја.

* ЈизИНа сопГга отпез паНопез ез1 /ипЛатеп1ит АгШггае
Гесло Хабсбуршког дома.

Многобројни су разлози ради којих налазим за 
потребно укратко оцртати, у вези са рашчлањавањем 
политичких и културних питања и тежња Немства, 
посебно националне прилике Аустрије. Прво, јер ће 
у том и аустриски Немци у односу према својим 
сународницима из Рајха бити осветљени; друго, јер 
ни у једној држави на свету нису унутарње, поли- 
тично националне прилике од тако одсудног значаја 
по њезине спољне односе и смерове, као баш у 
Аустро-Угарској монархији, а на послетку, јер сам 
дошао до уверења да српски народ, нарочито онај 
у Србији, најтамнијих престава нема о уну-ни
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број Немаца сачињавао тек једну четвртину целокуп- 
становништва. Наводим овде суд једног немачког 

политичара, који се истиче баш темељним познава- 
аустро-угарских прилика (проф. ОеОзтск) о да- 

нашњем политичком значају аустро-угарских Немаца 

према оном од пре 66. године:
„Стара апсолутистична Аустрија била је у из- 

весном степену немачка држава; влада, администра- 
ција, војска, беху организми са немачким језиком. 
Чеси, Пољаци, Русини, Мађари, Румуни, Србо-Хрва- 
ти, Словенци и Талијани, који су хтели у државну 
службу ступити, морали су учити немачки. Виша 
настава била је готово искључиво немачка. Још и 
данас, у најисточнијем делу, у Буковини, званичан је 
језик немачки, а у Черновици постоји немачка уни- 

верза.
Такво стање било је за све немачке поданике 

царевине угодно и корисно, а сваћало се не само 
као историска привилегија, него, ради величине и 
надмоћности немачке културе, као природно и по- 
требно право. Док је Аустрија била члан Немачког 
Савеза нису могле ништа учинити остале народности 
против тога стања, а династија је имала највише 
интереса да немачко обележје Аустрије одржава и 
јача. Са катастрофом од 66. године све је постало 
друкчије. Самосвест ненемачких народа на мах се раз- 
вила, а и сама династија се подржавала у мисли, да 
са јачином Чеха у Бохемији на пут стане будућим 
освајачким намерама Пруске. Посебно је ерцхерцог 
Албрехт заступао ту мисао. Католичка је црква ра- 
дила у истом правцу. Тако су дошли Немци у Аустри- 
ји у положај, да морају свој историско-културни 
положај бранити противу јуриша са свих страна. 
Стање им је постајало све несношљивије, јер су мо- 
рали гледати како губе једну позицију за другом 
испред надмоћности. Па и сами мали народи, код 
којих се свест тек почела будити, као Словенци у 
Штајерској, Крањској и Корушкој, могли су се дићи

персоналну унију сведен, однос већу активност монар- 
хије на ближем истоку пречи и немогућом чини, то 
је јасно. Одлучујући кругови у Бечу 
војнички -— живели су и живе у уверењу, да власт 
угарских олигарха базира једино на безобзирној по- 
дели изборних срезова и да увођење опћег права 
гласа мења политичку ситуацију. То уверење има 
дзста тачности у себи. Народности не гаје толику 
мржњу према Аустрији, колико мађарске џентрије, 
који су се својом шовинистичком политиком према 
њима омразили.

Осим тога опажа се у Угарској, код нижих сло- 
јева свих народа, такво презирање и такав нехај за 
парламетарно-политички рад својих заступника и не- 
поверење према њиховом патриотизму, да би заиста 
у тако свеопћој летаргији централизација монархије 
производљива била, а то изгледа војничким кругови- 
ма довољно чврста подлога за империјалистичку по-
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Колико моћ и агилност спољне политике Аустрије 
зависи од државоправних односа двеју половина једне
према другоЈ, од тако исто замашног значаја јесте и 
становиште разних народности према државној мисли 
и њихови интереси на опстанку, ширењу и преобра- 
жавању монархије.

Најбројнији је елеменат у Аустрији немачки. Он 
чини са својих девет и по милиона иешто преко 
трећине укупнога становништва. Немци престављају 
једну довољно компактну масу од горње Шлеске до 
Швајцарско-Немачке границе код Боденског језера. 
Они су, као и сви јужни Немци и као огромна ве- 
ћина аустриских народа, католици и то ултрамон- 
танско-клерикални. Клерикализам Аустро-Немаца ва- 
жан је политички фактор; он је био гарантија Хабс- 
бурговцима за верност својих немачких поданика про- 
тив освајачке протестантске Пруске. Удео у држав- 
ној власти данашњих Аустро-Немаца, према њиховом 
уделу од пре 66. године, сужен је, ма да је онда
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против моћног Немства и од њих се до извесног 
ступња еманциповати... Та борба је за Немце суд- 
боносна и они ће битку за извесно изгубити. На- 
родносна се мисао у XIX. веку свугде до таке моћи 
развила да се више не може угушити ни на који 
начин. Та ми смо и сами видели у Пруској колико 
је мало могла држава учинити са својом огромном 
снагом, против неколико милиона расцепаних Поља- 
ка. (Ргеиззпсће Јаћгћпсћег, Вапп 130. р. 368-370.). 
Ова извађања унив. проф. Делбрика колико су у 
цртању стања до 66. год. тачна, толико се морају о 
садашњици допунити и пропратити исправкама. Ди- 
настија се словенском елементу ближила и зато, јер 
је било јасних доказа, да би велики део немачке 
интелигенције с радошћу поздравио даља освајања 
Пруске. Тада је ОеиВсћИћега1-т\а., најнепоузданијим 
поданицима Хабсбурговаца, једино моћна странка 
ОеиВсћк1епка1-а спорила самовладу над свим Аустро- 
Немцима. Данашњи пак положај Немства није ни из 
далека тако „несносан“ како то изгледа Делбрику. 
Довољно је рећи, да Словеначки народ нема ни да- 
нас чисто своје гимназије; да у Горици (Обгг), где 
је 3|4 становништва округа Словенаца, 14 Талијани, да 
у окружном месту нема ни словеначког ни тали- 
јанског, него немачког средњег и вишег завода. Зва- 
нични језик владе, администрације и војске, и данас 
је исто тако немачки као и пре 66. године. Једино / 
су се знатно прилике ироменуле у самом немачком 
народу у Аустрији и то,
Садове били заиста најкултурнији елеменат у држа- 
ви, док данас, поред свег неправедног одржавања 
немачког школства од стране владе и обилног 
„дајчландског“ субвенционирања агресивно култур- 
них установа, као ВМтагк у Штајерској и Крањској 
а Могсћпагк у Доњој Аустрији и Чешкој, имају 6'|2°|0 
аналфабета, док још пре педесет година некултурни 
Чеси једва 4-2°0.

Исто тако страначке прилике у развићу, за зад

њих 50 година, показују више назатка и погоршања, 
него бољитка по Немство Аустрије. На место два 
велика груписања (Оеи 1$сћИћега1-а и Оеи 1$сћк1гпка1-а) 
имају данас три битне различне партијске формације: 
позитивно-националне, национално-индиферентне и 
национално-негативне странке. Но ни индиференти- 
зам, ни негативност није фактична. Она је само у 
програму тих странака а у извађању и раду пак ни- 
како. У прву групу — национално-позитивну — спа- 
дају: ОеиВсћгасИка!-и, ОеиВсће-РогВсћгШИсће, ОеиВсће- 
Уо1к$раг№ и ОеиВсће АргапеграгМ и још млада 
ОеиРсће АгћеИеграгШ. Од свих тих странака РеиВсћ- 
гасИка1-и су најважнији. Она је постала после расце- 
плења „алдајчке“ или .,Шенерове“ странке. ОеиВсћ- 
гасИкаки су национално најагилнији — често најдр- 
скији — како у парламенту тако и у народу. Њихов 
је стварни програм: васпостављење прилика од пре 
30—40 година, т. ј. искључење Ненемаца из политич- 
ког и културног живота. ОеиВсће Уо1к$рагШ (Нема- 
нка Пучка Странка) се у својој суштини не разли- 
кује од Оеи1$сћгасИка1-а, једино не показује оне ди- 
сциплине и одлучности, као прва. Није искључено 
да ће се стопити с Веи 1$сћгаспка1-има. У националним

шовинистична и ОеиВсћепитањима Је исто тако 
АргапепрагШ, странка с посебним задатком заступа- 
ња интереса аграрног дела Аустро-Немаца. Њихов је 
принцип: народна целина несме усљед интересне по- 
литике бити оштећена. Најмлађа је радничка странка, 
ОеиВсће АгћеИеграгШ, пређе део Оеи{$сћгс(Ика1-а. Оце- 
пила се од њих да избије социјалистима агитационо 
срество из руку: „да они не заступају довољно ин- 
тересе радничког сталежа“. ОеиШћгасИксп-и, Веи- 
1$сће Уог1$сћгШИсће, Беи1$сће АгћеИеграгШ траже 
на основу Линцког програма (1882. г.) царинску уни- 
ју са Немачком и трајан савез са њоме помоћу пар- 
ламентарно потврђеног државног уговора. Од 1910. 
г. све су те групе у Оеи1$сћпапопа1ег Уегћапп-у 
уједињене да послуже као устава противу словенске

на горе. Немци су пре
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против моћног Немства и од њих се до извесног 
ступња еманциповати... Та борба је за Немце суд- 
боносна и они ће битку за извесно изгубити. На- 
родносна се мисао у XIX. веку свугде до таке моћи 
развила да се више не може угушити ни на који 
начин. Та ми смо и сами видели у Пруској колико 
је мало могла држава учинити са својом огромном 
снагом, против неколико милиона расцепаних Поља- 
ка. (Ргеиззпсће Јаћгћпсћег, Вапп 130. р. 368-370.). 
Ова извађања унив. проф. Делбрика колико су у 
цртању стања до 66. год. тачна, толико се морају о 
садашњици допунити и пропратити исправкама. Ди- 
настија се словенском елементу ближила и зато, јер 
је било јасних доказа, да би велики део немачке 
интелигенције с радошћу поздравио даља освајања 
Пруске. Тада је ОеиВсћИћега1-т\а., најнепоузданијим 
поданицима Хабсбурговаца, једино моћна странка 
ОеиВсћк1епка1-а спорила самовладу над свим Аустро- 
Немцима. Данашњи пак положај Немства није ни из 
далека тако „несносан“ како то изгледа Делбрику. 
Довољно је рећи, да Словеначки народ нема ни да- 
нас чисто своје гимназије; да у Горици (Обгг), где 
је 3|4 становништва округа Словенаца, 14 Талијани, да 
у окружном месту нема ни словеначког ни тали- 
јанског, него немачког средњег и вишег завода. Зва- 
нични језик владе, администрације и војске, и данас 
је исто тако немачки као и пре 66. године. Једино / 
су се знатно прилике ироменуле у самом немачком 
народу у Аустрији и то,
Садове били заиста најкултурнији елеменат у држа- 
ви, док данас, поред свег неправедног одржавања 
немачког школства од стране владе и обилног 
„дајчландског“ субвенционирања агресивно култур- 
них установа, као ВМтагк у Штајерској и Крањској 
а Могсћпагк у Доњој Аустрији и Чешкој, имају 6'|2°|0 
аналфабета, док још пре педесет година некултурни 
Чеси једва 4-2°0.

Исто тако страначке прилике у развићу, за зад

њих 50 година, показују више назатка и погоршања, 
него бољитка по Немство Аустрије. На место два 
велика груписања (Оеи 1$сћИћега1-а и Оеи 1$сћк1гпка1-а) 
имају данас три битне различне партијске формације: 
позитивно-националне, национално-индиферентне и 
национално-негативне странке. Но ни индиференти- 
зам, ни негативност није фактична. Она је само у 
програму тих странака а у извађању и раду пак ни- 
како. У прву групу — национално-позитивну — спа- 
дају: ОеиВсћгасИка!-и, ОеиВсће-РогВсћгШИсће, ОеиВсће- 
Уо1к$раг№ и ОеиВсће АргапеграгМ и још млада 
ОеиРсће АгћеИеграгШ. Од свих тих странака РеиВсћ- 
гасИка1-и су најважнији. Она је постала после расце- 
плења „алдајчке“ или .,Шенерове“ странке. ОеиВсћ- 
гасИкаки су национално најагилнији — често најдр- 
скији — како у парламенту тако и у народу. Њихов 
је стварни програм: васпостављење прилика од пре 
30—40 година, т. ј. искључење Ненемаца из политич- 
ког и културног живота. ОеиВсће Уо1к$рагШ (Нема- 
нка Пучка Странка) се у својој суштини не разли- 
кује од Оеи1$сћгасИка1-а, једино не показује оне ди- 
сциплине и одлучности, као прва. Није искључено 
да ће се стопити с Веи 1$сћгаспка1-има. У националним

шовинистична и ОеиВсћепитањима Је исто тако 
АргапепрагШ, странка с посебним задатком заступа- 
ња интереса аграрног дела Аустро-Немаца. Њихов је 
принцип: народна целина несме усљед интересне по- 
литике бити оштећена. Најмлађа је радничка странка, 
ОеиВсће АгћеИеграгШ, пређе део Оеи{$сћгс(Ика1-а. Оце- 
пила се од њих да избије социјалистима агитационо 
срество из руку: „да они не заступају довољно ин- 
тересе радничког сталежа“. ОеиШћгасИксп-и, Веи- 
1$сће Уог1$сћгШИсће, Беи1$сће АгћеИеграгШ траже 
на основу Линцког програма (1882. г.) царинску уни- 
ју са Немачком и трајан савез са њоме помоћу пар- 
ламентарно потврђеног државног уговора. Од 1910. 
г. све су те групе у Оеи1$сћпапопа1ег Уегћапп-у 
уједињене да послуже као устава противу словенске

на горе. Немци су пре
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бујице. — Друга група, национално-индиферентна, исто је тако приступачна немачким националним тежњама, само што она у програмима либерализам — код нем. либералне странке —, и религиозност са антисемитизмом — код хришћанских социјала, са националним моментом једнако заступа. Историја моћније странке у овој групи, Хришћанско социјалне, везана је за име свога покојног вође, бечког град- начелника Луегера, после чије се смрти налази

њихова узајамност и солидарност у национално-агре- сивним питањима данас јесу ван сваке сумње.Поред све релативне вишебројности Аустро- Немаца неби били у стању одржати немачку владу после оснивања Словенске једноте и исто тако оло- зиционалне Латинске уније (талијанско - румунске), када им неби пољски клуб стављао на расположење леп број од 71 посланика. Пољаци су од Еајкзда умели наш у јединственој Аустрији својега рачуна. Код династије били су свагда добро уписани. Спољна ноблеса, углађеност, наиван егоизам чине их подоб- нима, да су у вишим круговима радо виђени и да им често подељују масна звања. У парламенту терају политику уцењивања. У тешким тренуцима дају се каквом новом самоуправном повластицом или еко- номским добитком употребити ма против најоправ- данијих тражења осталих Словена. Та политика уце- њивања довела је дотле, да је данас монархија у ствари тријалистична. У њиховој је земљи, Галицији, како администрација, настава, црква и властелинска добра у пољским рукама, а тако је исто опет народ (пук) економски у жидовским, културно у римско- поповским шакама. Шљахта је национална пред из- борима, кад сељак, у име патриотизма и усљед еко-

ског
пред својим расулом.

Видели смо да и у назови национал-индиферентним странкама национални моменат постаје често важним фактором, тако и у, за Немце несимпатичној, групи национално „негативних“ запоставља принципе крви. Како клерикали тако и социјал-демократи подају се поглавито тежњама интернационализма. Иако су кле- рикали ступили у кршћанску социјалну странку ипак престављају у њојзи успоравајући елеменат у — шовинистичким питањима, у школско-
њихов

они 
национално
културним пак најреакционарнији. Познат је утицај на двору, пошто се они увек показују као

мисли.поборници династичне
За немачки део аустријских социјал-демократа важи оно, што и за оне у Рајху: интернационализам. Они на делу не признају, шта више, често устају против праведних, у својим програмима признатих, потраживања других народности на културном пољу, „интернационализам“ показује знаке шови- Поред неразумљивог држања далматинских 

узроци чешког губитка у питању јавно- 
Коменскових школа у Бечу јесу не- 

посланици социјал-демократске странке, на

I

номске зависности, мора да спушта куглицу у вла- стелинову урну. У интересу таке шљахтиске поли-
федерализација

'VI
тике не стоји ни славизирање 
Аустрије. Откидати и уцењивати могу само у једин- ственој Аустрији; централизација пак монархије отва- ра перспективу колонизирања Немаца у Галицији.Културно и економски најмоћнији словенски на- род Аустрије, Чеси, предмет је најбезобзирније мржње од стране Немаца, са којом се још једино може упо- редити мржња пангермана у Рајху против Данаца. Иницијативом Чеха дошло је до политичке узајамно- сти Аустриских Словена, до Словенске једноте, у парламенту. Чеси су и најтежу борбу издржали, коју воде са богатим и изрично велико-немачким Оеи&ск-

ниI
те њихов 
низма.

!« посланика,
сти и потпоре
мачки
броју њих 51. Они та културна потраживања, која су једина гаранција националном одржавању 500.000 Чеха у Бечу, називају „луксузним тежњама“. За нас је од интереса да поред свег партикулари-

немачких странака у Аустрији,

1 з
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бујице. — Друга група, национално-индиферентна, 
исто је тако приступачна немачким националним 
тежњама, само што она у програмима либерализам 
— код нем. либералне странке —, и религиозност 
са антисемитизмом — код хришћанских социјала, са 
националним моментом једнако заступа. Историја 
моћније странке у овој групи, Хришћанско социјалне, 
везана је за име свога покојног вође, бечког град- 

начелника Луегера, после чије се смрти налази

њихова узајамност и солидарност у национално-агре- 
сивним питањима данас јесу ван сваке сумње.

Поред све релативне вишебројности Аустро- 
Немаца неби били у стању одржати немачку владу 
после оснивања Словенске једноте и исто тако оло- 
зиционалне Латинске уније (талијанско - румунске), 
када им неби пољски клуб стављао на расположење 
леп број од 71 посланика. Пољаци су од Еајкзда 
умели наш у јединственој Аустрији својега рачуна. 
Код династије били су свагда добро уписани. Спољна 
ноблеса, углађеност, наиван егоизам чине их подоб- 
нима, да су у вишим круговима радо виђени и да 
им често подељују масна звања. У парламенту терају 
политику уцењивања. У тешким тренуцима дају се 
каквом новом самоуправном повластицом или еко- 
номским добитком употребити ма против најоправ- 
данијих тражења осталих Словена. Та политика уце- 
њивања довела је дотле, да је данас монархија у 
ствари тријалистична. У њиховој је земљи, Галицији, 
како администрација, настава, црква и властелинска 
добра у пољским рукама, а тако је исто опет народ 
(пук) економски у жидовским, културно у римско- 
поповским шакама. Шљахта је национална пред из- 
борима, кад сељак, у име патриотизма и усљед еко-

ског
пред својим расулом.

Видели смо да и у назови национал-индиферентним 
странкама национални моменат постаје често важним 
фактором, тако и у, за Немце несимпатичној, групи 
национално „негативних“ запоставља принципе крви. 
Како клерикали тако и социјал-демократи подају се 
поглавито тежњама интернационализма. Иако су кле- 
рикали ступили у кршћанску социјалну странку ипак 

престављају у њојзи успоравајући елеменат у 
— шовинистичким питањима, у школско-

њихов
они 
национално
културним пак најреакционарнији. Познат је 
утицај на двору, пошто се они увек показују као

мисли.поборници династичне
За немачки део аустријских социјал-демократа 

важи оно, што и за оне у Рајху: интернационализам. 
Они на делу не признају, шта више, често устају 
против праведних, у својим програмима признатих, 
потраживања других народности на културном пољу, 

„интернационализам“ показује знаке шови- 
Поред неразумљивог држања далматинских 

узроци чешког губитка у питању јавно- 

Коменскових школа у Бечу јесу не- 

посланици социјал-демократске странке, на

I
номске зависности, мора да спушта куглицу у вла- 
стелинову урну. У интересу таке шљахтиске поли-

федерализација'VI тике не стоји ни славизирање 
Аустрије. Откидати и уцењивати могу само у једин- 
ственој Аустрији; централизација пак монархије отва- 
ра перспективу колонизирања Немаца у Галицији.

Културно и економски најмоћнији словенски на- 
род Аустрије, Чеси, предмет је најбезобзирније мржње 
од стране Немаца, са којом се још једино може упо- 
редити мржња пангермана у Рајху против Данаца. 
Иницијативом Чеха дошло је до политичке узајамно- 
сти Аустриских Словена, до Словенске једноте, у 
парламенту. Чеси су и најтежу борбу издржали, коју 
воде са богатим и изрично велико-немачким Оеи&ск-

ни
I те њихов 

низма.
!« посланика,

сти и потпоре
мачки
броју њих 51. Они та културна потраживања, која 

су једина гаранција националном одржавању 

500.000 Чеха у Бечу, називају „луксузним тежњама“. 
За нас је од интереса да поред свег партикулари-

немачких странака у Аустрији,
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рализацијом, у колико би, као Чеси Словаке, добили 
у своју заједницу угарске Русине. Економска

ђдћтеп-има, т. ј. Немцима Чешке. Ту се борило за 
један натпис, за имена улица, за надмоћност у опћи- 
нама, срезовима, званичан језик на поштама, желез- 
ницама и т. д. И већином су Чеси побеђивали. Онда 
отпоче борба за школе „мањина“ (МтопШисћикп)

и инте-лектуална мизериЈа видно се поправља са повратком исељеника из Америке.
„Словенску Једноту“ са северним Словенима 

не и заступници јужних Словена: Словенаца и Србо- 
Хрвата из Далмације. Од када су ступили у заједни- 
ЦУ са Чесима показују неког успеха у национално- 
културним захтевима, иако ће се на праведна реше- 
ња свих културних питања морати још чвкати. Нај- 
горе стоје Словенци. У јужној Штајерској

чи-и за свакидањи хлеб у творницама немачких посло- 
даваца. „Чеси се ужасно множе“, — то је вапај за- 
препашћених Немаца и већ виде свој Беч, АНтеп, 
колевку валцера, ВкгкеИега и опасно умиљатих Беч-
киња, у чешким рукама.

И онда почиње она фатално смешна борба про- неда имвлада школе, те се морају са утраквистичним шко-тив чешких излета на „немачка тла“, демонстративно 
извиждање Кубелика у Линцу и Регенсбургу, јер је лама привидно задовољити, а ове су, баш по при- 

знању једног немачког педагога, најуспешније срество 
за германизацију Словенаца. Средњошколска настава, 
у колико је словеначка, готово је искључиво у ру- 
кама клерикалаца, дакле довољно речено о њезиној 
напредно-културној вредности. Велика је несрећа

он Чех (док прашка публика с одушевлењем поздра- 
Рихарда Штрауса; немачка супериорна култура!)вља

Мржња Немаца је разумљива, али не и држање ди- 
настије. Чешки народ би могао бити најздравији 
ослонац Хабсбургшке монархије, но тада, када по- понапредак словеначког народа, а штета по југосло- 

венску мисао, да је од милион и по Словенаца 80
по односу становништва, словенска држава.стане

За пангерманску пустоловну политику империЈали- 
стичне Аустрије, Чеси не могу никада бити вољно од сто клерикала, т. ј. присташа оне странке, чије је 

гесло „све за виру, дом цезарја!" Зато су наде, изра- 
жене приликом последње српске кризе у већини на- 
ших листова, о некој потпори браће Словенаца, 
могле бити једино продукат романтичног патриоти- 
зма. Изгледа да словеначки народ још није помишљао 
на реформисање Аустрије, у ком случају би Словенци 
свакако били за заједницу са Србо-Хрватима, дакле 
федерализацију, иако би им и славизирана Аустрија могла тежње испунити0.

Уједињење Талијана са Румунима (IЈто ЈмИтса) 
не одговара никаквој узајамности интереса, оно Је 
постало више по примеру „Словенске Једноте“ 
антагонизма према Немцима, а у многоме и према 
Словенима. Талијани у Аустрији су боље и културно 
и економски збринути него остали ненемачки народи,

срество. Сумњам, да би то држање династиЈе довољ-
но тумачила изјава садањег наследника престола „да 
неће никад заборавити да је немачке крви“, јер је 

тежња свих династија докле год буду монар-главна
хије постојале, што већа и трајнија власт у држави, 
а никако национализам. Биће то последица тесних
веза са Рајхом и суделовање у његовој пангерманској
политици.

Од северних Словена преостају још Русини (Ру-
шњаци) који су тек у последњим годинама привукли 

себе већу пажњу. Русине тлаче Пољаци. Од крат- 
ког времена свесни су припадања Малорусима и 
стоје у противности с Пољацима. Подметало им се 
да гравитирају Русији, што је код мањег дела и у

тлачења и разумљиво. У

на
из

:
ствари, а усљед пољског

!> Бг. Неппк Тигаа ЈшгозЈоуапзка јЈеја ш Ј 90 /.) 1
случају реформисања државоправних односа у аустро- 
угарској монархији, они би најбоље прошли са феде- 81оуепс1. (Сго-пса
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и мада би присаједињењем Италији и Трст и јужни 
Тирол економски изгубили, ипак је иредентизам, с 
изузетком неколико хладно резонујућих капиталиста, 
поред свег скривања и претварања, у срцима свију 
Талијана Аустрије ухватио чврстога корена.

Као што је српској души, по речима Цвијића, 
својствена одбрана елементарном силом у часовима 
најтежег угрожавања опстанка српског народа, тако 
је иредентизам интегрирајући сустав талијанске душе, 
ма против културног и економског резона. Имајући 
довољно својих нижих и средњих школа, траже сада 
правнички факултет у Трсту, што је довело до оп- 
струкције Словенаца, којима исти ти Талијани за 
2000 словеначке деце не дају у Трсту ни основне 
школе. Поред свег шовинизма аустриских Талијана

капиталистично-империјалистичну
дерни је империјализам свугде само 
жај капитализма, који тражи 
Нови аустриски империјализам 
чки,

политику. (Јер мо- 
: политички 

нова светска изра- 
тржишта). 

]е династично-војни- 
који се одрекао варљиве утопије јединствене 

германске државе, тежи за огромним полиглотним 
царством, ширењем западне економске културе на 
југу и истоку. То није магловита сањарија, него 

таљно израђени програм бечких кругова, чију је 
економску страну Ерентал исцрпно скицирао 27. ј 
1908. пред мађарском делегацијом. Поред тог дина- 

стично-војничког империјализма гура Аустрију еко- 
номски и војнички набрекла Немачка и приморава 
је, да, водећи њојзи органски страну политику, 
том готовом, натуреном програму спољног рада 
тарњу политику примењује -- 
зиција.

Де-

Јан.

према 

> УНУ-против природних диспо-
морамо се дивити издржљивости и пожртвовности 
у националној агитацији. Да се та агитација не огра- 
ничава на јаван рад, то је по себи разумљиво. Ма 
колико доказа да има Аустрија „о велеиздајничком“ 
раду и роварењу . својих Талијана, оштрију против- 
акцију онемогућује јој осетљивост „савезника“ и

БИБПИОТЕИА*
ЈЕ даЛЗШМЋ*

ЛЕСКОВАЦ

„потреба“ тројног савеза. градснаРумуни су доскора били немачки савезници про- 
тив Русина у Буковини. Изгледа да их је безобзир- 
ност немачких „културтрегера“ на средњим школама 
и на немачкој универзи у Черновици једном осве- 
стила, те сада траже, да се универза претвори у 
румунску. У осталом они имају премало значаја у 
аустриској половини монархије да би могли утицати
на реорганизацију Аустрије.

Вређани и презирани од званичне Аустрије, сви 
ти разни народи немају ни труна домољубља. Незна- 
тан број такозваних „Хура-патриота“ не мења ову 
тврдњу. Ти народи немају смисла за већу државну 
политику, а почињу већ прогледавати да „све за 
цара“ развија само глупу лојалност и стаје крви. 
Ни економско, ни индустриско развиће Монархије 
није до тога ступња дошло, да би морала водити
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ГРААСМА БИБПИОТЕМА„ГаДЈЕ ДД«лН31МЋв
ДЕСКОВАЦ

НА ПУТУ.
1јп рпта^ега т јгог тепа ГеЛевсМ Раг соте д! изо...............................

Кардучи.
Примиче се лето, доба путовања. Трговине пут- них реквизита дупком пуне. Поиеки приватје бира доглед, купује плоче за Кодак своје кћери. Други на- бављају шешире од лодна, штапове, алуминиум-боце и чаше. Зелено одело — народну ношњу Немаца — са плетеним доколеницама, кројач је већ донео. Из ових трговина навала у књижаре. Бедекери за Ита- лију, Швајцарску, Тирол и Штајерску, у новије доба за Босну и Херцеговину, но највише за Италију. Услужни помоћници обасипају „путнике“ разним „баш сада изашлим“ броширама: Епе Кип8( ги т- зеп, или Ну&јетзсће Ка1зсћ1а<уе јаг сИе НетехеИ и сличнима .... Путовати сзакако треба умети, но да се та „уметност“ може научити из књига, то је већ немачки. Ипак спрема до ситница и детаљно изра- ђени план свакоме Немцу путнику може служити на част.

/

Већ почетком јуна гомилице ђака виших разреда . средњих школа и универзитета почињу се скупљати око „црне табле“ у ходнику школе или универзе преписујући у своје бележнице објаве школске управе о заједничким путовањима у Италију, ређе у Грчку или Скандинавију. Девет година слушају и уче гимна- зијалци о Италији, откидају пфениге од трошка зи пиво (од Немаца заиста велика жртва!) да једном а виде ту „обећану“ земљу.Прва мета путника у Италију јесте Цирих. Ту се састају северни и јужни Немци, овлаш прегледају
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ГРААСМА БИБПИОТЕМА
„ГаДЈЕ ДД«лН31МЋв

ДЕСКОВАЦ

НА ПУТУ.

1јп рпта^ега т јгог тепа ГеЛевсМ 
Раг соте д! изо...............................

Кардучи.

Примиче се лето, доба путовања. Трговине пут- 
них реквизита дупком пуне. Поиеки приватје бира 
доглед, купује плоче за Кодак своје кћери. Други на- 
бављају шешире од лодна, штапове, алуминиум-боце 
и чаше. Зелено одело — народну ношњу Немаца — 
са плетеним доколеницама, кројач је већ донео. Из 
ових трговина навала у књижаре. Бедекери за Ита- 
лију, Швајцарску, Тирол и Штајерску, у новије доба 
за Босну и Херцеговину, но највише за Италију. 
Услужни помоћници обасипају „путнике“ разним 
„баш сада изашлим“ броширама: Епе Кип8( ги т- 
зеп, или Ну&јетзсће Ка1зсћ1а<уе јаг сИе НетехеИ и 
сличнима .... Путовати сзакако треба умети, но да 
се та „уметност“ може научити из књига, то је већ 
немачки. Ипак спрема до ситница и детаљно изра- 
ђени план свакоме Немцу путнику може служити 
на част.

/

Већ почетком јуна гомилице ђака виших разреда 
. средњих школа и универзитета почињу се скупљати 

око „црне табле“ у ходнику школе или универзе 
преписујући у своје бележнице објаве школске управе 
о заједничким путовањима у Италију, ређе у Грчку 
или Скандинавију. Девет година слушају и уче гимна- 
зијалци о Италији, откидају пфениге од трошка зи 
пиво (од Немаца заиста велика жртва!) да једном а 
виде ту „обећану“ земљу.

Прва мета путника у Италију јесте Цирих. Ту 
се састају северни и јужни Немци, овлаш прегледају
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Н А ПУТУ
Н А ПУТУ

овај део Швајцарске и онда полете у воз за Италију. Сваки прелистава Гетеов или Фишеров напис ИаИ- ет8сће /?ше; једни се задубили у ГрегоровиусовеХенов НаИеп; АпвиМеп и. 
на памет „Римске елегије“

у јачини и финоћи мењају или губе. Један заједљив Талијанац приметио је, да у немачком једна звездица значи ћеггИсћ или ргасћИ^, а две ргоззагИ^ или епГжскепЛ, а код Гетеових читалаца и ШоззаИзсћ. Тако је Немцу не само дан и сат унапред одређен за сваку варош, него и објекат естетског уживања, као и степен његовог дивљења.

вљења

У/апс1егјаћге т НаИеп или у 
81гелјИсМег, други опет уче или бележе по Бедекеру. Понека групица испитуЈе „немачко-талијанских разговора“, јер, морамо Немац никада не путује ван домовине, да се већ неколико недеља пред полазак није одао „учењу“ дотичнога језика, осим ако путује у српско-хрватске крајеве, пошто ми у нашој, рецимо, „добродушности“ држимо да је уљудно и отмено странца послужити, упутити и подворити на његовом језику. Сад, што овако учење — поред познатог немачког талента за језике — не вреди ни најмање, то ови путници оби- чно касно искусе. Тако Немац пројури Швајцарском. Када се воз испне на вис код Киаса и пукне лом- бардиска низина, намах се захори из стотине грла: ПаИеп! НаИеп! Тако су некада Теутонци и, три- наест стотина година касније, Хоенштауфовци ову „земљу обећану“ поздрављали. Прва варош, која се мора разгледати, јесте Фиоренца, „најлепши град на свету“, како вели „Бедекер за Горњу Италију“. И Гете се прво у Фиоренци задржао, зато то исто чине Немци и после стотину и неколико година. Но у Бедекерову фразу о најлепшој вароши на свету добро је и посумњати, јер је Фиоренца данас један од прљавиЈих и запуштенијих градова Италије. Ипак Немци већином путују да уче, т. ј. да виде, но не и да разумеју. А Фиоренца је доиста прави КопуегзаИопз- 1'ехскоп. Галерије натрпане и претрпане сликарским и вајарским радовима, музеји са старом ношњом и по- кућством, — свега доста и предовољно. Но да се посетилац у том лавиринту уметности не би смео нити изгубио, брине се Бедекер: крај сваке, иоле боље, слике ставља звездицу, а крај најбољих и две.се са бројем звездица

се из 
знати

Једног летњег дана седео сам у Са$е ОоШот у Фиоренци и прелиставао талијанске и часописе. Прекопута, за другим столом, седела је млада плавокоса и плавоока дама, оштрога носа, прави немачки расни тип. Прелистала је свој руковет илустрованих листова и, очито од дугога времена, пратила кроз окно улични живот града. Познавајући љубазност и предусретљивост Немица, приступим јој са извином, да јој не желим досађивати, али сам у њој упознао своју земљакињу. Брзо се пустимо у разговор и ја дознам, да је овде са својим мужем, младим професором гимназије у Каселу, на свадбе- ном путовању. До подне прегледали су све галерије, музеје и обиграли цитаделу, по утврђеном путном распореду, само им је још био остао стари мост на Арноу, али она је од велике врућине (која у плану није била предвиђена) и мотања била тако уморна, да се морала одрећи разгледања моста, док муж јој, тако исто уморан, који из програма није ништа хтео да изостави, оде до моста да га у бележници превуче и класификује ргапШбз.

немачке

свакако са шпбегђаг или
Расположен слушао сам ћеретање младе Немице. Развезла ми је читав путни програм: Рим, Напуљ (са облигатном Плавом Пећином), Фођа, Анкона, Ве- неција, — дакле редовна „рута“ сваког ИаИепјаћгег-а. На моје питање, да ли ће ићи у оближње Пезо1е да разгледају дивни положај цркве са шумарком пинија,' преврнула је очима и са уздахом: ВбскИп 1еМе т

Занимљиво је гледати посматрачеви узвици и изрази одушевљења или ди-
како
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овај део Швајцарске и онда полете у воз за Италију. 
Сваки прелистава Гетеов или Фишеров напис ИаИ- 

ет8сће /?ше; једни се задубили у Грегоровиусове
Хенов НаИеп; АпвиМеп и. 
на памет „Римске елегије“

у јачини и финоћи мењају или губе. Један 

заједљив Талијанац приметио је, да у немачком једна 

звездица значи ћеггИсћ или ргасћИ^, а две ргоззагИ^ 

или епГжскепЛ, а код Гетеових читалаца и ШоззаИзсћ. 
Тако је Немцу не само дан и сат унапред одређен 

за сваку варош, него и објекат естетског уживања, 
као и степен његовог дивљења.

вљења

У/апс1егјаћге т НаИеп или у 

81гелјИсМег, други опет уче 

или бележе по Бедекеру. Понека групица испитуЈе 

„немачко-талијанских разговора“, јер, морамо 

Немац никада не путује ван домовине, да се 

већ неколико недеља пред полазак није одао „учењу“ 

дотичнога језика, осим ако путује у српско-хрватске 

крајеве, пошто ми у нашој, рецимо, „добродушности“ 

држимо да је уљудно и отмено странца послужити, 
упутити и подворити на његовом језику. Сад, што 

овако учење — поред познатог немачког талента за 

језике — не вреди ни најмање, то ови путници оби- 

чно касно искусе. Тако Немац пројури Швајцарском. 
Када се воз испне на вис код Киаса и пукне лом- 

бардиска низина, намах се захори из стотине грла: 

ПаИеп! НаИеп! Тако су некада Теутонци и, три- 

наест стотина година касније, Хоенштауфовци ову 

„земљу обећану“ поздрављали. Прва варош, која се 

мора разгледати, јесте Фиоренца, „најлепши град на 

свету“, како вели „Бедекер за Горњу Италију“. И 

Гете се прво у Фиоренци задржао, зато то исто 

чине Немци и после стотину и неколико година. Но 

у Бедекерову фразу о најлепшој вароши на свету 

добро је и посумњати, јер је Фиоренца данас један 

од прљавиЈих и запуштенијих градова Италије. Ипак 

Немци већином путују да уче, т. ј. да виде, но не и да 

разумеју. А Фиоренца је доиста прави КопуегзаИопз- 

1'ехскоп. Галерије натрпане и претрпане сликарским и 

вајарским радовима, музеји са старом ношњом и по- 

кућством, — свега доста и предовољно. Но да се 

посетилац у том лавиринту уметности не би смео 

нити изгубио, брине се Бедекер: крај сваке, иоле 

боље, слике ставља звездицу, а крај најбољих и две.
се са бројем звездица

се из 
знати

Једног летњег дана седео сам у Са$е ОоШот у 

Фиоренци и прелиставао талијанске и 

часописе. Прекопута, за другим столом, седела је 

млада плавокоса и плавоока дама, оштрога носа, 
прави немачки расни тип. Прелистала је свој руковет 

илустрованих листова и, очито од дугога времена, 
пратила кроз окно улични живот града. Познавајући 

љубазност и предусретљивост Немица, приступим јој 
са извином, да јој не желим досађивати, али сам у 

њој упознао своју земљакињу. Брзо се пустимо у 

разговор и ја дознам, да је овде са својим мужем, 
младим професором гимназије у Каселу, на свадбе- 

ном путовању. До подне прегледали су све галерије, 
музеје и обиграли цитаделу, по утврђеном путном 

распореду, само им је још био остао стари мост на 

Арноу, али она је од велике врућине (која у плану 

није била предвиђена) и мотања била тако уморна, 
да се морала одрећи разгледања моста, док муж јој, 
тако исто уморан, који из програма није ништа 

хтео да изостави, оде до моста да га у бележници 

превуче и класификује 

ргапШбз.

немачке

свакако са шпбегђаг или

Расположен слушао сам ћеретање младе Немице. 
Развезла ми је читав путни програм: Рим, Напуљ 

(са облигатном Плавом Пећином), Фођа, Анкона, Ве- 

неција, — дакле редовна „рута“ сваког ИаИепјаћгег-а. 
На моје питање, да ли ће ићи у оближње Пезо1е да 

разгледају дивни положај цркве са шумарком пинија,' 
преврнула је очима и са уздахом: ВбскИп 1еМе тЗанимљиво је гледати 

посматрачеви узвици и изрази одушевљења или ди-
како
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Н А ПУТУПезок, асћ! потврди да ће отићи до виле, у којој је велики Швајцарац сиротовао, када немачки народ о његовој величини није још био довољно убеђен.Осведочивши се, да и од ове лутке не могу ни- шта друго чути, до познате цитате из Рпћгег с/игсћ Р1огепг-г. и Гурлитове историје сликарства, умакнем испред упознавања са њеним мужем, вероватно још сухопарнијим и лексикално већма натученим човеком.

тинама бициклиста и пређу читаве крајеве домовине. У најновије време јуре друмовима и аутомобили, који су у Немачкој најмногобројнији.
Приликом свих ових путовања, излетници и путници упознају отаџбину, опажају прилике у који- ма се налази народ и стичу румене образе и здрава чула. Може се рећи да Немац најбоље познаје све крајеве, у којима живи немачки народ, и не само да зна, да тамо негде, на подножју Карпата, један мали део немачког народа — ердељски Саси

*

I*

ћ'.1
Познато је, да од свију народа Немци путују у највећем броју. Наравно, да су томе узрок сређене материјалне околности и виши ступањ образовано- сти. Но има у Немцу и инстинкта за путовањем, који код образованијих прелази у начело. Немачки путници могу се поделити у три категорије: путнике ради студирања, путнике из спорта и путнике који путују ради разоноде. Сви ови много путују по Не- мачкој и по страним земљама. Свако немачко село, под вођством свога учитеља и пастора, приређује годишње неколико излета у главни град провинције, у коме разгледа важна економска и индустриска по- дузећа и установе, угледна економска добра велепо- седника, фабрике покућанства и господарских арти- кала. На овим излетима суделују већином сви одра- сли сељани, често и домаћице, и то у највећем реду, са Киск$аск-ст, са брашњеницама на леђима. Државаобаљеним ценама на

— више од шест стотина година одржава себе у мору туђинштине, него те крајеве посе- ћује у врло великом броју.0
Игалију сматрају Немци својом другом домови- ном. Томе доприносе историске везе и школска обу- ка. Но та њихова „домовина“, она прва Италија, јесте Италија римскога царства, она друга Италија Ренесансе, а трећа, Нова Италија, за Немце и не постоји. Немци заобилазе мозак и мишице Модерне Италије: Турин, Таенову и Милано. Не занимају се социјалним, економским и политичким земље, те се због тога мора констатовати парадок- сна истина, да су баш Немци тај културни народ, који Италију скоро најмање познаје. Немци имају симпатије за данашњи италијански народ због њихо- вих „естетских“ предака, а не поштују их, пошто не познају рад у Ломбардији и Апулији, него још увек причају о лењости Талијана генералишући ути- ске о лазаронима јужне Италије. Но и та симпатија и одушевљење Немаца за ту земљу није више тако свеопшта. Ипак и сада има много немачких брачних парова, који у дубокој старости не би сматрали брак

0 Упоредимо са овим познавање „неослобођених крајева и потлачене браће“ од стране слободних Срба. Уверен када та „неослобођена браћа“ не би одлазила слободне крајеве, ови би о њима Кинезима. Слабо међусобно још и данас има

№
\<

'А

Гм

}
питањима ове

редовно помаже ова путовања жељезницама и бродовима, наградама учитељима ђама, па чак и испослованим приступом у приватне фабрике. И ђаци средњих и виших школа дохвате штап у руке, пребаце Рискзаск на леђа, те са песмом и свирком прођу долине Рајне, Некара, Мајне и Ду- нава, пређу и Харц, Тириншку Шуму и баварске Алпе. Јужним крајевима Немачке још и данас путују поштанским колима, те омладина уз рог постиљона прочуствује и расположења, која су негда владала Гетеом и Биргером. Истим друмовима јуре дању сто-

во-I-
I?

I
сам, да, 

у наше физично мање знали но што знају о познавање добрим делом је узрок, да појава „пречанског“ и „куферашког“ питања.

\
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Пезок, асћ! потврди да ће отићи до виле, у којој 

је велики Швајцарац сиротовао, када немачки народ 

о његовој величини није још био довољно убеђен.
Осведочивши се, да и од ове лутке не могу ни- 

шта друго чути, до познате цитате из Рпћгег с/игсћ 

Р1огепг-г. и Гурлитове историје сликарства, умакнем 

испред упознавања са њеним мужем, вероватно још 

сухопарнијим и лексикално већма натученим човеком.

тинама бициклиста и пређу читаве крајеве домовине. 
У најновије време јуре друмовима и аутомобили, који 

су у Немачкој најмногобројнији.
Приликом свих ових путовања, излетници и 

путници упознају отаџбину, опажају прилике у који- 

ма се налази народ и стичу румене образе и здрава 

чула. Може се рећи да Немац најбоље познаје све 

крајеве, у којима живи немачки народ, и не само 

да зна, да тамо негде, на подножју Карпата, 

један мали део немачког народа — ердељски 

Саси

*

I*

ћ'.1 Познато је, да од свију народа Немци путују у 

највећем броју. Наравно, да су томе узрок сређене 

материјалне околности и виши ступањ образовано- 

сти. Но има у Немцу и инстинкта за путовањем, 
који код образованијих прелази у начело. Немачки 

путници могу се поделити у три категорије: путнике 

ради студирања, путнике из спорта и путнике који 

путују ради разоноде. Сви ови много путују по Не- 

мачкој и по страним земљама. Свако немачко село, 
под вођством свога учитеља и пастора, приређује 

годишње неколико излета у главни град провинције, 
у коме разгледа важна економска и индустриска по- 

дузећа и установе, угледна економска добра велепо- 

седника, фабрике покућанства и господарских арти- 

кала. На овим излетима суделују већином сви одра- 

сли сељани, често и домаћице, и то у највећем реду, 
са Киск$аск-ст, са брашњеницама на леђима. Држава

обаљеним ценама на

— више од шест стотина година одржава 

себе у мору туђинштине, него те крајеве посе- 

ћује у врло великом броју.0
Игалију сматрају Немци својом другом домови- 

ном. Томе доприносе историске везе и школска обу- 

ка. Но та њихова „домовина“, она прва Италија, 
јесте Италија римскога царства, она друга Италија 

Ренесансе, а трећа, Нова Италија, за Немце и не 

постоји. Немци заобилазе мозак и мишице Модерне 

Италије: Турин, Таенову и Милано. Не занимају се 

социјалним, економским и политичким 

земље, те се због тога мора констатовати парадок- 

сна истина, да су баш Немци тај културни народ, 
који Италију скоро најмање познаје. Немци имају 

симпатије за данашњи италијански народ због њихо- 

вих „естетских“ предака, а не поштују их, пошто 

не познају рад у Ломбардији и Апулији, него још 

увек причају о лењости Талијана генералишући ути- 

ске о лазаронима јужне Италије. Но и та симпатија 

и одушевљење Немаца за ту земљу није више тако 

свеопшта. Ипак и сада има много немачких брачних 

парова, који у дубокој старости не би сматрали брак

0 Упоредимо са овим познавање „неослобођених крајева 

и потлачене браће“ од стране слободних Срба. Уверен 

када та „неослобођена браћа“ не би одлазила 

слободне крајеве, ови би о њима 

Кинезима. Слабо међусобно 
још и данас има

№
\<

'А

Гм

}
питањима ове

редовно помаже ова путовања 

жељезницама и бродовима, наградама учитељима 

ђама, па чак и испослованим приступом у приватне 

фабрике. И ђаци средњих и виших школа дохвате 

штап у руке, пребаце Рискзаск на леђа, те са песмом 

и свирком прођу долине Рајне, Некара, Мајне и Ду- 

нава, пређу и Харц, Тириншку Шуму и баварске 

Алпе. Јужним крајевима Немачке још и данас путују 

поштанским колима, те омладина уз рог постиљона 

прочуствује и расположења, која су негда владала 

Гетеом и Биргером. Истим друмовима јуре дању сто-

во-

I-
I?

I
сам, да, 

у наше физично 
мање знали но што знају о 

познавање добрим делом је узрок, да 

појава „пречанског“ и „куферашког“ питања.
\
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НА ПУТУНА ПУТУ

нуте госпође са речима: „Пардон, ја имам карту п а 
а Ви другога разреда“. Примећујем, да о неком дифе- ренцовању првога и другога разреда код ових столичи- ца нема ни спомена. Једино постоји упутство зи, да се прво постара за путнике првога разреда Да бих избегао сумњичење е падам у исту грешку, коју пребацујем Немцима:

потпуним, да нису на свадбеном путу у гондоли по каналима и лагунама Венеције измењали пољупце и 
цитирали Платена:

1сћ §М% ап§ 1ап(1, тсМ оћпе Ригсћ! ипд. Кареп, Оа %1апг1 дег МагкизрШг ип ИсМ дег 8оппе.8о11 кћ Ит тгкћсћ ги ћекекп и>ареп ?

послу-

по-
генералисањепоЈединих случаЈева, износим овде два пасуса из „Опомена немачким путницима“, које је лист Кбкксће \1о1к§геИип<г донео у једном броју 1905. године:„Приликом путовања треба се обазирати на пра- вила доброг опхођења, а не извалити се у куту, по- здрављати треба оне, који се налазе у оделењу у које ступамо, ма били сасвим страни“, и „Кад стра- но лице ступи у ваше оделење, не смете укочити колена или се пружити да му пролаз затворите. Када влак пролази кроз живописне пределе, не за- узмите за себе цео изглед. Не казујте да је оделење пуно, када то није истина. Немојте душмански мери- ти оне,

Но има на истом тргу Немаца, већином пруских капиталиста, који под Марковим звоником причају један другом и кошер-анегдоте. А полако нестаје и она слепоћа за прљеж и неред по талијанским хоте- лима, те се услед тога немачким капиталом подижу данас импозантни хотели са удобностима и немачком кујном. Том преокрету много је допринело и држање талијанског народа према Тросавезу. Немачки инте- лигенат сматра незахвалношћу да Талијани, покрај свег добра, које имају од немачких „хаџија“ и покрај признавања Немаца о њиховој естетској надмоћности, воде самосталну политику. Али крај свега тога мора се рећи, да је Немац у Италији и у понашању и у разговору сношљив, кадикад и симпатичан, те чини утисак матуранта на састанку после десет или двадесетипет година: све га подсећа на школу, на књиге, те је иако детињасто смешан, ипак и безаз- лен. Сасвим је друкчији Немац на туђем земљишту, особито у словенским крајевима Монархије или на Балкану. Једну веома карактеристичну сцену мо- рам споменути. Десила се на Лојдовом броду „Алми- си“, на путу од Венеције до Трста. Мрак се тек чео разгаљивати, а белина се хватала над пучином, када су путници изашли на палубу, која је за први и други разред на предњем делу лађе. Неколицина је поседала на столичице и посматрала венецијанску обалу, коју смо остављали. Један од гледалаца устане и сиђе у лађу, пошто му је било хладно. Нека го- спођа, Хрватица, хтеде се спустити на упражњену сто- лицу, но у исти мах прискочи голобради немачки уни- верзитетски студент и извуче столицу испод забезек-

ипак
који су ступили последњи, јер имају иста права као и ви. Свакој женској помозите лепушкатој — да унесе свој пртљаг“. Чињеница, да је лист КдШзсће Уо1к§геИип&, упркос свом патриоти- зму, ова упутства морао објавити, довољно нам го- вори о безобзирности немачких путника.

При избору циља путовању Немци се руководе и политично-националним разлозима. Ево примера: нас Србо-Хрвате од дужег времена необично мрзе, сматрају нас једином препреком њиховом на исток,

не само

продирањуте нас и путовањем бојкотују.0 Далмацију
0 Професор Ог Еи'ак1 НшСе у МШеИипдеп Лег ЗиЛтагк признаје красоте Далмације, али их је назвао дивљином, пошто становништво не зна немачки. Осим овога избацује безброј лажних тврдња: Далматинци су му груби, градови невероватно прљави, јело несварљиво, а конаци рђави и скупи. Међутим Хауфе заборавља, да су хотелијери већином Немци из Беча и да све гостионице држе немачке листове. Овај доктор-професор даље се жали на просјачење у Далмацији, — тврдња, која је према талијанским приликама гадна подвала.

ПО-
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нуте госпође са речима: „Пардон, ја имам карту п а 

а Ви другога разреда“. Примећујем, да о неком дифе- 

ренцовању првога и другога разреда код ових столичи- 

ца нема ни спомена. Једино постоји упутство 

зи, да се прво постара за путнике првога разреда 

Да бих избегао сумњичење е падам у исту 

грешку, коју пребацујем Немцима:

потпуним, да нису на свадбеном путу у гондоли по 

каналима и лагунама Венеције измењали пољупце и 

цитирали Платена:
1сћ §М% ап§ 1ап(1, тсМ оћпе Ригсћ! ипд. Кареп, 
Оа %1апг1 дег МагкизрШг ип ИсМ дег 8оппе.
8о11 кћ Ит тгкћсћ ги ћекекп и>ареп ?

послу-

по-
генералисање

поЈединих случаЈева, износим овде два пасуса из 

„Опомена немачким путницима“, које је лист Кбкксће 

\1о1к§геИип<г донео у једном броју 1905. године:
„Приликом путовања треба се обазирати на пра- 

вила доброг опхођења, а не извалити се у куту, по- 

здрављати треба оне, који се налазе у оделењу у 

које ступамо, ма били сасвим страни“, и „Кад стра- 

но лице ступи у ваше оделење, не смете укочити 

колена или се пружити да му пролаз затворите. 
Када влак пролази кроз живописне пределе, не за- 

узмите за себе цео изглед. Не казујте да је оделење 

пуно, када то није истина. Немојте душмански мери- 

ти оне,

Но има на истом тргу Немаца, већином пруских 

капиталиста, који под Марковим звоником причају 

један другом и кошер-анегдоте. А полако нестаје и 

она слепоћа за прљеж и неред по талијанским хоте- 

лима, те се услед тога немачким капиталом подижу 

данас импозантни хотели са удобностима и немачком 

кујном. Том преокрету много је допринело и држање 

талијанског народа према Тросавезу. Немачки инте- 

лигенат сматра незахвалношћу да Талијани, покрај 

свег добра, које имају од немачких „хаџија“ и покрај 

признавања Немаца о њиховој естетској надмоћности, 
воде самосталну политику. Али крај свега тога 

мора се рећи, да је Немац у Италији и у понашању 

и у разговору сношљив, кадикад и симпатичан, те 

чини утисак матуранта на састанку после десет или 

двадесетипет година: све га подсећа на школу, на 

књиге, те је иако детињасто смешан, ипак и безаз- 

лен. Сасвим је друкчији Немац на туђем земљишту, 
особито у словенским крајевима Монархије или на 

Балкану. Једну веома карактеристичну сцену мо- 

рам споменути. Десила се на Лојдовом броду „Алми- 

си“, на путу од Венеције до Трста. Мрак се тек 

чео разгаљивати, а белина се хватала над пучином, 
када су путници изашли на палубу, која је за први 

и други разред на предњем делу лађе. Неколицина 

је поседала на столичице и посматрала венецијанску 

обалу, коју смо остављали. Један од гледалаца устане 

и сиђе у лађу, пошто му је било хладно. Нека го- 

спођа, Хрватица, хтеде се спустити на упражњену сто- 

лицу, но у исти мах прискочи голобради немачки уни- 

верзитетски студент и извуче столицу испод забезек-

ипак који су ступили последњи, јер имају иста 

права као и ви. Свакој женској помозите 

лепушкатој — да унесе свој пртљаг“. Чињеница, да 

је лист КдШзсће Уо1к§геИип&, упркос свом патриоти- 

зму, ова упутства морао објавити, довољно нам го- 

вори о безобзирности немачких путника.
При избору циља путовању Немци се руководе 

и политично-националним разлозима. Ево примера: 

нас Србо-Хрвате од дужег времена необично мрзе, 
сматрају нас једином препреком њиховом 

на исток,

не само

продирању
те нас и путовањем бојкотују.0 Далмацију

0 Професор Ог Еи'ак1 НшСе у МШеИипдеп Лег ЗиЛтагк 

признаје красоте Далмације, али их је назвао дивљином, пошто 

становништво не зна немачки. Осим овога избацује безброј 
лажних тврдња: Далматинци су му груби, градови невероватно 

прљави, јело несварљиво, а конаци рђави и скупи. Међутим 

Хауфе заборавља, да су хотелијери већином Немци из Беча и 

да све гостионице држе немачке листове. Овај доктор-професор 

даље се жали на просјачење у Далмацији, — тврдња, која је 

према талијанским приликама гадна подвала.

ПО-

45
44 1



Н А ПУТУ НА ПУТУ

и аустриску „колонију“ Херцег-Босну Немци до ско- 
ра нису ни посећивали из разлога, што они, као 
највећа „животиња навике“ нису путници пронала- 
зачи, као Енглези. Сада пак, када нису могли покрај 
красота поменутих српско-хрватских земаља проћи 
затворених очију, покушавају томе стати на пут 
шовинистичким разлозима.

пеп Ваите,.... сИе /пг с!а$ хи егкШгеп, ш$ $1е тгкИсћ 
$тс1, кћ каит ррекаие. Ипак аутора извињава често 
признање: 1сћ $сћтће тетег ОешћпћеИ пасћ т Ое- 
ћеп, тИ В1е1$И/1 сИе$е МоПгеп, кћ Не$е аи/ о1утрксћег 
Егск аи$8г$кеск1 На Крфу сећа се Одисеја; сретне 
ли каквога свињара, пада му на памет „божанствени“ 
Еумеус, муж истога позива. И тако даље. Па онда: 
1т Кктррсктеп! рата$$1$сћег СјиеИе, <Ие$е$ Јипрћгип- 
пеп$, ћас1е кћ. Е$ ће$сћккћ( ткћ ете Ветићегит*. 
1сћ /ићк АроНоп ип(ег скп Н(г(еп, ипс( гхсаг т $сћКсћ(ег 
Меп$сћепре$(а((, а($ 8сћа/егкпесћ(, те тг $артп хипг- 
пеп. И по истој схеми јављају му се нимфе, панови 
и друге митолошке креатуре. Треба, дакле, 
у Грчку, да се напише 
„знања“,

Обичај је у нас Срба, да свако, ко год завири 
у Млетке или Напуљ, па ма и у Истру, напише пу- 
топис. То је и разумљиво. Ионако мало њих путују. 
Па онда, путовање „проширује хоризонт“ (а то бих 
волео видети) „сабирају се искуства и знања“, те се 
сваки овакав путник осећа позваним своје „утиске 
и опажања“
„вођа“ — у каквом фељтону или месечнику публици 
да баци у лице. Замислимо сад да је и код Немаца 
овај адет! Творнице папира не би могле надојамити 
довољан број вагона хартије, када би сваки немачки 
путник о својој позваности тако дубоко и тако сме- 
шно наивно био уверен, као што су наши Свенови. 
И у овоме Немци се одликују врло корисном осо- 
бином: признавањем аукторитета. Путопис може пи- 
сати професор географије и историје или књижевник 
од заната. Године 1908., у Фишеревом издању, изађе 
Огксћксћег ЕгпћИпр од Герхарта Хауптмана. За Немце 
био је то прави литерарни догађај, отприлике као 
што је за Италију Данунцијева Иахе. За неколико 
недеља разграбило се 20.000 примерака по цену од 
5 и 6 марака. Цитираћу неколико карактеристичних 
места, која нас уверавају да њихов велики драматик 
гимназиским образовањем и историјом накљукан као 
и сваки Немац полази на „класично земљиште“ 
Грчке или Италије и унапред зна где ће се одуше- 
вљавати; довољно је и њему географско име, да 
развеже цео дењак историских и литерарних реми- 
нисценција из свог Зсћикаск-а: (Јпп р1о(г1кћ ег$сће(-

путовати 
репетиториум школских 

а не да се опажају прилике у земљи. За- 
мислимо оваког путника у Србији: у брдима јављају 
му се виле, чује Маркова Шарца где вришти и т. д. 
Он то мора да види, иначе би изгубио веру у своје 

немачко свезнање. И када се јави овакво литерарно 
дело, дело фантазије, онда се констатује, да је не- 
мачка књижевност обогаћена једним Ие/$ттр, сћткек 
$утћоН$сћ ипс( <ре($(гекћ

већином прелисе из „Бедекера“ и

написом.
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Н А ПУТУ
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затворених очију, покушавају томе стати на пут 
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Егск аи$8г$кеск1 На Крфу сећа се Одисеја; сретне 

ли каквога свињара, пада му на памет „божанствени“ 

Еумеус, муж истога позива. И тако даље. Па онда: 
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пеп$, ћас1е кћ. Е$ ће$сћккћ( ткћ ете Ветићегит*. 
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Меп$сћепре$(а((, а($ 8сћа/егкпесћ(, те тг $артп хипг- 

пеп. И по истој схеми јављају му се нимфе, панови 

и друге митолошке креатуре. Треба, дакле, 
у Грчку, да се напише 

„знања“,

Обичај је у нас Срба, да свако, ко год завири 

у Млетке или Напуљ, па ма и у Истру, напише пу- 

топис. То је и разумљиво. Ионако мало њих путују. 
Па онда, путовање „проширује хоризонт“ (а то бих 

волео видети) „сабирају се искуства и знања“, те се 
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„вођа“ — у каквом фељтону или месечнику публици 

да баци у лице. Замислимо сад да је и код Немаца 

овај адет! Творнице папира не би могле надојамити 

довољан број вагона хартије, када би сваки немачки 

путник о својој позваности тако дубоко и тако сме- 

шно наивно био уверен, као што су наши Свенови. 

И у овоме Немци се одликују врло корисном осо- 

бином: признавањем аукторитета. Путопис може пи- 
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што је за Италију Данунцијева Иахе. За неколико 
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развеже цео дењак историских и литерарних реми- 

нисценција из свог Зсћикаск-а: (Јпп р1о(г1кћ ег$сће(-
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а не да се опажају прилике у земљи. За- 

мислимо оваког путника у Србији: у брдима јављају 

му се виле, чује Маркова Шарца где вришти и т. д. 
Он то мора да види, иначе би изгубио веру у своје 

немачко свезнање. И када се јави овакво литерарно 

дело, дело фантазије, онда се констатује, да је не- 

мачка књижевност обогаћена једним Ие/$ттр, сћткек 

$утћоН$сћ ипс( <ре($(гекћ
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КОД КУЋЕ

колевке и мртвачког одра, није заклоњен,: о$Р фаниханих погледа прекоуличног суседства. Нко+мј развиће и хигијенске прилике одстранише б?гк* банка, на коме је бајкама и песмама припитомљавала своје унучиће и давала им узоре. Нема више ни де- дине наслоњаче. Фауст XX. века, гледајући данашње наслоњаче, не би могао декламовати:

:о
са

КОД КУЂЕ
У ПОРОДИЦИ.

о ттт ткћ аи/! скг с!и сИе УогшИ $сћопПородица и огњиште, предмети славопоЈима од Омира до Гетеа и даље, при посматрању са соци- олошког гледишта разодевају се лирске мекоГе и топлине, које им приписује младић, гледајући у њима једину могућу заједницу са својом изабраницом. У породици гледа социологија појав тројне заједнице: становања, исхрањивања и одгоја, свакако са њима својственим угодностима и дахом идеалности. Ако је српски народ силом околности показао сјајне особи- не и у колиби и оним кровињарама, у којима човекосталим својим благом налази

Ве1 Вгеис! ипс! Всћтегг т ојЈпеп Агт етр/апреп! Ше о/1, асћ! ћа1 ап сИе$ет Уа1ег1ћгоп
Зсћоп ете Зсћаг соп КШегп гтр$ ^ећапреп! У1е11е1сћ1 ћа1, скткћаг /пг скт ћеШ^еп Сћп$1, Мет Цећсћеп Мег, тИ соИеп КпШешап^еп 
Оет Аћпћеггп /готт Ше т1ке Наис! рекп$$1. 1сћ /пћ/, о Мсккћеп, петеп Оел$1
[)ег ВпИ ипс! Огппипр ит ткћ заи$е1ћ,
Г)ег тпИегксћ сксћ 1а§11сћ ип1еп\>ек1,
Оеп Терркћ аи/ с1еп Т1$сћ сксћ гетИсћ ћгеИеп ћекз!, Зораг Шгп 8апс1 ги с1етеп Тпззеп кгаизеШ.

са децом, стоком и 
заклона од временских непогода, те се таква склони- могу назвати становима, при овим расма- трањима морамо имати на уму, да је ток културног развића на западу текао мирно, да се без тога мира могу преставити меке и идиличне црте душе француског, немачког и скандинавског народа које су, као и наша мушкост и неустрашивост, свакако

ма се нама

0 Иеће НапсН зо рбИег^ккћ!
Ок НпИе тгс! с!игсћ сксћ ет Нпптекекћ.

шта и не

Огњиште, символ заједнице за исхрањивање, из- губило је за последњих педесет година исто толико
тешко

од своЈе солидности и топлине. Док је пре у поро- дици било и продуктивног и конзумног домазлука, продуктивности данас нестаје готово сасвим. Нема више домаћих ливених свећа,

тако исто достојне културног човека, 
често привиђале и мекушношћу.

куваног сапуна, не зврЈи више мотовило нити чунак пролеће кроз осно- ву. Остало је само ,,рођено огњиште“, на коме до- маћица на свој посебан начин готови јела, угађајући прохтевима домаћина и осталих Домаћа храна

Захтевима пристојнога живота може одговорити једино већи број кућних просторија са вртом, према броју појединих глава. То је имала велика већина оних 35 до 40 милиона Немаца у годинама 1860—70., чланова породице.док сав прираштај за 25 до 30 милиона долази пролетаријат, велике градове или на имовно најсла- бији део народа, на сељака. Скупоћа станова и ни- жој интелигенцији, дакле већини, онемогућује ужи- поменутих станарских угодности. Великоваро- породични живот, од брачног пара до прве

на важан Је услов чврстој основи поро-Дичног живота, ма колико нам таква материјална подлога у идеалном браку изгледала несимпатичном. Но свемогући кумир, индустријализација, који је деци мајку и малој браћи сестре отео, почиње рушити и домаће огњиште. КеШгаИтизћаИипр-Еткпсћепћаиз је-

вања
шки
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КОД КУЋЕ

колевке и мртвачког одра, није заклоњен,: о$Р 

фаниханих погледа прекоуличног суседства. Нко+мј 
развиће и хигијенске прилике одстранише б?гк* 

банка, на коме је бајкама и песмама припитомљавала 

своје унучиће и давала им узоре. Нема више ни де- 

дине наслоњаче. Фауст XX. века, гледајући данашње 

наслоњаче, не би могао декламовати:
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са

КОД КУЂЕ
У ПОРОДИЦИ.

о ттт ткћ аи/! скг с!и сИе УогшИ $сћоп
Породица и огњиште, предмети славопоЈима од 

Омира до Гетеа и даље, при посматрању са соци- 

олошког гледишта разодевају се лирске мекоГе и 

топлине, које им приписује младић, гледајући у њима 

једину могућу заједницу са својом изабраницом. У 

породици гледа социологија појав тројне заједнице: 

становања, исхрањивања и одгоја, свакако са њима 

својственим угодностима и дахом идеалности. Ако је 

српски народ силом околности показао сјајне особи- 

не и у колиби и оним кровињарама, у којима човек
осталим својим благом налази

Ве1 Вгеис! ипс! Всћтегг т ојЈпеп Агт етр/апреп! 

Ше о/1, асћ! ћа1 ап сИе$ет Уа1ег1ћгоп
Зсћоп ете Зсћаг соп КШегп гтр$ ^ећапреп! 

У1е11е1сћ1 ћа1, скткћаг /пг скт ћеШ^еп Сћп$1, 
Мет Цећсћеп Мег, тИ соИеп КпШешап^еп 

Оет Аћпћеггп /готт Ше т1ке Наис! рекп$$1. 
1сћ /пћ/, о Мсккћеп, петеп Оел$1
[)ег ВпИ ипс! Огппипр ит ткћ заи$е1ћ,
Г)ег тпИегксћ сксћ 1а§11сћ ип1еп\>ек1,
Оеп Терркћ аи/ с1еп Т1$сћ сксћ гетИсћ ћгеИеп ћекз!, 
Зораг Шгп 8апс1 ги с1етеп Тпззеп кгаизеШ.са децом, стоком и 

заклона од временских непогода, те се таква склони- 

могу назвати становима, при овим расма- 

трањима морамо имати на уму, да је ток културног 

развића на западу текао мирно, да се без тога мира 

могу преставити меке и идиличне црте душе 

француског, немачког и скандинавског народа које 

су, као и наша мушкост и неустрашивост, свакако
ма се нама

0 Иеће НапсН зо рбИег^ккћ!
Ок НпИе тгс! с!игсћ сксћ ет Нпптекекћ.шта и не
Огњиште, символ заједнице за исхрањивање, из- 

губило је за последњих педесет година исто толико
тешко од своЈе солидности и топлине. Док је пре у поро- 

дици било и продуктивног и конзумног домазлука, 
продуктивности данас нестаје готово сасвим. Нема 

више домаћих ливених свећа,тако исто достојне културног човека, 
често привиђале и мекушношћу. куваног сапуна, не 

зврЈи више мотовило нити чунак пролеће кроз осно- 

ву. Остало је само ,,рођено огњиште“, на коме до- 

маћица на свој посебан начин готови јела, угађајући 

прохтевима домаћина и осталих 

Домаћа храна

Захтевима пристојнога живота може одговорити 

једино већи број кућних просторија са вртом, према 

броју појединих глава. То је имала велика већина 

оних 35 до 40 милиона Немаца у годинама 1860—70., чланова породице.
док сав прираштај за 25 до 30 милиона долази 

пролетаријат, велике градове или на имовно најсла- 

бији део народа, на сељака. Скупоћа станова и ни- 

жој интелигенцији, дакле већини, онемогућује ужи- 

поменутих станарских угодности. Великоваро- 

породични живот, од брачног пара до прве

на важан Је услов чврстој основи поро-
Дичног живота, ма колико нам таква материјална 

подлога у идеалном браку изгледала несимпатичном. 
Но свемогући кумир, индустријализација, који је деци 

мајку и малој браћи сестре отео, почиње рушити и 

домаће огњиште. КеШгаИтизћаИипр-Еткпсћепћаиз је-вања
шки
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сте девиза, која врбује присташе широм Германије у свима круговима грађанства. Њено остварење значи- ло би индустријализацију породичног живота. Ста-
би хотелима. Из Данске идеја

солидност саме заједнице. Чистоћа, ред и укус женина су својства, без којих ниједан дом, ниједан стан није привлачан за мушког, нити је оно, немачки језик сигурним инстинктом назива апћеЈтеШ. У породичном животу рад на исхрани у рукама је жене и одраслих кћери. Мушки су, истина, они који „заслужују хлеб“, али без штедње и умешности до- маћице остали би скоро при самом хлебу. Одгој деце исто је тако мајчин позив, већ и услед одсуства очева, а и због тога, што је дечја душа ближа жен- ској него мушкој.
После понављања ових опште познатих задатака жене и њених особина, погледајмо пажљивије нема- чку жену и немачку девојку. Једноставност, вредноћа и скромност јесу својства већине Немица, зато се и мора рећи: жена је га економско и политично ра- звиће Немачке од истог, ако не још и већег, значаја од мушких. У Немачкој средња жена, жена из народа, сама зарађује свој хлеб и још, често пута, издржава мајку, браћу или сестре. Немица је увек била добра домаћица, штедљива и практична. Грађанке, које се удају са 60 до 80 хилада динара мираза, саме оба- вљају домаћи посао, у најбољем случају држе још и по једну служавку. Пре пола века била је то општа одлика, данас је пак маловарошка. Кћери се уче до- мазлуку под строгим надзором мајке. Ко се не би сетио Гретиних речи:

Ја, ипзгге \\ћг1зсћајЧ гз( пиг к1ет,
(Јпс1 с1осћ т11 з1е уегзећеп зет.
Кбг ћаћеп ке1пе Ма<г<1; тиз§ косћеп, Јереп, зМскеп (ЈпЛ паћп, ипс1 1аи/еп Јгпћ ипс1 зраЈ;
(Јпп теиге МиНег Л т а11еп 8Шскеп 8о аккига(!
кћсћ( <1азз зге јиз! зо зећг згсћ етгизсћгапкеп ћа( УЈгг кбпп(еп ипз н>еК ећ’г а1з апспге гереп:
Мет Уа(ег ћт(егИезз ет ћпћзсћ Уегтбреп,
Ет Наизсћеп ипс! ет Сагкћеп уог с1ег 8(ас1(.

штонови, домови, постали
]е почела продирати кроз Немачку. У Берлину има већ више таквих „хотела“, па и у другим великим

са 15—20 ста-градовима Немачке. Постоје домови нова од 3—4 собе за по једну породицу и за све једна кухиња, у којој се готови храна за све укућане заједно. Чиновник друштва за конструкцију оваких „хотела“ обилази јутром све укућане, који у књигу забележе каква јела желе тога дана и у колико ча- сова. Цене су, наравно, много умереније од цена у
да до оваких

доћи само имућнији. Тиме се дома-
но ипак доста високересторанима 

угодности може 
ћице ослобађају служинчади, која. је, као што знамо, „одвише побеснила и постала безобразна“. Да рези- мирам без лажног патоса: ступамо у фазу ди- 
ф е р е н ц и ј а ц и ј е ж е н е.

Као заједкица за одгој и живљење, породица је најмоћнији и безусловно потребан културни фактор. Људи „из добре куће“ разликују се на првом кораку у животу од „потиштених и изгубљених“. Без дома- ћег одгоја спољашња углаћечост и образованост, племенитост срца и чистоћа назора и каракте- ра, не може се ни замислити. „Несебичност и по- жртвовање, страхопоштовање и нежност, узајамно поверење као и свесност дужности, укратко све што човека чини ваљаним и добрим, постало је у зајед- ници породичног живота“. (V/. 8отћаг(). Иако 
који су све те особине присвојили 

породичне средине у борби са другима "
собом, друштвене класе или читави народи могу то постићи само породичним животом и стал- 

ношћу пребивалишта.
У исхрани, становању и одгоју,

нити

има 
сами, 

па и са
великана,
ван
самим

тим елементима 
заједнице породичног живота, жена и женске главе у породици од одсудног су значаја по ваљаност и
50
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сте девиза, која врбује присташе широм Германије у 

свима круговима грађанства. Њено остварење значи- 

ло би индустријализацију породичног живота. Ста-
би хотелима. Из Данске идеја

солидност саме заједнице. Чистоћа, ред и укус 

женина су својства, без којих ниједан дом, ниједан 

стан није привлачан за мушког, нити је оно, 
немачки језик сигурним инстинктом назива апћеЈтеШ. 
У породичном животу рад на исхрани у рукама је 

жене и одраслих кћери. Мушки су, истина, они који 

„заслужују хлеб“, али без штедње и умешности до- 

маћице остали би скоро при самом хлебу. Одгој деце 

исто је тако мајчин позив, већ и услед одсуства 

очева, а и због тога, што је дечја душа ближа жен- 

ској него мушкој.
После понављања ових опште познатих задатака 

жене и њених особина, погледајмо пажљивије нема- 

чку жену и немачку девојку. Једноставност, вредноћа 

и скромност јесу својства већине Немица, зато се и 

мора рећи: жена је га економско и политично ра- 

звиће Немачке од истог, ако не још и већег, значаја 

од мушких. У Немачкој средња жена, жена из народа, 
сама зарађује свој хлеб и још, често пута, издржава 

мајку, браћу или сестре. Немица је увек била добра 

домаћица, штедљива и практична. Грађанке, које се 

удају са 60 до 80 хилада динара мираза, саме оба- 

вљају домаћи посао, у најбољем случају држе још и 

по једну служавку. Пре пола века била је то општа 

одлика, данас је пак маловарошка. Кћери се уче до- 

мазлуку под строгим надзором мајке. Ко се не би 

сетио Гретиних речи:

Ја, ипзгге \\ћг1зсћајЧ гз( пиг к1ет,
(Јпс1 с1осћ т11 з1е уегзећеп зет.
Кбг ћаћеп ке1пе Ма<г<1; тиз§ косћеп, Јереп, зМскеп 

(ЈпЛ паћп, ипс1 1аи/еп Јгпћ ипс1 зраЈ;
(Јпп теиге МиНег Л т а11еп 8Шскеп 

8о аккига(!
кћсћ( <1азз зге јиз! зо зећг згсћ етгизсћгапкеп ћа( 

УЈгг кбпп(еп ипз н>еК ећ’г а1з апспге гереп:
Мет Уа(ег ћт(егИезз ет ћпћзсћ Уегтбреп,
Ет Наизсћеп ипс! ет Сагкћеп уог с1ег 8(ас1(.

што
нови, домови, постали
]е почела продирати кроз Немачку. У Берлину има 

већ више таквих „хотела“, па и у другим великим
са 15—20 ста-градовима Немачке. Постоје домови 

нова од 3—4 собе за по једну породицу и за све 

једна кухиња, у којој се готови храна за све укућане 

заједно. Чиновник друштва за конструкцију оваких 

„хотела“ обилази јутром све укућане, који у књигу 

забележе каква јела желе тога дана и у колико ча- 

сова. Цене су, наравно, много умереније од цена у
да до оваких

доћи само имућнији. Тиме се дома-
но ипак доста високересторанима 

угодности може 
ћице ослобађају служинчади, која. је, као што знамо, 
„одвише побеснила и постала безобразна“. Да рези- 

мирам без лажног патоса: ступамо у фазу ди- 

ф е р е н ц и ј а ц и ј е ж е н е.
Као заједкица за одгој и живљење, породица је 

најмоћнији и безусловно потребан културни фактор. 
Људи „из добре куће“ разликују се на првом кораку 

у животу од „потиштених и изгубљених“. Без дома- 

ћег одгоја спољашња углаћечост и образованост, 
племенитост срца и чистоћа назора и каракте- 

ра, не може се ни замислити. „Несебичност и по- 

жртвовање, страхопоштовање и нежност, узајамно 

поверење као и свесност дужности, укратко све што 

човека чини ваљаним и добрим, постало је у зајед- 

ници породичног живота“. (V/. 8отћаг(). Иако 

који су све те особине присвојили 

породичне средине у борби са другима "
собом, друштвене класе или читави народи 

могу то постићи само породичним животом и стал- 

ношћу пребивалишта.
У исхрани, становању и одгоју,

нити

има 
сами, 

па и савеликана,
ван
самим

тим елементима 

заједнице породичног живота, жена и женске главе 

у породици од одсудног су значаја по ваљаност и
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Индустријализацијом и капиталистичним разви- 
ћем земље удаљавала се Немица и мало по мало све 
више отуђивала од куће. Док је жена из народа до- 
маћом индустријом пре и могла понешто заслужити, 
сада се тога морала одрећи и прећи сасвим у твор- 
ницу, да своју децу виђа само јутром и вечери. Сва- 

друга грађанска кћи одбацила је варјачу 
књиговођа, коресподенткиња или благајкиња села је 
у канцеларију. Велике трговине примиле су девојке 
за продавачице претпостављајући их мушкима ради 

ревности, јефтиноће и привлачног утицаја на 
купце. Ово ускакање из правог девојачког позива — 
спремања за брак — узрок је, да свака трећа Не- 
мица девојка, односно свака друга грађанска кћи, 
без спреме и често и без љубави, испуњава данас 
дужности жене као домаћица, супруга, мајка 
спитачица своје деце. Стога живот жене нема уну-

а због тога развићу

најнезадовољнија народна класа не зато, што би јој 
живот био врло тежак и јадан; она се много боље 
храни, одева и станује угодније но многи други ни- 
жи слојеви народа. То незадовољство даје се психо- 
лошки растумачити непрестаним додиром са нај- 
имућнијим круговима и истим животом бар у погле- 
ду исхране. Ова је класа принуђена да на сваком 
кораку поређује угодан и често сјајан живот својих 
господара са својим зависним и понижавајућим по- 
зивом, зато је и вечито незадовољна. Споменути се 
мора, да је опхођење домаћих са женском послугом 
одвише сурово. Ова грешка је тим већа, 
узме у обзир релативно велика финоћа осећаја и 
начитаност служинчади јер није никаква реткост ако 
у сандуцима послуге нађемо дела Шилера, Уланда 
или Розегера, тврдња која ће свакако 
и сумњу о истинитости њеној. Том смеху ни најмање 
се не чудим и потпуно га разумем кад одмерим пре- 

душевно образовање наших домаћица — слу- 
жинчад и да не спомињем — и кад знам да ни свака 
двадесета српска домаћица „нема времена“ за читање 
дела наших бољих песника и приповедача.

То вечито незадовољство и лоше опхођење учи- 
нило је „питање служинчади“ неодложним. За његово 
решење стављали су два предлога: социјалдемократе 
траже потпуно независан положај, слично другим 
радницима, одређен број радних часова, слободно 
време пак да се препусти личним потребама 
љама послуге; насупрот њима устају професори со- циолози упозоравајући на опасност таке 
сти служинчади, пошто домаћу послугу већином са- 
чињавају малодобне девојке са села, којима би н. пр. 
неодређено време излажења било од опасних после- 
дице по здравље и морал. Они држе да би повратак 
патријархалног опхођења, у коме се чељаде сматра 
чланом породице, највише помогло. Тиме би осигу- рана била поузданост 
само

и каака

њихове

када се

и ва-
изазвати смехтарње хармониЈе са позивом, 

породице недостаје сљедственост.0 И морало 
ставити питање: брак или позив? Велики број фе- 
министички расположених Немаца не налази никакве 
опреке девизи: „брак и позив!“ указујући на чињеницу 
да је данашња домаћица само управљачица конзума* 
погрошње. Увођењем система Еткпсћепћаав-а 
би им и ова задаћа. Грешка ових приговора лежи 

се жели постићи повратак топлине и

се по-
мало

отпала

штоу томе,
привлачности дома, које једино условљавају кулгурни 
значај породице, а ту атмосферу ствара једино жена
као супруга и мати. и же-Слика породичног живота била би непотпунау 
када не би споменули и положај служинчади, наро- 
чито зато, што се ми вишом и нижом интелигенци- 
јом немачког народа нарочито бавимо, код које је 

служинчад искључиво у кући. Домаћа послуга је

независно-

ова
Заоштрена борба за економску егзистенцију жене по- већала је постотак самоубистава женскиња: просечно 1890. до 1900. од 12.000 случајева 2500 женских (20°/о), 1900. до 1910. |

' — - л . Ч

и приврженост служинчади, — а то изгледа искључено — морали би сами
12.500. 3000 женских
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Индустријализацијом и капиталистичним разви- 

ћем земље удаљавала се Немица и мало по мало све 

више отуђивала од куће. Док је жена из народа до- 

маћом индустријом пре и могла понешто заслужити, 
сада се тога морала одрећи и прећи сасвим у твор- 

ницу, да своју децу виђа само јутром и вечери. Сва- 

друга грађанска кћи одбацила је варјачу 

књиговођа, коресподенткиња или благајкиња села је 

у канцеларију. Велике трговине примиле су девојке 

за продавачице претпостављајући их мушкима ради 

ревности, јефтиноће и привлачног утицаја на 

купце. Ово ускакање из правог девојачког позива — 

спремања за брак — узрок је, да свака трећа Не- 

мица девојка, односно свака друга грађанска кћи, 
без спреме и често и без љубави, испуњава данас 

дужности жене као домаћица, супруга, мајка 

спитачица своје деце. Стога живот жене нема уну-
а због тога развићу

најнезадовољнија народна класа не зато, што би јој 
живот био врло тежак и јадан; она се много боље 

храни, одева и станује угодније но многи други ни- 

жи слојеви народа. То незадовољство даје се психо- 

лошки растумачити непрестаним додиром са нај- 

имућнијим круговима и истим животом бар у погле- 

ду исхране. Ова је класа принуђена да на сваком 

кораку поређује угодан и често сјајан живот својих 

господара са својим зависним и понижавајућим по- 

зивом, зато је и вечито незадовољна. Споменути се 

мора, да је опхођење домаћих са женском послугом 

одвише сурово. Ова грешка је тим већа, 
узме у обзир релативно велика финоћа осећаја и 

начитаност служинчади јер није никаква реткост ако 

у сандуцима послуге нађемо дела Шилера, Уланда 

или Розегера, тврдња која ће свакако 

и сумњу о истинитости њеној. Том смеху ни најмање 

се не чудим и потпуно га разумем кад одмерим пре- 

душевно образовање наших домаћица — слу- 

жинчад и да не спомињем — и кад знам да ни свака 

двадесета српска домаћица „нема времена“ за читање 

дела наших бољих песника и приповедача.
То вечито незадовољство и лоше опхођење учи- 

нило је „питање служинчади“ неодложним. За његово 

решење стављали су два предлога: социјалдемократе 

траже потпуно независан положај, слично другим 

радницима, одређен број радних часова, слободно 

време пак да се препусти личним потребама 

љама послуге; насупрот њима устају професори со- 

циолози упозоравајући на опасност таке 

сти служинчади, пошто домаћу послугу већином са- 

чињавају малодобне девојке са села, којима би н. пр. 
неодређено време излажења било од опасних после- 

дице по здравље и морал. Они држе да би повратак 

патријархалног опхођења, у коме се чељаде сматра 

чланом породице, највише помогло. Тиме би осигу- 

рана била поузданост 
само

и каака

њихове
када се

и ва-
изазвати смех

тарње хармониЈе са позивом, 
породице недостаје сљедственост.0 И морало 

ставити питање: брак или позив? Велики број фе- 

министички расположених Немаца не налази никакве 

опреке девизи: „брак и позив!“ указујући на чињеницу 

да је данашња домаћица само управљачица конзума* 

погрошње. Увођењем система Еткпсћепћаав-а 

би им и ова задаћа. Грешка ових приговора лежи 

се жели постићи повратак топлине и

се по-
мало

отпала

штоу томе,
привлачности дома, које једино условљавају кулгурни 

значај породице, а ту атмосферу ствара једино жена
као супруга и мати. и же-

Слика породичног живота била би непотпунау 

када не би споменули и положај служинчади, наро- 

чито зато, што се ми вишом и нижом интелигенци- 

јом немачког народа нарочито бавимо, код које је 

служинчад искључиво у кући. Домаћа послуга је

независно-

ова
Заоштрена борба за економску егзистенцију жене по- 

већала је постотак самоубистава женскиња: просечно 1890. до 

1900. од 12.000 случајева 2500 женских (20°/о), 1900. до 1910. |
' — - л . Ч и приврженост служинчади, 

— а то изгледа искључено — морали би сами12.500. 3000 женских
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КОД КУЋЕ

домаћи претходити добрим примером, морали би се 
потпуно трансформисати и положај служинчади не 
погоршавати завођењем.

Када је незадовољство међу члановима једне 
ституције тако свеопште, онда је њено расуло неми- 

Није искључено да Ке госпођа СеНетга.1 N. и 
гђа СепсМ$рга5Шеп1 М. имати као куварицу кули- 
кинескињу а собарицу негерку, па ђе бар и бела 
Европа имати својих месгица и мулата.

ин-
МУШКИ, ЖЕНСКЕ И ЉУБАВ.

новно.
8ега гигепи\п Уепиз.

Тацит.

Појава да се трећина немачког женскиња одаје 
првобитно неженским позивима не објашњава се је- 
дино економским развићем, њу су проузроковали и 
социјални положај женске, а поглавито однос жен- 

према мушкима. Опште особине просечиог Нем- 
ца: радиност, марљивост, коректност, поштење, одр- 
жавање речи и поузданост у многоме су могуће 
једино његовим односом према женскима. Немачки 
муж не троши време трзајима осећајног живота; 
себичност и ограниченост у томе спасава га свих 
моралних и естетских криза. Романац и јужњак уоп- 
ште проживи и изгуби најлепше године у „освајању" 
и љубљењу. Немац, услед заосталости у осећајном 
животу, свим претеком снаге и енергије баца се на 
рад за новац, каријеру, славу. Тако држање Немца 
није само разумљиво недостатком темперамента, све- 
жине духа и бујности крви, оно у многом базира на 
скромности и етичној суштини женских.

У великој заблуди живи ко Немца сматра финим 
и пажљивим према женскима. Он је такав већином 
У часовима сензуалности са циљем пред очима. Фине 
манире и нежност сматрају управо ненемачким, то је 
жс/хс/7, латински. Какав је социјални положај женске 
показују ови случајеви: муж који је своју жену у 
благословеном стању испребијао на мртво име, јер 
му је пребацивала бекријање, био је осуђен на седам 
дана затвора; том истом казном кажњен је и један 
интелигент, који је за своје законито новорођенче 
добавио Епре1таскепп; неки изгладнели сиромашак

ских
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МУШКИ, ЖЕНСКЕ И ЉУБАВМУШКИ, ЖЕНСКЕ И ЉУБАВ

капитал, јер нису свесне своје невиности. Те цурице, 
Зоппепзсћетсћеп, сачувају веру у узвишеност љубави 
и после првог и другог наседања и разочарања о 
верности мушког. Па ипак би са ужасом одбиле 
зив метреса, што је психички и оправдано. Кш1 §е- 
ћеп гизаттеп, — тако се говори у нижој интелигенцији, 
но често и у најбољим круговима, кад још седмо- 
школац своју „симпатију” прати посведневно. Удају 
ли се за љубавника, онда верније жене и боље ма- 
тере не може бити. Немачка култура много дугује 

цурицама, јер су он богатиле осећајима, ведриле 
натмурене великане Немачке: Гетеа, Хебла, Грил- 
парцера, Хартлебена и друге. У литератури 
ступају: Гретхен, Клерхен (Е^топ!) и Кетхен (КШсћеп 
го/г НеИћгопп од Клајста). За све њих су Гретине речи веома карактеристичне:

Ои Иећег ОоШ ш/75 бо ет Мапп 
N1сћ1 аИез, аИез ћепкеп капп!
Вебсћат! пиг б!ећ кћ уог Иип с!а,
(ЈпсЈ ба<? ги аИеп Засћеп ја.
Вт с!осћ ет агт иптббепд. Ктс!
Весуге/е тсћ!, и>аб ег ап тт /пс11.

за покушај крађе, дакле за повреду приватне 
овине, кажњен је затвором од године и по дана. По 
социјални положај женске од значаја је и чињеница, 
да ни у једном народу нема тако потцењујућих и 
презирних судова и мишлења великих људи, као у 
Немаца: Шопенхауер, Хартман, физиолог Мебиус. 
(Оег рћубМо&бсће 8сћм>асћбтп с!еб УЈе!ћеб), Хејнрих 
Шурц (АИегбИаббеп ипс! Маппегћипће), Е. фон Мајер 
(В!е ћећепб^ебеКе с!ег КиИиг), Бенедикт Фридлендер 
(0!е Кепа/ббапсе Себ Егоб (Јгатоб), па и сам чедни 
Ниче (Иећте сИе РеИбсће шпп с!и гит МЈе!ће рећб!). 
У лепој књижевности женска је исто тако једностра- 

заступљена са становништа бруталног и
чног мушкарца.

Но као што је речено, постоји и такав однос 
мушких и такав социјалан положај, у главном, усљед 

и физиолошке суштине Немице. Насупрот - 
бајци о ватрености и путености јужњакиња могли би

хладна Германка са снежних Алпа

има-

на-

тим

егоисти- их за-но

етичке

потврдити да ни 
и Северног Мора није баш погодна за светитељку.

Пријатељ мој, познавалац и мајстор у овим по- 
словима, рекао ми је: „У Немачкој има две врсте 
девојака: дефлориране и Сеттегруеб које све познају, 
чезну за свачим, али се чувају свега што би могло 
бити од рђавих последица". Дакле једна варијанта 
Мантегациних речи „физички девица, психички блу- 
дница“. Друга подела би гласила: Е)аб бћббе Мас1е1 
(Зоппепбсћетсћеп) и Оаз егоИбсће \Ре!ћ (жена спола). 
8оппепбсћетсћеп су оне наивне, чедне и несебичне, 
које могу и да се подају истинском љубавнику, 
не виде у томе ништа зазорно. Те девојчице су ч”е- 
сто веома начитане, 
звићем ума. Начитаност их богати осећајима, ствара 
Ое/пћ1бкиНиг-у. Оне се дају завести љубављу, али 
никако купити. Насупрот великоварошким Францу- 
скињама од свога „поштења и образа” не праве

Немачка књижевност нема ничега сличног фран- 
цуским романима и драмама у жанру Манон Лескоа 

Мопасанове Мнзоте. Гризета, кокота, куртизан- 
ка и метреса не драже амбицију немачких писаца, 
њихово је неискуство толико, да би једва. нешто 
осредње могли написати. Као још увек по мало ро- 
мантичан народ описују они прве уздахе и прве ра- дости шипарица.

Оаз егоИбсће \Че!ћ 
Може се наћи

или

продукт је хиперцивилизације. 
како у бољим круговима тако и у „еманципованих”. Сензуалност је уопште код Немаца 

са љубављу тако уско скопчана да их је тешко де- 
лити. Парадоксно, али истинито је, да баш оне 
Сентименталне, чисто осећајне Немице, које тако ра- .до цитирају Шилера и Хајнеа, под бледом

али

но то нема много везе са ра-

сентимен-
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има-

на-

тим

егоисти- их за-
но

етичке

потврдити да ни 
и Северног Мора није баш погодна за светитељку.

Пријатељ мој, познавалац и мајстор у овим по- 

словима, рекао ми је: „У Немачкој има две врсте 

девојака: дефлориране и Сеттегруеб које све познају, 
чезну за свачим, али се чувају свега што би могло 

бити од рђавих последица". Дакле једна варијанта 

Мантегациних речи „физички девица, психички блу- 

дница“. Друга подела би гласила: Е)аб бћббе Мас1е1 

(Зоппепбсћетсћеп) и Оаз егоИбсће \Ре!ћ (жена спола). 
8оппепбсћетсћеп су оне наивне, чедне и несебичне, 
које могу и да се подају истинском љубавнику, 
не виде у томе ништа зазорно. Те девојчице су ч”е- 

сто веома начитане, 
звићем ума. Начитаност их богати осећајима, ствара 

Ое/пћ1бкиНиг-у. Оне се дају завести љубављу, али 

никако купити. Насупрот великоварошким Францу- 

скињама од свога „поштења и образа” не праве

Немачка књижевност нема ничега сличног фран- 

цуским романима и драмама у жанру Манон Лескоа 

Мопасанове Мнзоте. Гризета, кокота, куртизан- 

ка и метреса не драже амбицију немачких писаца, 
њихово је неискуство толико, да би једва. нешто 

осредње могли написати. Као још увек по мало ро- 

мантичан народ описују они прве уздахе и прве ра- 

дости шипарица.
Оаз егоИбсће \Че!ћ 

Може се наћи

или

продукт је хиперцивилизације. 
како у бољим круговима тако и у 

„еманципованих”. Сензуалност је уопште код Немаца 

са љубављу тако уско скопчана да их је тешко де- 

лити. Парадоксно, али истинито је, да баш оне 

Сентименталне, чисто осећајне Немице, које тако ра- 

.до цитирају Шилера и Хајнеа, под бледом

али

но то нема много везе са ра-

сентимен-
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вредност женскости. Има странаца који тај нехај и пренебрегавање женских у Немачкој сматрају реали- зованом „једнакости XX. века”. Но увериће се о обратном при ближем посматрању, из „слободне љубави” код Немица, посматрања, ишчаурити чулно подавање.
Феминистички покрет дошао је у Немачку из других културних земаља, Енглеске и Скандинавије, где жена ни сполно ни економски није тако оптере- ћена и искоришћавана. Он се као свака неорганска, импортирана идеја неко време ширио на папиру, но напослетку морало се ипак дотле.доћи, потребна огласе друга питања жене, која им је дик- товао живот, питања сексуалног односа, судба неуда- тих матера и незаконитог порода.

Истина, да 52°0 јавног економског рада отпада на женску, осим њенога рада као домаћице и маЈке, да издржавање ванбрачне деце готово једино њутерети — а тај је број у Немачкој годишње 180000 до 10О-ООО —

талношћу крију најбујнију чулност. По рецепту књи- жевника Оскара Шмица, оне се могу лако ссзојити: треба само демонстрирати исто такву узвишену осе- ћајност и устврдити да је оно што се тражи чисто спиритуалне природе. После неколико магловитих фраза указује се наша „платонка”Та превелика сензуалност у вишим круговима Је ве- ћином атавистична. У грађанству се тек у новије добајавља у већем броју. 1 ,До пре четрдесет до педесет година у Немачкојмираз није условљавао срећну удадбу. Ако ни због чега другог, оно- се муж женио због домаћице. Данас је Немачка постала више материјалистична. ким градовима за младога човека женидба без ми- раза била би лудост и бесмислица. Тако уска пер- спектива на удадбу одузима и најхеројскијој борби
смисао код оних стоти-

као што ће се 
после дужегавише земаљском.

да се заУ вели-

образа против крви практичнустотина хиљада младих, здравих контоаристкиња, телефонискиња, благајкиња и других економски важ- них фактора. И тако до 24—26. године обуздавана природа избије силином еротике.0 Код оваких тражи- ти верност било би наивно. Путеност нема избора. Германка нема оног унутрашњег ослонца као јужна ■ Романка, која свакако може бити страсна али ретко ™

на и

учинила је да је питање права гласа женских отиснуто у позадину и да се на скупшти- нама, које приређује Уегет /иг РтиетИттгесћI правља и о питањима социолошким поглавито
рас-

и економским, а сексуално-етичким. Још их је много ко- ји по старим назорима од побољшања одвисности женске економскеочекују и промену њезиног мо- ралног положаја. Но већина почиње ипак у то сум-њати и .указује на дубље узроке оваких прилика. Слободан одгој женске индивидуалности држе једино могућом ремедуром. Иако је овакав правац феми- нистичког покрета у Немачкој нов, те од многих до- вољно и незапажен, ипак ће он по свима знацима своме покрету у Немачкој утиснути битно обележје. ИстрајНим радом моћи ће ако не етичку суштину а оно бар социјалии положај женске побољшати.

путена.
околностима Немац је довољноПри оваким

трезвен, да би се при удовољавању својих љубавних потреба послужио плаћеном проституцијом. Са истом мирноћом, лакомисленошћу и без одговорности за последице ужива џабе љубав честитих женских. На- лази удовољења без моралних или материјалних обве- за. У Немачкој метреса готово и нема, и оно мало их је у крајевима француске културе: у Елзасу и на средњој Рајни. Тако је разумљиво да мушки — а то је — не само не цени честите женске, које ганајгоре
држе несебичном љубављу, него уопште потцењуЈе 

п У Немачкој између 16 и 20 година удато их је 2’б%,од 20-30 г. 42%%.
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вредност женскости. Има странаца који тај нехај и 

пренебрегавање женских у Немачкој сматрају реали- 

зованом „једнакости XX. века”. Но увериће се о 

обратном при ближем посматрању, 
из „слободне љубави” код Немица, 
посматрања, ишчаурити чулно подавање.

Феминистички покрет дошао је у Немачку из 

других културних земаља, Енглеске и Скандинавије, 
где жена ни сполно ни економски није тако оптере- 

ћена и искоришћавана. Он се као свака неорганска, 
импортирана идеја неко време ширио на папиру, но 

напослетку морало се ипак дотле.доћи, 

потребна огласе друга питања жене, која им је дик- 

товао живот, питања сексуалног односа, судба неуда- 

тих матера и незаконитог порода.
Истина, да 52°0 јавног економског рада отпада 

на женску, осим њенога рада као домаћице и маЈке, 
да издржавање ванбрачне деце готово једино њу
терети — а тај је број у Немачкој годишње 180000 

до 10О-ООО —

талношћу крију најбујнију чулност. По рецепту књи- 

жевника Оскара Шмица, оне се могу лако ссзојити: 

треба само демонстрирати исто такву узвишену осе- 

ћајност и устврдити да је оно што се тражи чисто 

спиритуалне природе. После неколико магловитих 

фраза указује се наша „платонка”
Та превелика сензуалност у вишим круговима Је ве- 

ћином атавистична. У грађанству се тек у новије доба

јавља у већем броју. 1 ,
До пре четрдесет до педесет година у Немачкој

мираз није условљавао срећну удадбу. Ако ни због 

чега другог, оно- се муж женио због домаћице. Данас 

је Немачка постала више материјалистична. 
ким градовима за младога човека женидба без ми- 

раза била би лудост и бесмислица. Тако уска пер- 

спектива на удадбу одузима и најхеројскијој борби
смисао код оних стоти-

као што ће се 

после дужега
више земаљском.

да се за
У вели-

образа против крви практичну
стотина хиљада младих, здравих контоаристкиња, 

телефонискиња, благајкиња и других економски важ- 

них фактора. И тако до 24—26. године обуздавана 

природа избије силином еротике.0 Код оваких тражи- 

ти верност било би наивно. Путеност нема избора. 
Германка нема оног унутрашњег ослонца као јужна ■ 

Романка, која свакако може бити страсна али ретко ™

на и
учинила је да је питање права гласа 

женских отиснуто у позадину и да се на скупшти- 

нама, које приређује Уегет /иг РтиетИттгесћI 

правља и о питањима социолошким 

поглавито

рас-
и економским, а 

сексуално-етичким. Још их је много ко- 

ји по старим назорима од побољшања 

одвисности женске
економске

очекују и промену њезиног мо- 

ралног положаја. Но већина почиње ипак у то сум-
њати и .указује на дубље узроке оваких прилика. 
Слободан одгој женске индивидуалности држе једино 

могућом ремедуром. Иако је овакав правац феми- 

нистичког покрета у Немачкој нов, те од многих до- 

вољно и незапажен, ипак ће он по свима знацима 

своме покрету у Немачкој утиснути битно обележје. 
ИстрајНим радом моћи ће ако не етичку суштину а 

оно бар социјалии положај женске побољшати.

путена. околностима Немац је довољно
При оваким

трезвен, да би се при удовољавању својих љубавних 

потреба послужио плаћеном проституцијом. Са истом 

мирноћом, лакомисленошћу и без одговорности за 

последице ужива џабе љубав честитих женских. На- 

лази удовољења без моралних или материјалних обве- 

за. У Немачкој метреса готово и нема, и оно мало 

их је у крајевима француске културе: у Елзасу и на 

средњој Рајни. Тако је разумљиво да мушки — а то је 

— не само не цени честите женске, које га
најгоре
држе несебичном љубављу, него уопште потцењуЈе 

п У Немачкој између 16 и 20 година удато их је 2’б%,

од 20-30 г. 42%%. 59
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сИе Јакг1шпс1ег1-Е. впаиск-Кпћпе: ЈХе Јетвсће Ргаи ит гсепЈе, 1904. 6ге1е Меке/ Неез: 1)ге зехиеИе Кпзе, 1909. Мапаппе 1/1/едег: Веги/ ипс! Еће, 1906. Аппа Р1о1ћои): ЈЛе ВедгппЛегтпеп Јег ЛеШзсћеп Егаиепћегседипд, 1907. 1. Вгаип: ЈЛе Егаиеп/гаде, 1901. N. Са1ћге1п : ЈЛе Егаиеп/гаде, 1909. НапЛћисћ Лег Егаиеп•ћетдипд 5 ВЈе, 1901-10. У јАВНОМ ЖИВОТУ.

Већ при површном посматрању немачког друштва у прошлости и у садашњости натурује нам се једно посеби протусловно опажање: инклинирање индиви- дуализацији приватног живота код душевно снажни- јих и финијих и НепЈетпзИпк1, Ог^атзаИопзШећ ве- лике масе.
Немачка није никад имала такав јаван живот, који би привлачио продуктивне природе. Инспира- ције за велика дела немачке књижевности потичу из 81исИег81иде, библиотека и самотних шетња, а пре- мало из „салона” и других естетско-интелектуалних заједница. У XVIII. веку било је изгледа да ће се на дворовима кнежића развити продуктивне заједнице, да се њихове престонице неће дичити песницима и пажљивом публиком песника-рецитатора, него и духовитим инспираторским круговима. Но прекратко је било доба сјајности. Уједињење, или боље освајање Немачке, извршено од феудално-војничке Пруске, учинило је крај свакој душевној трансформацији не- мачкога друштва.

Данас је врло мало културно-продуктивних за- једница. Тај мален број високо образованих људи, којих има у свакој немачкој вароши, не узима готово никаквога удела у заједничким покрегима осталих грађана. Ти људи траже и налазе задовољства у породици и самообразовању, негују т. зв. 8е1д$1ки11иг-у. О њима говори О. Н. 8сћтИг у своме делу: Ргапгб- Нзсће ОезеИзсћа/1$ргоћ1ете (р. 83.): ,,Код нас стрше плаиине у пустињама. Великани се дижу из грађан- ске ускости неразумевани, слетку, већином збуњени. Наш народ остаје при том
честоогорчени и, напо-
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сИе Јакг1шпс1ег1-Е. впаиск-Кпћпе: ЈХе Јетвсће Ргаи ит 
гсепЈе, 1904. 6ге1е Меке/ Неез: 1)ге зехиеИе Кпзе, 1909. Мапаппе 
1/1/едег: Веги/ ипс! Еће, 1906. Аппа Р1о1ћои): ЈЛе ВедгппЛегтпеп 
Јег ЛеШзсћеп Егаиепћегседипд, 1907. 1. Вгаип: ЈЛе Егаиеп/гаде, 
1901. N. Са1ћге1п : ЈЛе Егаиеп/гаде, 1909. НапЛћисћ Лег Егаиеп•

ћетдипд 5 ВЈе, 1901-10.
У јАВНОМ ЖИВОТУ.

Већ при површном посматрању немачког друштва 
у прошлости и у садашњости натурује нам се једно 
посеби протусловно опажање: инклинирање индиви- 
дуализацији приватног живота код душевно снажни- 
јих и финијих и НепЈетпзИпк1, Ог^атзаИопзШећ ве- 
лике масе.

Немачка није никад имала такав јаван живот, 
који би привлачио продуктивне природе. Инспира- 
ције за велика дела немачке књижевности потичу из 
81исИег81иде, библиотека и самотних шетња, а пре- 
мало из „салона” и других естетско-интелектуалних 
заједница. У XVIII. веку било је изгледа да ће се на 
дворовима кнежића развити продуктивне заједнице, 
да се њихове престонице неће дичити песницима 
и пажљивом публиком песника-рецитатора, него и 
духовитим инспираторским круговима. Но прекратко 
је било доба сјајности. Уједињење, или боље освајање 
Немачке, извршено од феудално-војничке Пруске, 
учинило је крај свакој душевној трансформацији не- 
мачкога друштва.

Данас је врло мало културно-продуктивних за- 
једница. Тај мален број високо образованих људи, 
којих има у свакој немачкој вароши, не узима готово 
никаквога удела у заједничким покрегима осталих 
грађана. Ти људи траже и налазе задовољства у 
породици и самообразовању, негују т. зв. 8е1д$1ки11иг-у. 
О њима говори О. Н. 8сћтИг у своме делу: Ргапгб- 
Нзсће ОезеИзсћа/1$ргоћ1ете (р. 83.): ,,Код нас стрше 
плаиине у пустињама. Великани се дижу из грађан- 
ске ускости неразумевани, 
слетку, већином збуњени. Наш народ остаје при том

честоогорчени и, напо-
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У ЈАВНОМ ЖИВОТУ
У ЈАВНОМ ЖИВОТУ

самопоуздања, не осећа чименегенијалан, не стиче
и Шведској, — бирократским државама по пре- дестинацији.

С друге стране опет не да се порећи да такав 
рад у удружењима развија дисциплинованост и пош- 
товање ауторитета, особине које баш нама Србима 
не би биле на одмет.

Пре десетак година стојала је Немачка у том 
погледу много горе. Данас свој Ог^ап/заИопз/пећ Не- 
мац задовољава бар у социјално кориснијим за- 
једницама, као: ОезеНзс/га/1 /пг УеЊгеНап<? ^и/ег со/кз- 
ШтИсћег 8сћп//еп, даље у антиалкохоличном Ји^епп- 
ћшгс/-у, па у Оигегћип(1-у, друштву за подизање естет- 
ског нивоа у грађанству, и т. д. Опада број оних 
људи, који се искључиво као „чланови” осећају и 
цене. Релативна висока образованост већине данаш- 
њих фабричких радника плод је многогодишњег изо- 
бражавања предавањем и библиотекама у небројеним 
Уо/кз- и АгћеИегћегт-ошжз.. Земљорадничко задругар- 
ство се особито у последњој четвртини XIX. 
дизало и множило, када је индустријализација земље 
била у јеку и претила поништењем малог поседника. 
Оно налази и потпоре од стране владе, која се боји 
тако наглога преокрета ка колосалној капиталистич- 
но-индустриској држави већ због физичких и мо- 
ралних последица, а и из разлога да је скора мо- 
гућност сувишног продуцирања не баци у велике заплете.

треба да се поноси и, пошто му Је дух његових ве- 
ликана одвећ мрачан, прима моралне и душевне па- 
бирке, које му пружа штампа и званична Немачка 
у школама“. Потпуна оскудица култивираног друш- 
тва, хомогене средине, добрим делом је узрок честој 
несварљивости, тамној несређености људи, као Шо- 
пенхауер, Ниче, Хартман, Хебл, Каролат и дру- 
ги. Поменути недостатци су формалне природе, 
које би у култивираној средини изгладили, протан- 
чали и средили.

У толико је моћнији други носилац образова- 
ности: живот у задрузи. Он је свугде за шире сло- 
јеве. У Немачкој одговара не само ступњу образова- 

масе, него и једној чисто немачкој особини, 
т. зв. Неп1еп- или Ог^апГзаИопз/пећ-у.

ња
инстинкту
Свесност о дужностима, способност подређивања, 
сјајни бирократизам са свима добрим и злим стра- 
нама, својство задовољавања са детаљним функци- 
онисањем у машини задруге, Уегетзшзеп-а, налазимо 
где год Немац живи и где се удружује, од социјалне 
демократије до последњег Во/гепсегет-а (другптва за 
куглање). Лично самопрегорење и негација индиви- 
дуалности моћно подупире оснивање и ширење не- 
бројених, често и врло куриозних, удружења у Не-

века

мачкоЈ.
Што је у једном народу развијенији индивиду- 

ализим и осећај за личну слободу, у толико је
организаторска способност и врлина, као 

што је случај код Талијана, па и код нас Срба. 
Искључење сваке личне иницијативе, упараграфисање 
граница личне делатности срашћено је са радом у удру- 
жењу. Када је позната феминисткиња и социолошки- 
ња ЕИеп Кеу у свом чланку: Уегетз/ећеп ипс1 8е1ћз1- 
киНиг (Оез/егге/сћ/зсће Кипе/зсћаи 1909. III.) устала про- 
тив овако глупог, несвесног удруживања и предочила 
све његове опасности по праву интелектуалну кул- 
туру, свакако да је мислила на удружења у Немачкој

мања Као резиме реченом може се тврдити да орга- 
низациони рад Немаца беспримерно диже материјал- но благостање

његова

народа, да дисциплинованошћу и у- 
ништавањем личног, самосталног у раду одржава и 
подупире ионако велику државотворну моћ Немца, 
једном речи, изврсно служи капиталистичном импе- 
ријализму Модерне Немачке, али културне вредности 
не ствара, шта више онај трунак космополитског 
идеализма, што је из XVIII. века 
етичку грубосг, у презирање 
блења. Тај организаторски

ч

остао, претзара у 
мањих народа до истре- 

рад служи техничко-ци-
63

ГРААСМА ЕИЕЛИОТЕНА
_______________ ■■ ■ •



У ЈАВНОМ ЖИВОТУ У ЈАВНОМ ЖИВОТУ

самопоуздања, не осећа чименегенијалан, не стиче и Шведској, — бирократским државама по пре- 

дестинацији.
С друге стране опет не да се порећи да такав 

рад у удружењима развија дисциплинованост и пош- 

товање ауторитета, особине које баш нама Србима 

не би биле на одмет.
Пре десетак година стојала је Немачка у том 

погледу много горе. Данас свој Ог^ап/заИопз/пећ Не- 

мац задовољава бар у социјално кориснијим за- 

једницама, као: ОезеНзс/га/1 /пг УеЊгеНап<? ^и/ег со/кз- 

ШтИсћег 8сћп//еп, даље у антиалкохоличном Ји^епп- 

ћшгс/-у, па у Оигегћип(1-у, друштву за подизање естет- 

ског нивоа у грађанству, и т. д. Опада број оних 

људи, који се искључиво као „чланови” осећају и 

цене. Релативна висока образованост већине данаш- 

њих фабричких радника плод је многогодишњег изо- 

бражавања предавањем и библиотекама у небројеним 

Уо/кз- и АгћеИегћегт-ошжз.. Земљорадничко задругар- 

ство се особито у последњој четвртини XIX. 
дизало и множило, када је индустријализација земље 

била у јеку и претила поништењем малог поседника. 
Оно налази и потпоре од стране владе, која се боји 

тако наглога преокрета ка колосалној капиталистич- 

но-индустриској држави већ због физичких и мо- 

ралних последица, а и из разлога да је скора мо- 

гућност сувишног продуцирања не баци у велике 

заплете.

треба да се поноси и, пошто му Је дух његових ве- 

ликана одвећ мрачан, прима моралне и душевне па- 

бирке, које му пружа штампа и званична Немачка 

у школама“. Потпуна оскудица култивираног друш- 

тва, хомогене средине, добрим делом је узрок честој 

несварљивости, тамној несређености људи, као Шо- 

пенхауер, Ниче, Хартман, Хебл, Каролат и дру- 

ги. Поменути недостатци су формалне природе, 
које би у култивираној средини изгладили, протан- 

чали и средили.
У толико је моћнији други носилац образова- 

ности: живот у задрузи. Он је свугде за шире сло- 

јеве. У Немачкој одговара не само ступњу образова- 

масе, него и једној чисто немачкој особини, 
т. зв. Неп1еп- или Ог^апГзаИопз/пећ-у.ња

инстинкту
Свесност о дужностима, способност подређивања, 
сјајни бирократизам са свима добрим и злим стра- 

нама, својство задовољавања са детаљним функци- 

онисањем у машини задруге, Уегетзшзеп-а, налазимо 

где год Немац живи и где се удружује, од социјалне 

демократије до последњег Во/гепсегет-а (другптва за 

куглање). Лично самопрегорење и негација индиви- 

дуалности моћно подупире оснивање и ширење не- 

бројених, често и врло куриозних, удружења у Не-

века

мачкоЈ.
Што је у једном народу развијенији индивиду- 

ализим и осећај за личну слободу, у толико је
организаторска способност и врлина, као 

што је случај код Талијана, па и код нас Срба. 
Искључење сваке личне иницијативе, упараграфисање 

граница личне делатности срашћено је са радом у удру- 

жењу. Када је позната феминисткиња и социолошки- 

ња ЕИеп Кеу у свом чланку: Уегетз/ећеп ипс1 8е1ћз1- 

киНиг (Оез/егге/сћ/зсће Кипе/зсћаи 1909. III.) устала про- 

тив овако глупог, несвесног удруживања и предочила 

све његове опасности по праву интелектуалну кул- 

туру, свакако да је мислила на удружења у Немачкој

мања Као резиме реченом може се тврдити да орга- 

низациони рад Немаца беспримерно диже материјал- 

но благостање
његова

народа, да дисциплинованошћу и у- 

ништавањем личног, самосталног у раду одржава и 

подупире ионако велику државотворну моћ Немца, 
једном речи, изврсно служи капиталистичном импе- 

ријализму Модерне Немачке, али културне вредности 

не ствара, шта више онај трунак космополитског 

идеализма, што је из XVIII. века 

етичку грубосг, у презирање 

блења. Тај организаторски

ч

остао, претзара у 

мањих народа до истре- 

рад служи техничко-ци-
63

ГРААСМА ЕИЕЛИОТЕНА
_______________ ■■ ■ •



ГРЛДСНА БИБПИОТЕНА
.РАДГЈЕ даМЛНОМЂ"

ДЈЕСКОВ АЦ
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У ЈАВНОМ ЖИВОТУвилизационом развићу Немачке, али не и култури 
човечанства. ,,Трезвеност“ анатемише, ипак морам рећи да је живот српскога пијанца, бекрије или лоле,’ пунији поезије и ритма, те да њему српски народ' поред Мађара, захваљује своје најлепше винске и циганске песме, као и велико поштовање певанке и

№1

пословично. ОнНегостољубље Немца је готово је одвећ „практичан и трезвен”, не мање егоистичањ. Из тога разлога „здравог егоизма” — како они сво- ју врлину називају — није развијено ни међусобнопосећивање нити икаква домаћа гозба у сељака ије расна особина у

у ширимнародним слојевима. Народ као Немци, који су тако скромни и задовољни у лепоти и осећајности песме, који по команди пију и враћају се кући, свакако ће достићи велику војничку и империјалистично-циви- лизациону моћ, али никада богат унутрашњи живот са оним акордом чежње слободи, природи, борби — к прачовеку. У Пруској и уопште у северној Нема- чкој већу улогу игра Шпгег81ићеп. Оне су често скоп- чане са подиумом за играње, од кога их дели једна преграда. У њима нема

I

грађанина. А друштвеностњих која тражи терена. Тако постају састанци дру- гова из канцеларија, пријатеља и познатих у субот- ним, недељним итд. клубовима. Клубни локали су ВкгкеИег-и и Шпгез^иђеп. У јужној Немачкој превла- ђују ВкгкеИег-и, чађаве, дуге, готски насвођене двор- нице, где обично какав цитраш или флаутар извађа све по избор цвеће наивне сељачке поезије. Срећом су посетиоци тих локала, бар увече, искључиво муш- (са часним изузетком Берлина и Минхена!). За дуге столове поседају клубаши сваки са „Халбе” или „Мас” пива које су из хигијенске предосторожности монограмима гостију. Послужују наочите келнерице. Живот тих створења веома је мучан, јер од шест сати изјутра до једанаест или дванаест у ноћ морају бити непрестано на ногама, утегнуте, у уским ципелама и то за доста јадну плату. Највише позиву одају са села, при чему их нарочито руководи изглед на уобичајену „споредну зараду”. Гости лију чашу за чашом, подсећају један другога на ђаковање, причају несташности из млађих дана и тако се полако подмлађују. Онда почиње Коттегз-

тек$
.1

1

самоникаквих народних ин- струмената. Ту се чују само ормани — МизГкказКп. Доиста дивна је та немачка техника! Један орман, — читав оркестар: ћемане, флауте, трубе, добош, хар- мониум, — све. Бациш ли пет пфенига одмах свира Баха, ПЈуберта, Штрауса и Лехара. Највише Лехара. Ваљке из „Веселе удовице“, „Распуштенице“, „Сле- пог миша“, и „Доларске принцезе“. Присутни полу- гласно прате и њихањем у куковима показују вољу за игром. На то се дуго не мора чекати. Тек је куц- нуло шест или седам часова, силне коресподенткиње, касирице, распродавачице из трговина поврве на улицу где их чета младих људи, нижих чиновника и трговаца, жудно очекује. Познати се одмах здруже, остали се гледају и меркају. Опазе ли „нешто” за- себе, приступају и упознају се. Руку под руку прво у какав ресторан, да супирају, онда у „бал- локал”. Поседају за столове, поруче вино и то руме- но, јер бело за њих није вино, музика засвира који купле и цела се механа захори. Цуре се навале на столице, очи им се засијају и од срца запевају песму „живота једини спас”. Служитељ са натписом Тапг на капи појави се код преграде, подигне браник, парови улазе, дају му по десет пфенига на длан и

*

1 ки

п
означене

I

се томе
„споредну зараду . 

подсећају један другога 
ју несташности из млађих дана и ----- подмлађују. Онда почиње Коттегз-певанка. Кад се тако уђе у младићску зажареност,те се почиње по команди

па
формира се „президиум”пити и певати. Ако неки од чланова место четир- пута понове трипута, продераће се президиум: 8сћш- је11>апс1е! уоп пеиет! и то тако до 11 или 12, већ према статутима клуба, па онда на ноге и кући. Ка- не жели.м да ме наша млада и благонадежна 1ко
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са оним акордом чежње слободи, природи, борби — 

к прачовеку. У Пруској и уопште у северној Нема- 

чкој већу улогу игра Шпгег81ићеп. Оне су често скоп- 

чане са подиумом за играње, од кога их дели 

једна преграда. У њима нема

I

грађанина. А друштвеност
њих која тражи терена. Тако постају састанци дру- 

гова из канцеларија, пријатеља и познатих у субот- 

ним, недељним итд. клубовима. Клубни локали су 

ВкгкеИег-и и Шпгез^иђеп. У јужној Немачкој превла- 

ђују ВкгкеИег-и, чађаве, дуге, готски насвођене двор- 

нице, где обично какав цитраш или флаутар извађа 

све по избор цвеће наивне сељачке поезије. Срећом 

су посетиоци тих локала, бар увече, искључиво муш- 

(са часним изузетком Берлина и Минхена!). За 

дуге столове поседају клубаши сваки са „Халбе” или 

„Мас” пива које су из хигијенске предосторожности 

монограмима гостију. Послужују наочите 

келнерице. Живот тих створења веома је мучан, јер 

од шест сати изјутра до једанаест или дванаест у 

ноћ морају бити непрестано на ногама, утегнуте, у 

уским ципелама и то за доста јадну плату. Највише 

позиву одају са села, при чему их нарочито 

руководи изглед на уобичајену „споредну зараду”. 
Гости лију чашу за чашом, подсећају један другога 

на ђаковање, причају несташности из млађих дана и 

тако се полако подмлађују. Онда почиње Коттегз-

тек
$

.1

1
само

никаквих народних ин- 

струмената. Ту се чују само ормани — МизГкказКп. 
Доиста дивна је та немачка техника! Један орман, — 

читав оркестар: ћемане, флауте, трубе, добош, хар- 

мониум, — све. Бациш ли пет пфенига одмах свира 

Баха, ПЈуберта, Штрауса и Лехара. Највише Лехара. 
Ваљке из „Веселе удовице“, „Распуштенице“, „Сле- 

пог миша“, и „Доларске принцезе“. Присутни полу- 

гласно прате и њихањем у куковима показују вољу 

за игром. На то се дуго не мора чекати. Тек је куц- 

нуло шест или седам часова, силне коресподенткиње, 
касирице, распродавачице из трговина поврве на 

улицу где их чета младих људи, нижих чиновника и 

трговаца, жудно очекује. Познати се одмах здруже, 
остали се гледају и меркају. Опазе ли „нешто” за- 

себе, приступају и упознају се. Руку под руку 

прво у какав ресторан, да супирају, онда у „бал- 

локал”. Поседају за столове, поруче вино и то руме- 

но, јер бело за њих није вино, музика засвира који 

купле и цела се механа захори. Цуре се навале на 

столице, очи им се засијају и од срца запевају песму 

„живота једини спас”. Служитељ са натписом Тапг 

на капи појави се код преграде, подигне браник, 
парови улазе, дају му по десет пфенига на длан и

*

1 ки

п означене

I

се томе „споредну зараду . 
подсећају један другога 

ју несташности из млађих дана и 

----- подмлађују. Онда почиње Коттегз-
певанка. Кад се тако уђе у младићску зажареност,

те се почиње по команди

па

формира се „президиум”
пити и певати. Ако неки од чланова место четир- 

пута понове трипута, продераће се президиум: 8сћш- 

је11>апс1е! уоп пеиет! и то тако до 11 или 12, већ 

према статутима клуба, па онда на ноге и кући. Ка- 

не жели.м да ме наша млада и благонадежна 1
ко
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У ЈАВНОМ ЖИВОТУ
У ЈАВНОМ ЖИВОТУ

15’. зажарена лица, врелих покрета приљубљени једно уз друго заиграју ваљку. Сваких десетак минута слу- га у капи пиштаљком прекида игру и понова купи десет пфенига. Обујме ли којег усамљеног госта у куту туга и чежња, указаћему се на зидовима страшно ,,мене, текел, уферзин” да је „живот врло кратак а смрт дуга”, и да је „закон разума да се живот учини веселим”. Да је „лудак ко вино, жену и песму не љуби”. И тако до поноћи. Познаници од јуче оду заједно, а познаници од тога дана одлазе кући уз обећање да ће се сутра опет наћи. Па да видите већином су од речи. То је многохваљена не- \№еШсккеИ. Ваља напоменути да су овепојмовима честите девојке. детињске наивности, једино

имаЈу ту предност, да се могу извађати и уз музику ваљке, и уз Листове мађарске рапсодије, ако хоћете, и уз Бетовну 5 па не марим, 9. симфонију. Мечич, кекво, украси су другог дела реда игара по баловима добротворних женских задруга, т. з. „балови несташне дечурлије”, на које долазе даме у кратким сукњицама и у бебе-костимима

. илипо
I

са натписима: „буди добар”„татков љубимац” или „слатко дете”. Средину зида дворнице краси у бојама израђени ред игара са илу- страцијом средњевековног немачког „девичанског ко- ла” (ЈипрЈеттреп). Обично се музика још како тако држи, но играчи баш никако. И на царину и полку, МеисЈеиЈзс/г и ШеШапс/ег ноге цифрају бостон. Естета Оскар Би написао је „филозофију играња”, у којој је окретне игре назвао „спој противног формом” Таким логичним жонглерством „народ мислилаца” постаје народом играча.
Други један велики бал, који се по свој Немач- кој и Аустрији држи о покладама, мало чега има са играњем колико са јавним моралом. А/репкаИ, алпин- ска игранка, треба да је чисто немачки народни бал, на који мушки и женске долазе у тиролској и ба- варској народној ношњи, играју већином немачке игре, особито АИтепепиа/гег. Поскакују, јодлују и вредно залазе у бифе. Око поноћи узвикне редитељ: „Пет минута помрчине! Слободан пољубац!” И на то се дворница са споредним просторијама претвара у прашуму,, бар што се тиче људи. Ко се неби за- довољио са пет минута, томе стоје на расположењу „уметничке пећине”. На ову игранку долазе само удате, мамице би се са ћеркама срамотиле или би се бојале конкуренције. Наравно да се ћерке сваке године боре за право похађања ове „народне забаве”и за њих ће бити велика победа „феминизма” шмј га на послетку извојују.

Сезонске 1910.| 11. године уведени су „Апашн- балови”. Нижа буржоазија врти се „по апашки” т. ј'. превијајући и преламајући играчицу после сваког

№
I

I
мачка
„играчице” по немачким
„Оне су чистог срца, што волу игру”. Но да немачке окретне игре покра] јсве опојности нису ништа друго до поетизован ин- ј тервју са сексуализмом у човеку, свако се може уве- ј рити. Тако се забавља т1зега р/едз. После „Веселе! удовице” најуспелија оперета \№а1гег1гаит јесте упра- ј во симболична за плавојку девојку Немицу, — и њен|живот је један сан валцера. шВиша друштва, индустријалци и више чиновни-штво има исти осећај ритма у ногама. Само су они културнији, мање се заносе простачком ваљком, ком већ свака бечка куварица лепо игра. Док се у ари- стокрацији и дворовима још увек заносе полонезом, диас/гШе а 1а соиг, гавотом и мазурком, остатцима рококоа, дотле новоиндустриско-банкарско племство култивира и у играма американизам. 8каНп&, с/апс/гш (оп /ће кагп), Опе з/ер, Ма/сћ/сћ, јесу најобљубљенији производи играчке индустрије американаца. Уметни- чког, разуме се, мало имају усеби. Престављају бинацију немачких ваљки са индивидуалним мимичким покретима свих Ма/ип>б1кег-г, н. пр. Тиролаца и Ба- вараца!0 Та недоношчад Терпсихоре — Американке,

спомињем

&

1*
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■

I
ком-

I
I

Као типичну за ове брђанско-прашумске игре ЗсћићрШШапг горњих Бавараца.
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15’. зажарена лица, врелих покрета приљубљени једно 

уз друго заиграју ваљку. Сваких десетак минута слу- 

га у капи пиштаљком прекида игру и понова купи 

десет пфенига. Обујме ли којег усамљеног госта 

у куту туга и чежња, указаћему се на зидовима 

страшно ,,мене, текел, уферзин” да је „живот врло 

кратак а смрт дуга”, и да је „закон разума да се 

живот учини веселим”. Да је „лудак ко вино, жену и 

песму не љуби”. И тако до поноћи. Познаници од 

јуче оду заједно, а познаници од тога дана одлазе 

кући уз обећање да ће се сутра опет наћи. Па да 

видите већином су од речи. То је многохваљена не- 

\№еШсккеИ. Ваља напоменути да су ове
појмовима честите девојке. 

детињске наивности, једино

имаЈу ту предност, да се могу извађати и уз музику 

ваљке, и уз Листове мађарске рапсодије, 
ако хоћете, и уз Бетовну 5

па не марим, 
9. симфонију. Мечич, 

кекво, украси су другог дела реда игара по баловима 

добротворних женских задруга, т. з. „балови несташне 

дечурлије”, на које долазе даме у кратким сукњицама 

и у бебе-костимима

. или

по
I са натписима: „буди добар”

„татков љубимац” или „слатко дете”. Средину зида 

дворнице краси у бојама израђени ред игара са илу- 

страцијом средњевековног немачког „девичанског ко- 

ла” (ЈипрЈеттреп). Обично се музика још како тако 

држи, но играчи баш никако. И на царину и полку, 
МеисЈеиЈзс/г и ШеШапс/ег ноге цифрају бостон. Естета 

Оскар Би написао је „филозофију играња”, у којој 

је окретне игре назвао „спој противног формом” 

Таким логичним жонглерством „народ мислилаца” 

постаје народом играча.
Други један велики бал, који се по свој Немач- 

кој и Аустрији држи о покладама, мало чега има са 

играњем колико са јавним моралом. А/репкаИ, алпин- 

ска игранка, треба да је чисто немачки народни бал, 
на који мушки и женске долазе у тиролској и ба- 

варској народној ношњи, играју већином немачке 

игре, особито АИтепепиа/гег. Поскакују, јодлују и 

вредно залазе у бифе. Око поноћи узвикне редитељ: 

„Пет минута помрчине! Слободан пољубац!” И на 

то се дворница са споредним просторијама претвара 

у прашуму,, бар што се тиче људи. Ко се неби за- 

довољио са пет минута, томе стоје на расположењу 

„уметничке пећине”. На ову игранку долазе само 

удате, мамице би се са ћеркама срамотиле или би 

се бојале конкуренције. Наравно да се ћерке сваке 

године боре за право похађања ове „народне забаве”
и за њих ће бити велика победа „феминизма” шмј 

га на послетку извојују.
Сезонске 1910.| 11. године уведени су „Апашн- 

балови”. Нижа буржоазија врти се „по апашки” т. ј'. 

превијајући и преламајући играчицу после сваког

№
I

I мачка
„играчице” по немачким
„Оне су чистог срца, 
што волу игру”. Но да немачке окретне игре покра] ј

све опојности нису ништа друго до поетизован ин- ј 
тервју са сексуализмом у човеку, свако се може уве- ј 

рити. Тако се забавља т1зега р/едз. После „Веселе! 

удовице” најуспелија оперета \№а1гег1гаит јесте упра- ј 

во симболична за плавојку девојку Немицу, — и њен|
живот је један сан валцера. ш

Виша друштва, индустријалци и више чиновни-
штво има исти осећај ритма у ногама. Само су они 

културнији, мање се заносе простачком ваљком, ком 

већ свака бечка куварица лепо игра. Док се у ари- 

стокрацији и дворовима још увек заносе полонезом, 
диас/гШе а 1а соиг, гавотом и мазурком, остатцима 

рококоа, дотле новоиндустриско-банкарско племство 

култивира и у играма американизам. 8каНп&, с/апс/гш 

(оп /ће кагп), Опе з/ер, Ма/сћ/сћ, јесу најобљубљенији 

производи играчке индустрије американаца. Уметни- 

чког, разуме се, мало имају усеби. Престављају 

бинацију немачких ваљки са индивидуалним мимичким 

покретима свих Ма/ип>б1кег-г, н. пр. Тиролаца и Ба- 

вараца!0 Та недоношчад Терпсихоре — Американке,
спомињем

&
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I

Као типичну за ове брђанско-прашумске игре 
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трећег такта час преко левог час преко десног колена. 
Много занимљивији су 8сћ1едеш1гег-и, са своје ла- 
сцивности гори но стари Игаћег. ЗсШеће-игре про- 
дрле су и у салоне више буржоазије и гаје се на не 
малу радост ћерчица „из добре куће”. По бал-лока- 
лима мотри полиција да се не пређе при ваљки у 
8сћкћ, 8сШећ, зсМећ 
„Апашке и остале бесрамне игре строго су забрањене”. 
Бирократија не схваћа да је еротика извор и утока 
сваке уметности.

књижарама тај број достиже 60—100, 
јући оне који имају још из прошле сезоне.

„Видите — рекао је књижевник Опелн-Брони- 

ковски славној француској феминисткињи Сузани Де- 
СПре — видите таква је наша берлинска публика: ћути, 
мраморно, напрегнуто-пажљиво од акта до акта, не 
тапше пре каја драме. У свима свецким градовима 
уобичајено је тапшање као поздрав каквој страној 

уметници кад ступа на позорницу. Овде не поздра- 
вљају ни Дузеову, која је код нас тек ауторитет. Ви 

мислите да имате пред собом хладну, безазлену, не- 
приправну публику. Ни близу. Овде трипута прочи- 
тају драму која ће се те вечери давати и иду у по- 

зориште са читавом библиотеком под мишком”. Ни 
у једној варошици Немачке неби се могао десити 
онакав фатално-карактеристичан случај, као што је 

подвиг оног новосадског спадала ђакеле, чијем се 
узвику при крају преставе „Госпође са камелијама”: 
„Писац, живео писац! Да видимо писца!” безазлено 

придружила добра трећине публике.
Немци са особитим поносом говоре о својим ве- 

оркестралним и соло-концертима. Фил- 
хармониска друштва приређују годишње по десетак 
разних вечери (Зкаизз-, Наус1п-, МогаП-АћепЛе). По- 
сећивање тих вечери сматра се битним условима обра- 

зованости. У немачкој се иајвише на свету свира. Више 
него у Италији. Непозивајући се на највећу инстру- 
менталну индустрију, спомињем несразмерно велик 
број учитеља музике и јавних оркестара. У Немачкој 

налазе зараде небројено талијанских и мађарских 
свирача. Концерата славних виртуоза са класичним 
и модерним програмима било је берлинског 81а^шпе-а 
од 15. октобра 1909. до 1. априла 1910. 1690 што 

према пређашњем броју — 1939 — значи опадање. 
1910.—11. пало је на 1096. Да уметници нису увек

имати дупком пуне дворнице, није потребно 
напоменути. И музика постаје у Немаца
уметност. Она извесна појава, коју Немци

ма
не рачуна-

, а на зидовима стоји објава:

Немачки народ — мислим његову многобројну 
интелигенцију, — моћан је и опасан, не својим умом, 
својом од мајке природе подареном расном супериор- 
ношћу, већ издржљивошћу и гвозденом вољом којом 
извађа своје до најмањих ситница разрађене планове. 
Немци немају оне бујне словенске маште и говорљи- 
вости, у њих је премало темперамента, који би их 
шимерним, далеким циљевима бунио у раду. Код тог 
„народа мислилаца” може важити оваки школски мо- 
ралитет: „никада немој мислити да је прекасно. И на 
самртном одру можеш учити латинске речи!” (из од- 
личне немачке ревије ТУол/ ипд. 8исђ као афоризам 
мудрости живота. Но народ који по том рецепту жи- 
ви, т. ј. вечито учи и ради, мора доћи до оне снаге, 
која је по нас опасна. Немац вечито учи. Не учи он 
само у школи, библиотеци и код куће у својој 
81исИег81иће. Велика већина немачке интелигенције 
похађа концерте, позоришта и музеје бар толико 
због науке колико ради естетског уживања. По ма-

личанственим

Е
њим градовима Немачке — а тих је врло много — 
публика полази позориште да допуни своја литерар- 
но-историска знања и репетира поглавља „Драма”
из поетике. Комад који је изјутра објављен плакати-
ма, налази се истога Јутра и у свима књижарским 
излозима. Упитате ли у радњи, одговориће вам да

могли

су продали тога дана 30—50 примерака. Само у две- све мање 
називају68
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У ЈАВНОМ ЖИВОТУ у ЈАВНОМ ЖИВОТУ

трећег такта час преко левог час преко десног колена. 

Много занимљивији су 8сћ1едеш1гег-и, са своје ла- 

сцивности гори но стари Игаћег. ЗсШеће-игре про- 

дрле су и у салоне више буржоазије и гаје се на не 

малу радост ћерчица „из добре куће”. По бал-лока- 

лима мотри полиција да се не пређе при ваљки у 

8сћкћ, 8сШећ, зсМећ 

„Апашке и остале бесрамне игре строго су забрањене”. 

Бирократија не схваћа да је еротика извор и утока 

сваке уметности.

књижарама тај број достиже 60—100, 

јући оне који имају још из прошле сезоне.

„Видите — рекао је књижевник Опелн-Брони- 

ковски славној француској феминисткињи Сузани Де- 

СПре — видите таква је наша берлинска публика: ћути, 

мраморно, напрегнуто-пажљиво од акта до акта, не 

тапше пре каја драме. У свима свецким градовима 

уобичајено је тапшање као поздрав каквој страној 

уметници кад ступа на позорницу. Овде не поздра- 

вљају ни Дузеову, која је код нас тек ауторитет. Ви 

мислите да имате пред собом хладну, безазлену, не- 

приправну публику. Ни близу. Овде трипута прочи- 

тају драму која ће се те вечери давати и иду у по- 

зориште са читавом библиотеком под мишком”. Ни 

у једној варошици Немачке неби се могао десити 

онакав фатално-карактеристичан случај, као што је 

подвиг оног новосадског спадала ђакеле, чијем се 

узвику при крају преставе „Госпође са камелијама”: 

„Писац, живео писац! Да видимо писца!” безазлено 

придружила добра трећине публике.
Немци са особитим поносом говоре о својим ве- 

оркестралним и соло-концертима. Фил- 

хармониска друштва приређују годишње по десетак 

разних вечери (Зкаизз-, Наус1п-, МогаП-АћепЛе). По- 

сећивање тих вечери сматра се битним условима обра- 

зованости. У немачкој се иајвише на свету свира. Више 

него у Италији. Непозивајући се на највећу инстру- 

менталну индустрију, спомињем несразмерно велик 

број учитеља музике и јавних оркестара. У Немачкој 

налазе зараде небројено талијанских и мађарских 

свирача. Концерата славних виртуоза са класичним 

и модерним програмима било је берлинског 81а^шпе-а 

од 15. октобра 1909. до 1. априла 1910. 1690 што 

према пређашњем броју — 1939 — значи опадање. 

1910.—11. пало је на 1096. Да уметници нису увек

имати дупком пуне дворнице, није потребно 

напоменути. И музика постаје у Немаца

уметност. Она извесна појава, коју Немци

ма не рачуна-

, а на зидовима стоји објава:

Немачки народ — мислим његову многобројну 

интелигенцију, — моћан је и опасан, не својим умом, 

својом од мајке природе подареном расном супериор- 

ношћу, већ издржљивошћу и гвозденом вољом којом 

извађа своје до најмањих ситница разрађене планове. 

Немци немају оне бујне словенске маште и говорљи- 

вости, у њих је премало темперамента, који би их 

шимерним, далеким циљевима бунио у раду. Код тог 

„народа мислилаца” може важити оваки школски мо- 

ралитет: „никада немој мислити да је прекасно. И на 

самртном одру можеш учити латинске речи!” (из од- 

личне немачке ревије ТУол/ ипд. 8исђ као афоризам 

мудрости живота. Но народ који по том рецепту жи- 

ви, т. ј. вечито учи и ради, мора доћи до оне снаге, 

која је по нас опасна. Немац вечито учи. Не учи он 

само у школи, библиотеци и код куће у својој 

81исИег81иће. Велика већина немачке интелигенције 

похађа концерте, позоришта и музеје бар толико 

због науке колико ради естетског уживања. По ма-

личанственим

Е
њим градовима Немачке — а тих је врло много — 

публика полази позориште да допуни своја литерар- 

но-историска знања и репетира поглавља „Драма”

из поетике. Комад који је изјутра објављен плакати-

ма, налази се истога Јутра и у свима књижарским 

излозима. Упитате ли у радњи, одговориће вам да
могли

су продали тога дана 30—50 примерака. Само у две-
све мање 

називају
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У ЈАВНОМ ЖИВОТУ

У ЈАВНОМ ЖИВОТУ„техничење културе“ (Ки11ип)ег1есћткип&) осећа се у музици исто као и у осталим уметностима.0 Немачки Впсћегт§8еп мора се сматрати узроком рудиментовању 
свих чула модернога Немца. МоИућпсћег, књиге мотива, сваком посетиоцу концерта саопштавају мотиве свих пиеса, упозорују слушаоце на њихове техничке осо- бине и тешкоће. Тако препарирани љубитељ музике прати и контролише оно што је читао, т. ј. техничка 
извађања. Прилично индивидуално извађање уметника не може на тај начин запазити потпуно и у њему уживати. Значајни су за ту појаву и чести изрази и примедбе у концертним рефератима: зете зее1ето11еп Рт§ег..... Иез КппзИегз пигсћ^екИ^кз АпИИг тпегзШћИе гекћет 1ппеп1ећеп и слични. Ове се појаве указују 
наравно код соло-концерата. Множина и јачина 
струмената у оркестру приморава слушаоце да и а тонске импресије сређују и прате и са осећајем. јТежња научној анализи и доктринарској обради I 
и специфично естетско-осећајних умотвора и умет- нина завела је управе берлинских и других немачких музеја, да од својих богатих збирака склопе Котег- заИопзкхкоп-е и енциклопедије уметности. Ту тиху наклоност Немаца схваћању уметности под културно- историском перспективом привео је у дело човек силне воље и великог угледа, управитељ свију пруских му- 
зеја Др. Вилхем Боде. Он је реорганизовао и преуре- дио и административну и естетско-културну страну 
управе музеја. Створио је нов чиновнички кадар са својим назорима и тежњама, па је онда пришао ра- споређивању уметнина. При томе је имао у виду само хронично развиће уметности. Посебну дворницу заузео 
је „мајстор са школом“, посебне просторије „усамље-

посао. Сав

.»1
испитивање. Још фамознији су каталози тих збирака. Поред силних историско-информативних напомена, израдио је Бодеов асистент, познат по свом научном подвигу у „флора-афери“, Др. Посе још и анализу 
боја (!), и то у каталозима који су намењени широј, лаичној, публици. Сад да ли је уметност одређена за измећарку културне историје или има права 
својан живот, то се Немаца мало тиче. Главно је да ће се том реорганизацијом умножити број есеја и сту- дија из области уметности и младим докторским канди- 
датима биће олакшана обрада њихових дисертација.

Уосталом нису само бирократе МизеепсИгеккопз- га!ћ-а тако хроничарски у схватању уметности, 
већина елите у грађанству. У једној угледној драж- ђанској кући, чија је млада госпођица била 
као „љубитељка уметности“, на четири зида салона опазио сам овако ексцерптирану историју уметности: на првом зиду Праксителов „Хермес“ и родоски „Лаокон“, на другом зиду Леонардова „Вечера“ и „Мона Лиза“, на противном Диреров „Витез“ и Рембранова „Ноћна стража“, а на четвртом беху по један Миле и — Уде! На моје питање, да 

то дела која она највећма љуби, добио Не баш

на само-

|

уоп
него иин-

позната

(
ли су 

сам одговор:сасвим, али ми тако згодно заступају зна- чајне епохе историје уметности. Као да је ова млада „љубитељка уметности“ при уређивању свог „уметнич- 
ког светилишта“ имала на уму традиционално преста- вљање четири годишња времена њиховим плодовима.

ници“. Тим је проучаваоцима олакшан 
„материал“ је нагомилан, њима остаје упоређивање,

0 Упозорујем читаоце на многобројне чланке о тању у немачкој ревији КипвСшагС, која већ 25 година ради на усавршавању т. з. Аизс/гис/шкиИиг-е, културе стила и уопште 
уметничког изражавања.

овом пи-
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У ЈАВНОМ ЖИВОТУ
У ЈАВНОМ ЖИВОТУ

„техничење културе“ (Ки11ип)ег1есћткип&) осећа се у 

музици исто као и у осталим уметностима.0 Немачки 

Впсћегт§8еп мора се сматрати узроком рудиментовању 

свих чула модернога Немца. МоИућпсћег, књиге мотива, 
сваком посетиоцу концерта саопштавају мотиве свих 

пиеса, упозорују слушаоце на њихове техничке осо- 

бине и тешкоће. Тако препарирани љубитељ музике 

прати и контролише оно што је читао, т. ј. техничка 

извађања. Прилично индивидуално извађање уметника 

не може на тај начин запазити потпуно и у њему 

уживати. Значајни су за ту појаву и чести изрази и 

примедбе у концертним рефератима: зете зее1ето11еп 

Рт§ег..... Иез КппзИегз пигсћ^екИ^кз АпИИг тпегзШћИе 

гекћет 1ппеп1ећеп и слични. Ове се појаве указују 

наравно код соло-концерата. Множина и јачина 

струмената у оркестру приморава слушаоце да и а 

тонске импресије сређују и прате и са осећајем. ј
Тежња научној анализи и доктринарској обради I 

и специфично естетско-осећајних умотвора и умет- 

нина завела је управе берлинских и других немачких 

музеја, да од својих богатих збирака склопе Котег- 

заИопзкхкоп-е и енциклопедије уметности. Ту тиху 

наклоност Немаца схваћању уметности под културно- 

историском перспективом привео је у дело човек силне 

воље и великог угледа, управитељ свију пруских му- 

зеја Др. Вилхем Боде. Он је реорганизовао и преуре- 

дио и административну и естетско-културну страну 

управе музеја. Створио је нов чиновнички кадар са 

својим назорима и тежњама, па је онда пришао ра- 

споређивању уметнина. При томе је имао у виду само 

хронично развиће уметности. Посебну дворницу заузео 

је „мајстор са школом“, посебне просторије „усамље-
посао. Сав

.»1 испитивање. Још фамознији су каталози тих збирака. 
Поред силних историско-информативних напомена, 
израдио је Бодеов асистент, познат по свом научном 

подвигу у „флора-афери“, Др. Посе још и анализу 

боја (!), и то у каталозима који су намењени широј, 
лаичној, публици. Сад да ли је уметност одређена за 

измећарку културне историје или има права 

својан живот, то се Немаца мало тиче. Главно је да 

ће се том реорганизацијом умножити број есеја и сту- 

дија из области уметности и младим докторским канди- 

датима биће олакшана обрада њихових дисертација.
Уосталом нису само бирократе МизеепсИгеккопз- 

га!ћ-а тако хроничарски у схватању уметности, 
већина елите у грађанству. У једној угледној драж- 

ђанској кући, чија је млада госпођица била 

као „љубитељка уметности“, на четири зида салона 

опазио сам овако ексцерптирану историју уметности: 

на првом зиду Праксителов „Хермес“ и родоски 

„Лаокон“, на другом зиду Леонардова „Вечера“ и 

„Мона Лиза“, на противном Диреров „Витез“ 

и Рембранова „Ноћна стража“, а на четвртом беху 

по један Миле и — Уде! На моје питање, да 

то дела која она највећма љуби, добио 

Не баш

на само-

|
уоп него и

ин-
позната

(
ли су 

сам одговор:
сасвим, али ми тако згодно заступају зна- 

чајне епохе историје уметности. Као да је ова млада 

„љубитељка уметности“ при уређивању свог „уметнич- 

ког светилишта“ имала на уму традиционално преста- 

вљање четири годишња времена њиховим плодовима.

ници“. Тим је проучаваоцима олакшан 

„материал“ је нагомилан, њима остаје упоређивање,

0 Упозорујем читаоце на многобројне чланке о 

тању у немачкој ревији КипвСшагС, која већ 25 година ради на 

усавршавању т. з. Аизс/гис/шкиИиг-е, културе стила и уопште 

уметничког изражавања.

овом пи-
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» ГПДЧ^П« ВПВЈ1ЛКЈ Г СГТЛ
»РАДСЈЕ &ЗМШВИ11« 

вЕСКОВАЦ
БЕРЛИН НОЋУ

I
праву клоаку, „у карикирани Париз“ При светлости електрич- них сијалица измиле накинђурене вампирице, гомилама се вуку улицама и бацају мреже наочиглед злопоглеђе 8сШгтапп-а. У Немачкој проституција није трпљена, резултат: проституција је свеопшта. Берлин је за женске отприлике исто што за мушке Америка. Поклизне ли која, доведе ли у опасност опстанак јавног морала, она се склони у Берлин. Учини ли се којој ћерчици из „добре куће“ да не спава на перју него у јари жеравица, гња- врче дотле, док јој отац не допусти да иде у престоницу и сту- дира за библиотекарку, васпитачицу или слично озбиљан позив. Када се замрачи, кад дрхћућа светлост замрежи изазивајући поглед сполне бестије, тада почне Берлин да живи искрено, откривено. Пролетари — а Берлин их броји близу милион — облапорно грабе да искористе уживањем оно неколико слободе. Стотине кинематографа задовољавају еротичне про- хтеве полуодраслих дечака и девојчица, који се после програма упуте разним шеталиштима, највише Легдакеп-у (2оо-у), Правни власник огромног ЛегдагГеп-г. јесте КаЈзег, стварни уживаоци сав разуздани Берлин. У кафеима и киосцима главних стаза и про- лаза проводи вече отмен свет: официри, жидовска аристокра- ција и по који јункер из провинције. По мрачним странпути- цама и густој шикари пролетарско дете ужива што је Бог дао а Кшзег није забранио. Високи госа није поставио ни светиљке жандарме. И народ је своме владаоцу захвалан. „Ко је у срцу вароши дао своме народу густо дрвеће без полиције а са много клупа — пише неки француски путник — учинио је већи дар, него да је поделио опште право гласа“. Нашло се чистунаца који су зипарали против тога „скандала“ и тражили да полиција ово забрани. ЗШиз дио остао је. И ту се показала мудрост префекта престонице.!) Уосталом полицајну службу 2оо-а вршепосетиоци. Ово ће изгледати као безочан парадокс, али је ипак истина. Они имају непосредног интереса да влада ред. Нико од њих не меша се у послове најближе клупе и парова на њојзи. Ако би какав слободњак и покушао да прекрши де-сету заповед божју сви би се дигли против такве несолидар- ности и „два лоша . . . .“
Статистика доказује да у Берлину има 220.000 женских и 200.000 мушких од 16—30, односно 18—30 година неудомље- них, без законом гарантованих „радости брака“ — обвеза према природи. Родитељи и станодавци у већини случајева нису још толико увиђавни да се не противе посетама другог спола, где да се састају ови усамљеници, имају једно другоме да рекну.

БЕРЛИН НОЋУ.I
!;

ЂетвсШапЛ ћа1 егогдеп ВезГапЛ| Ез Ш егп кегпдезипЛез 1,ап(1.
Хајне.

Минхенски сликар Анђело Јанк иставио је на прошлого- дишњој берлинској „Сецесији“ једну занимиву слику. 0 умет-сликарских радова не могу судити; они местановиште. Слика је
ничкој вредностимогу намамити на социјално-психолошкоприказивала Божић немачке војске пред рововима комунардског и републиканског Париза. Од снежне белине залеђа одударају плавичасто црни челик-панцири хероја Молткеа, Мантајфла и принца Фридриха, потоњег несретног цара. Дакле, врхунацј уметничке слободе: импресионистичним схватањем приказати ј невероватне анахронизме најближе прошлости. Па ипак верније | слике из пруско-француског рата нисам још видео. Јанк је са- Ј вршено схватио и набацао на платно идеју војне 1870/71., какош ју је излучио немачки дух. Пруски ђенерали пред Паризом мислили су да имају узвишени став идеалних витезова. Борили ј ' су се у светом рату. Мачеви Јанкових хероја ђенерала бљеш- Ш таху на зрацима зубатога сунца. На мушким лицима огледа се 1 неумитност правде: награде и казне. Идеалније их је замислио I уметник но што је могао изгледати арханђел оног, по нас све 1 кобног дана, када је огњеним мачем очистио рај од непослушне I и покварене деце. Немачки попови сипали су сумпор и огањ на модерну Содому: Смрдљиву каљугу по којој гмизаху гује цинизма, гаванства и блуди. Тупави швапски и баварски вој- ници гредићи стазама св. Ђурђа, символа германске чистоте’ и узвишености, сјурили су крстоносна копља у латинску аждаЈуј Године 1875. хтела је Немачка — по речима Бизмарка — поново навалити на Француску „из политичких, фплозофскпх и хрнш-ћанскпх разлога“.Бесумње млади германски народ није још ни близу тако иживљен, обезсочен, као Латини који још тада употребљаваху уљем натопљено перо, када Германи ни богодани псЈпиз нису познавали нити требали. Но за четрдесет година Немачка при-метно стиже своју сусетку. ™Пођите с вечери берлинским улицама. већ око 51/* часова, с пролећа — а то је сезона — касниЈе, тамо око 81/2. Дању вредна трговачка варош претвара се у

часова

ни

ње-гови

дакле,кад очивидно много што-штаЗими оживе оне
0 Међутим је јесени 1911. неће дуго трајати то „несносно" стаТе^2"3 "°ћу на капиЈе’ Но
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» ГПДЧ^П« ВПВЈ1ЛКЈ Г СГТЛ

»РАДСЈЕ &ЗМШВИ11« 
вЕСКОВАЦ

БЕРЛИН НОЋУ

I праву клоаку, „у карикирани Париз“ При светлости електрич- 

них сијалица измиле накинђурене вампирице, гомилама се вуку 

улицама и бацају мреже наочиглед злопоглеђе 8сШгтапп-а. У 

Немачкој проституција није трпљена, резултат: проституција је 

свеопшта. Берлин је за женске отприлике исто што за мушке 

Америка. Поклизне ли која, доведе ли у опасност опстанак јавног 

морала, она се склони у Берлин. Учини ли се којој ћерчици из 

„добре куће“ да не спава на перју него у јари жеравица, гња- 

врче дотле, док јој отац не допусти да иде у престоницу и сту- 

дира за библиотекарку, васпитачицу или слично озбиљан позив. 
Када се замрачи, кад дрхћућа светлост замрежи изазивајући 

поглед сполне бестије, тада почне Берлин да живи искрено, 
откривено. Пролетари — а Берлин их броји близу милион — 

облапорно грабе да искористе уживањем оно неколико 

слободе. Стотине кинематографа задовољавају еротичне про- 

хтеве полуодраслих дечака и девојчица, који се после програма 

упуте разним шеталиштима, највише Легдакеп-у (2оо-у), Правни 

власник огромног ЛегдагГеп-г. јесте КаЈзег, стварни уживаоци сав 

разуздани Берлин. У кафеима и киосцима главних стаза и про- 

лаза проводи вече отмен свет: официри, жидовска аристокра- 

ција и по који јункер из провинције. По мрачним странпути- 

цама и густој шикари пролетарско дете ужива што је Бог дао 

а Кшзег није забранио. Високи госа није поставио ни светиљке 

жандарме. И народ је своме владаоцу захвалан. „Ко је у срцу 

вароши дао своме народу густо дрвеће без полиције а са много 

клупа — пише неки француски путник — учинио је већи дар, него 

да је поделио опште право гласа“. Нашло се чистунаца који 

су зипарали против тога „скандала“ и тражили да полиција ово 

забрани. ЗШиз дио остао је. И ту се показала мудрост префекта 

престонице.!) Уосталом полицајну службу 2оо-а врше
посетиоци. Ово ће изгледати као безочан парадокс, али је 

ипак истина. Они имају непосредног интереса да влада ред. 
Нико од њих не меша се у послове најближе клупе и парова 

на њојзи. Ако би какав слободњак и покушао да прекрши де-
сету заповед божју сви би се дигли против такве несолидар- 
ности и „два лоша . . . .“

Статистика доказује да у Берлину има 220.000 женских 

и 200.000 мушких од 16—30, односно 18—30 година неудомље- 

них, без законом гарантованих „радости брака“ — обвеза према 

природи. Родитељи и станодавци у већини случајева нису још 

толико увиђавни да се не противе посетама другог спола, 
где да се састају ови усамљеници, 
имају једно другоме да рекну.

БЕРЛИН НОЋУ.
I

!; ЂетвсШапЛ ћа1 егогдеп ВезГапЛ| 
Ез Ш егп кегпдезипЛез 1,ап(1.

Хајне.

Минхенски сликар Анђело Јанк иставио је на прошлого- 

дишњој берлинској „Сецесији“ једну занимиву слику. 0 умет-
сликарских радова не могу судити; они ме

становиште. Слика јеничкој вредности
могу намамити на социјално-психолошко
приказивала Божић немачке војске пред рововима комунардског 

и републиканског Париза. Од снежне белине залеђа одударају 

плавичасто црни челик-панцири хероја Молткеа, Мантајфла и 

принца Фридриха, потоњег несретног цара. Дакле, врхунацј 
уметничке слободе: импресионистичним схватањем приказати ј 

невероватне анахронизме најближе прошлости. Па ипак верније | 
слике из пруско-француског рата нисам још видео. Јанк је са- Ј 

вршено схватио и набацао на платно идеју војне 1870/71., какош 

ју је излучио немачки дух. Пруски ђенерали пред Паризом 
мислили су да имају узвишени став идеалних витезова. Борили ј ' 
су се у светом рату. Мачеви Јанкових хероја ђенерала бљеш- Ш 

таху на зрацима зубатога сунца. На мушким лицима огледа се 1 

неумитност правде: награде и казне. Идеалније их је замислио I 
уметник но што је могао изгледати арханђел оног, по нас све 1 
кобног дана, када је огњеним мачем очистио рај од непослушне I 

и покварене деце. Немачки попови сипали су сумпор и огањ 

на модерну Содому: Смрдљиву каљугу по којој гмизаху гује 

цинизма, гаванства и блуди. Тупави швапски и баварски вој- 

ници гредићи стазама св. Ђурђа, символа германске чистоте’ 
и узвишености, сјурили су крстоносна копља у латинску аждаЈуј 
Године 1875. хтела је Немачка — по речима Бизмарка — поново 

навалити на Француску „из политичких, фплозофскпх и хрнш-
ћанскпх разлога“.

Бесумње млади германски народ није још ни близу тако 

иживљен, обезсочен, као Латини који још тада употребљаваху 

уљем натопљено перо, када Германи ни богодани псЈпиз нису 

познавали нити требали. Но за четрдесет година Немачка при-
метно стиже своју сусетку. ™

Пођите с вечери берлинским улицама. 
већ око 51/* часова, с пролећа — а то је сезона — касниЈе, 
тамо око 81/2. Дању вредна трговачка варош претвара се у

часова

ни

ње-
гови

дакле,
кад очивидно много што-шта

Зими оживе оне
0 Међутим је јесени 1911. 
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БЕРЛИН НОЋУ
^СКО^Отуда је 2оо видно обележје напредности берлинске поли- ције и широкогрудости ЈтрегаГог-а, гех-а Виљема 11.

Тамо око 91/а часова прораде разне ресторације „у којима, се супира са дамама", баварске механе, у којима послужују младићи у баварском оделу. Када ступите унутра приближе вам се двојица или тројица, „срдачно“ се рукују с вама и: „О, брате* како ти је жена или цура? Јеси ли већ видео моју шогорицу? Груди, брате, као снег! А леђа? Да се кладимо да ће ти сести у крило!“ — то се зове немачка простосрдачност — ветпШсћ- кеНш У другим локалима, т. з. Ап1т1егкпе1ре наивни провинцијалци I редовно остављају по коју банку. Ту послужују нежне цурице са врло неотесаним манирима. Више попију него гост и ставе | у рачун и измењене пољупце. Има доста маторих грешника, који за загрљај и пољубац пуначке келнерице слију најгоре ииће и све плате троструко. У другим улицама се нижу „мулен-руж“-и где се врти сва женскадија вреле крви. Има их који се по сјају могу упоредити са паришким максимима, но већина на први поглед одаје своје германско порекло: премало ватре, одвише 
похотљивости.

Но и Берлин има последње уточиште, најновији пронала- зак добрих познавалаца временских потреба: таззеизез....И ту би напослетку какав Мефистофелес могао избацити: Оа 181 пЈсМз пеиез јиг т\сћ ги егјакгеп, паз кепп 1ск 8скоп зеИ ћиппегИаизепп Јакгеп.
Париз се осветио Пруској: „Француски“ разврат умарширао . је у Берлин. Данас се у Берлину дају преставе „само за љу- ] битеље уметности и лепоте“. Нека Бечкиња — нашли би и вољ- не прускиње само што им је лепота мање привлачна — са ! уметничким псеудонимом Алба Шен, извађала је прошле године ј „једино пред одраслима“ кретње нагога тела „које нас — како 1 

обећаваху плакати — уче ценити лепоту човечјег тела“. Прве вечери са тешком муком растерала је полиција дечурлију од улаза; приликом друге преставе четица малолетника пробила 1 
је врата. „Уметничке вечери“ беху због тога забрањене.

I
дегенерацији племениту расу. Берлин грозничаво ради у трго- вини, у обрту, тежи да постане главном артеријом ског промета, броји преко 4 милиона становништва (вгозз- ВегНп) но неприродно брз преображај и баш бројност ништва, због које је строг надзор немогућ — немачкој маси иначе тако потребан — не говоре у прилог оптимистичним очекивањима у будућности. Економски радници, први међу телектуалцима, прошли су преображај током времена гипко и глатко. Бирокрација за то није била способна. Полиција — до 6000 на броју — није ни близу тако напредовала као лопуже, разбојници и сличан свет велике способности аклиматизовања! Што су за Пазир апаши, за Будимпешту чибеси, то су у Бер- лину штромери. Берлинска полиција дресирана је за растерива- ње демонстраната и регулисање уличног промета. Штромери се специјализују у разним гранама своје „вештине“ печен,

континент-

станов-
!

I! ин-!

&

*

да свакиосведочен лупеж може убрк да се смеје жандарму. У сваком замршенијем случају морала је полиција расписивањем уцена да се дочепа лупежа.
Злогласни ЗскеипепшегХе! — кварт житница — непрестано задаје главобоље полицији. Једва пет минута иза царске палате, берзе и музејског острва почиње царство тмине. Кад се за- мрачи и расплини по крововима метрополе таласаста сивина, крај јада и патње потоне у мутну ноћ. Куће се смежурају, у- глови улица изгубе се у сени и док за пет минута удаљене улице обуку сјајне вечерње тоалете, зирне овде тек по која црвена лампа. Меснате руке ставе у прозор уљану светиљку, која пуц- карајући и са смрадом одржава дрхћући пламен. Прозори се отворе, капиџици зашкрипе, мошус и воња и јефтиног парфима отежавају дисање. Свила зашушти, гривне са цакле. У том крају не расту весела румена деца. Ту станује блуд и његови бли- занци: злочин и јаташтво. Крадљивци, харамије, поседници јавних кућа, јатаци Жидови састају се у чађавој кафаници да се посаветују о конјунктури идућих дана. Набављачице за јавне куће дочекују агенте са новом, свежом, робом. Употребљен, спарушен персонал испраћају преко границе, на Исток: Рига, Ковно, Казан. Понека доспе у Сибир. 1мпд\ сЈа1 ргорпо рооега /одЧа }га!е .

Ту престаје Немачка, престају границе разних култура. Ти фантоми немају меких, ирационалних, сенгименталних црта, које сретамо у другим групама становништва. Немају завичаја у којем корене, којем би се њихове мисли и сећања враћала, који им ствара особености. Да ли са обале Шпрее, да Сене, Тибра или Темзе, иста безбојност иста тмина.
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Да, Берлин је заиста постао светски град са сјајним и странама сваке метрополе. „Најлепши град на свету“ није још постао. Тим више дегенерисан, колико је од скора раван Паризу и Лондону. Будимпешта му је слична у том бо- лесном развићу. Ни Лондону не дозвољава његова величина да градом. И лондонским улицама повлаче се бледе женске разваљених кукова, враћају се у станове раном зором мушкарци разривених костију, спарушене сржи, али чела су им необично испољена, очи грију ватром, пред собом имамо још у

гатотамним

се назове лепим
ли

У пролеће с вечери виђају се припојени парови где ше-
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Отуда је 2оо видно обележје напредности берлинске поли- 

ције и широкогрудости ЈтрегаГог-а, гех-а Виљема 11.
Тамо око 91/а часова прораде разне ресторације „у којима, 

се супира са дамама", баварске механе, у којима послужују 

младићи у баварском оделу. Када ступите унутра приближе вам 

се двојица или тројица, „срдачно“ се рукују с вама и: „О, брате* 

како ти је жена или цура? Јеси ли већ видео моју шогорицу? 

Груди, брате, као снег! А леђа? Да се кладимо да ће ти сести 

у крило!“ — то се зове немачка простосрдачност — ветпШсћ- 

кеНш У другим локалима, т. з. Ап1т1егкпе1ре наивни провинцијалци I 
редовно остављају по коју банку. Ту послужују нежне цурице 

са врло неотесаним манирима. Више попију него гост и ставе | 
у рачун и измењене пољупце. Има доста маторих грешника, који 

за загрљај и пољубац пуначке келнерице слију најгоре ииће и 

све плате троструко. У другим улицама се нижу „мулен-руж“-и 

где се врти сва женскадија вреле крви. Има их који се по сјају 

могу упоредити са паришким максимима, но већина на први 

поглед одаје своје германско порекло: премало ватре, одвише 

похотљивости.
Но и Берлин има последње уточиште, најновији пронала- 

зак добрих познавалаца временских потреба: таззеизез....
И ту би напослетку какав Мефистофелес могао избацити: Оа 

181 пЈсМз пеиез јиг т\сћ ги егјакгеп, паз кепп 1ск 8скоп зеИ 

ћиппегИаизепп Јакгеп.
Париз се осветио Пруској: „Француски“ разврат умарширао . 

је у Берлин. Данас се у Берлину дају преставе „само за љу- ] 
битеље уметности и лепоте“. Нека Бечкиња — нашли би и вољ- 
не прускиње само што им је лепота мање привлачна — са ! 
уметничким псеудонимом Алба Шен, извађала је прошле године ј 
„једино пред одраслима“ кретње нагога тела „које нас — како 1 

обећаваху плакати — уче ценити лепоту човечјег тела“. Прве 

вечери са тешком муком растерала је полиција дечурлију од 

улаза; приликом друге преставе четица малолетника пробила 1 
је врата. „Уметничке вечери“ беху због тога забрањене.

I дегенерацији племениту расу. Берлин грозничаво ради у трго- 

вини, у обрту, тежи да постане главном артеријом 

ског промета, броји преко 4 милиона становништва (вгозз- 

ВегНп) но неприродно брз преображај и баш бројност 

ништва, због које је строг надзор немогућ — немачкој маси 

иначе тако потребан — не говоре у прилог оптимистичним 

очекивањима у будућности. Економски радници, први међу 

телектуалцима, прошли су преображај током времена гипко и 

глатко. Бирокрација за то није била способна. Полиција — до 

6000 на броју — није ни близу тако напредовала као лопуже, 
разбојници и сличан свет велике способности аклиматизовања! 

Што су за Пазир апаши, за Будимпешту чибеси, то су у Бер- 

лину штромери. Берлинска полиција дресирана је за растерива- 

ње демонстраната и регулисање уличног промета. Штромери 

се специјализују у разним гранама своје „вештине“ 
печен,
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осведочен лупеж може убрк да се смеје жандарму. У 

сваком замршенијем случају морала је полиција расписивањем 

уцена да се дочепа лупежа.
Злогласни ЗскеипепшегХе! — кварт житница — непрестано 

задаје главобоље полицији. Једва пет минута иза царске палате, 
берзе и музејског острва почиње царство тмине. Кад се за- 

мрачи и расплини по крововима метрополе таласаста сивина, 
крај јада и патње потоне у мутну ноћ. Куће се смежурају, у- 

глови улица изгубе се у сени и док за пет минута удаљене улице 

обуку сјајне вечерње тоалете, зирне овде тек по која црвена 

лампа. Меснате руке ставе у прозор уљану светиљку, која пуц- 

карајући и са смрадом одржава дрхћући пламен. Прозори се 

отворе, капиџици зашкрипе, мошус и воња и јефтиног парфима 

отежавају дисање. Свила зашушти, гривне са цакле. У том крају 

не расту весела румена деца. Ту станује блуд и његови бли- 

занци: злочин и јаташтво. Крадљивци, харамије, поседници 

јавних кућа, јатаци Жидови састају се у чађавој кафаници да 

се посаветују о конјунктури идућих дана. Набављачице за јавне 

куће дочекују агенте са новом, свежом, робом. Употребљен, 
спарушен персонал испраћају преко границе, на Исток: Рига, 
Ковно, Казан. Понека доспе у Сибир. 1мпд\ сЈа1 ргорпо 
рооега /одЧа }га!е .

Ту престаје Немачка, престају границе разних култура. 
Ти фантоми немају меких, ирационалних, сенгименталних црта, 
које сретамо у другим групама становништва. Немају завичаја 

у којем корене, којем би се њихове мисли и сећања враћала, 
који им ствара особености. Да ли са обале Шпрее, да 

Сене, Тибра или Темзе, иста безбојност иста тмина.
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Да, Берлин је заиста постао светски град са сјајним и 

странама сваке метрополе. „Најлепши град на свету“ 

није још постао. Тим више дегенерисан, колико је од скора 

раван Паризу и Лондону. Будимпешта му је слична у том бо- 

лесном развићу. Ни Лондону не дозвољава његова величина да 

градом. И лондонским улицама повлаче се бледе 

женске разваљених кукова, враћају се у станове раном зором 

мушкарци разривених костију, спарушене сржи, али чела су им 

необично испољена, очи грију ватром, пред собом имамо још у

гато

тамним

се назове лепим ли
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тају на згаришту гарнизонске цркве. Још стрше кишом изли- 
зани зидови, као символ онога шта пламен може да учини и 
од гранитне грађе. Пре три године букнуо је пожар и неко- 
лико ноћи руменило се обзорје Берлина. Маса младих људи 
ишла је да гледа призор као што су негда романтици посма- 
трали сребрнасти месец или као што туристе изгледају сунчев 
уранак. Пожар је био подметнут. Трагање полиције остало је 
безуспешно. Да кривац није имао херостратских амбиција, то 
је евидентно. Уосталом ово и није био усамљен догађај, нега 
управ круна читаве серије паљевина, које својом незнатношћу 
нису ни побудиле општу пажњу. Хардени су имали „штофа“. 
Прорицали су богомрак. Бирокрација је њушкала социјалисти- 
чки траг, а ови су опет тврдили да је то дело непознатих из 
најбољих кругова, чији перверзни нерви чезну за таквим не- 
ронским призорима. Једно је тачно: на пет дана после пожара 
ухватила је полиција једног отмено одевеног човека, средњих 
година, јер је на улици неморално нападао две смежуране 
старице које су као године свога рођења биле означиле год. 
1834. и 1841. Ухапшени био је сарадник некаквих „жутих“ 
листова. У његовом стану нашли су раствореног сумпора. Но 
доказати се није могло ништа.

Публика се дубоко разочарала што је прошло пролеће 
минуло без величанствених ватромета. ш.

Недељом у праскозорје врве улицама. Нежење и весилији 
очеви враћају се кућама са провода. У четири зајутра раде 
трамваји и надварошка железница као радним даном у подне. 
Берлинац, пре него што ступи у стан да одспава јутрење и 
литурђију има још једно свратиште: ликернице, које су свака- 
ко мање опасне од паришких апсинтских јазбина. За те трго- 
вине имају Берлинци религиозни култ. Разноликост ликера и 
медовина врло је велика. А једна другу допуњује. После прве 
долази друга. Тако се либације понављају. Берлин јури у га- 
лопу к циљу зелених визија и црвених мишева. И то знају 
„гемитлих“ Немци, па ипак! Осећају потребу да окусе пони- 
жења алкохолизма, да очешу дегенерацију и измакну јој. Ви- 
њете разних ликерских бутеља драгоцени су документи за мо- 
рал-психолога у Немачкој. Нека рубинаста течност, куса уста- 
јалих јаја, зове се „Гној и крв“. Има их: „Први пољубац“, 
„Дах девичанства“, „Неизречив грех“.

Статистика тврди да Берлин има највећи постотак епи- 
лептичара и највећи број венерично оболелих. 60°/« убистава у 
Берлину јесу садистична. Док на Рајх долази 31 сексуални 
преступ (на 100.000 становника) у вароши Оснабрику (са 
66.000 стан.) 11, дотле у Берлину (на сваки 100.000) 87.
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КА18ЕК1 И ПОДАНИК.

Кес и11а егз гез тадгв аИепа диат риШгса.
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Ј! За време преговарања Бизмарка са немачким 

кнезовима у Версаљу о установљењу немачког једин- 

ственог царства и одређења власти самога цара, та- 

дашњи наследник престола, Фридрих Вилхелм, не- 

сретни отац Виљема II., није се показао ни мало 

усхићеним са таквим државним уређењем, које је 

Немачка тим преговорима добила. Он честиташе пр- 

вом канцелару новорођене империје „ на том умет- 

ничком хаосу”. Данас је јасно да ниједан од три 

фактора власти у Германији — цар, савезни савет 

и парламенат — није толики као у цару оличени. 
То нам најбоље доказују тужбе нецаристичних соци- 

јалиста, који у данашњем режиму виде маскиран 

апсолутизам. „Ниједан владалац ма које апсо- 

лутне монархије није имао никада толиког 

фактичног утицаја, као данас Ка1бег,” тврди 

Науман у споменутом делу. Такву велику моћ не 

опажамо у добу првог немачког цара Виљема I., зва- 

ног „велики”. Гигантска појава првог канцелара ста- 

вила је богобојажљивог и скромног деда Виљема II.

0 Кшзег-у постоји у Немаца читава мала литература. 

Распрострањена је књига пег Кшзег (1911.) од Лимана. Држав- 

ни саветник Рудолф Мартин у својој књизи Ошкесће МасМИадег 

(1910.) испуњује 51 страну оцртавањем Виљема II., његове 

интелигенције, околине и наклоности. У своје време много је 

читана и Ка1зег \Л/1Ње1т II. ипс! сИе ВугапИпег од грофа Ревен- 

тлова. (1906.) Јако ми се допадају стране 167.—197. књиге 

ВетокгаИе и Кшзег1ит (1905.) од познатог екс-пастора и соци- 

јалполитика Наумана. виШатте II. се уи’И сШ, се ди’П репзе од 

Ји!ез Аггеп-а (1911.) резимује опажања Ревентлова и Лимана 

и документује изводима из Виљемових говора.
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Кес и11а егз гез тадгв аИепа диат риШгса.. 'Ј!
За време преговарања Бизмарка са немачким 

кнезовима у Версаљу о установљењу немачког једин- 
ственог царства и одређења власти самога цара, та- 
дашњи наследник престола, Фридрих Вилхелм, не- 
сретни отац Виљема II., није се показао ни мало 
усхићеним са таквим државним уређењем, које је 
Немачка тим преговорима добила. Он честиташе пр- 
вом канцелару новорођене империје „ на том умет- 
ничком хаосу”. Данас је јасно да ниједан од три 
фактора власти у Германији — цар, савезни савет 
и парламенат — није толики као у цару оличени. 
То нам најбоље доказују тужбе нецаристичних соци- 
јалиста, који у данашњем режиму виде маскиран 
апсолутизам. „Ниједан владалац ма које апсо- 
лутне монархије није имао никада толиког 
фактичног утицаја, као данас Ка1бег,” тврди 
Науман у споменутом делу. Такву велику моћ не 
опажамо у добу првог немачког цара Виљема I., зва- 
ног „велики”. Гигантска појава првог канцелара ста- 
вила је богобојажљивог и скромног деда Виљема II.

0 Кшзег-у постоји у Немаца читава мала литература. 
Распрострањена је књига пег Кшзег (1911.) од Лимана. Држав- 
ни саветник Рудолф Мартин у својој књизи Ошкесће МасМИадег 
(1910.) испуњује 51 страну оцртавањем Виљема II., његове 
интелигенције, околине и наклоности. У своје време много је 
читана и Ка1зег \Л/1Ње1т II. ипс! сИе ВугапИпег од грофа Ревен- 
тлова. (1906.) Јако ми се допадају стране 167.—197. књиге 
ВетокгаИе и Кшзег1ит (1905.) од познатог екс-пастора и соци- 
јалполитика Наумана. виШатте II. се уи’И сШ, се ди’П репзе од 
Ји!ез Аггеп-а (1911.) резимује опажања Ревентлова и Лимана 
и документује изводима из Виљемових говора.
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КАТ8ГСК И ПОДАНИККА18ЕК И ПОДАНИК

Политично сга/о Виљема II. индентично је са на- зорима велике већине немачког народа, а уједно од- говора развићу и потребама данашње Немачке. Он је прави ШизМе-и Р1оШпкшзег. Његова је заслуга да је за времена увидео потребни правац развића нове империје — индустријализацију. Плод његове неумор- не агитације говорима и изјавама јесте, да је то по- литично спознање за кратко време нашло разумева- н,е и у ширим слојевима народа. 0 спољној и уну- трашњој политици модерне Немачке — Германије, биће говора у посебним поглављима; овде се задр- жавамо једино на личним, својствеиим назорима са- мога владаоца. За право разумевање његове индиви- дуалности морамо посветити довољно пажње младић- ском добу Кшзег-а. Одрастао је у периоду Бизмарко- ва рада, саосећао је величину тога човека, морало га је пећи да је освајање Немачке дело нижег пле- мића а не Хоенцолерна, кад већ не њега самога. Свога деда Виљема I., који је свакако био побожне и кротке природе али поред величине Бизмарка п@- стао готово неприметан, назвао је он „великим“ и свагда га истиче као творца данашњег царства. У тишини се развијало његово ја према оном Ја вели- ког канцелара. Можда се већ онда родила мисао 1Ге//гас/г-а, можда само као реминисценца на Алек- сандра Великог са часова историје. То модерно ја владаоца, које све већма потискује традиционално Мп, показало се већ у првој години владања као ра- тоборно. Петога марта 1890. год. у једном свом го- вору рекао је Ка&ег: „Који се моме раду на супрот стави, смрвићу га“! Две недеље касније, први кан- целар кнез и војвода Бизмарк био је отпуштен.
Испочетка изгледаше да ће доба Виљема II. бити испуњено у главном коначним решавањем социјалног или боље рећи социјалистичког питања. Но за не- пуну годину дана увидео је Кањег да је то питање проблем векова и да се не може једном за свагда решити „оштрицом мача“. И он се окрете другом

у засенак. Прво доба немачког царства назива се имену гвозденог канцелара, доба после његова отпуста можда ће се касније звати доба Виљема II., јер је несумњиво да велики углед и стварна моћ немачкога цара истиче из индивидуалности Виљема II. Као сваки нови државни фактор тако и влада-лачка власт уједињене Немачке није имала одређене
снагама. Од

ПО

1
!1

облике, није била испуњена животним носиоца те власти зависило је какав ће трајан облик
Ка1$ег- адобити. Двадесетдве године владавине садањег показује нам црте којима ће поћи кристализациЈа 

тог политичког фактора.

&

I
**

*
Мало је живих личности које својим именом буде толико разноликих осећања и расположења, коликб садањи Каг$ег. Озарена, радошћу обасјана лица њего- вих поданика несоцијалиста, пламен мржње у очима Чеха крајње су границе те скале осећаја, међу којима се одмењују поругљив осмех, ћифтинско слегање ра- менима, неодређеност у одвећ смотрених и савесних. Виљемова особеност заинтересовала је и Ренана. Он ј је писао пред смрт да му је жао да неће видети: ' (Јие1 $ега 1е (1еуе1орретеп1 с!и регте т!епеиг с1е 1’етрегеиг ОиШаите II.?1 Разуме се да се нећемо упуштати уКа1$ег-ове психе. За то имамо одвећ

!

реконструисање
дрскости, као што се уопште чувамо анализо-

Издавање треће свеске Бизмар- | 
Хоенлоевих мемоара препречено је засада, те немамо мишлења ова два државника о Ка1$ег-у, која би нам свакако штошта разјаснило. Много је хваљена Лиманова књига, но дознавши да ју је Ка1$ег са за- довољством прочитао и узвикнуо: ја” не бих препоручио такво огледало за нарцисов- ска самопосматрања. Остаје ми да набројим главне изражавања његових особености.

мало
вања ма кога човека.
кових и

„Јест, такав сам

моменте
*

•) РеиШез АеСасКеез. Раггз, 1892.
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Политично сга/о Виљема II. индентично је са на- 
зорима велике већине немачког народа, а уједно од- 
говора развићу и потребама данашње Немачке. Он је 
прави ШизМе-и Р1оШпкшзег. Његова је заслуга да 
је за времена увидео потребни правац развића нове 
империје — индустријализацију. Плод његове неумор- 
не агитације говорима и изјавама јесте, да је то по- 
литично спознање за кратко време нашло разумева- 
н,е и у ширим слојевима народа. 0 спољној и уну- 
трашњој политици модерне Немачке — Германије, 
биће говора у посебним поглављима; овде се задр- 
жавамо једино на личним, својствеиим назорима са- 
мога владаоца. За право разумевање његове индиви- 
дуалности морамо посветити довољно пажње младић- 
ском добу Кшзег-а. Одрастао је у периоду Бизмарко- 
ва рада, саосећао је величину тога човека, морало 
га је пећи да је освајање Немачке дело нижег пле- 
мића а не Хоенцолерна, кад већ не њега самога. 
Свога деда Виљема I., који је свакако био побожне 
и кротке природе али поред величине Бизмарка п@- 
стао готово неприметан, назвао је он „великим“ и 
свагда га истиче као творца данашњег царства. У 
тишини се развијало његово ја према оном Ја вели- 
ког канцелара. Можда се већ онда родила мисао 
1Ге//гас/г-а, можда само као реминисценца на Алек- 
сандра Великог са часова историје. То модерно ја 
владаоца, које све већма потискује традиционално 
Мп, показало се већ у првој години владања као ра- 
тоборно. Петога марта 1890. год. у једном свом го- 
вору рекао је Ка&ег: „Који се моме раду на супрот 
стави, смрвићу га“! Две недеље касније, први кан- 
целар кнез и војвода Бизмарк био је отпуштен.

Испочетка изгледаше да ће доба Виљема II. бити 
испуњено у главном коначним решавањем социјалног 
или боље рећи социјалистичког питања. Но за не- 
пуну годину дана увидео је Кањег да је то питање 
проблем векова и да се не може једном за свагда 
решити „оштрицом мача“. И он се окрете другом

у засенак. Прво доба немачког царства назива се 
имену гвозденог канцелара, доба после његова 

отпуста можда ће се касније звати доба Виљема II., 
јер је несумњиво да велики углед и стварна моћ 

немачкога цара истиче из индивидуалности Виљема 
II. Као сваки нови државни фактор тако и влада-
лачка власт уједињене Немачке није имала одређене

снагама. Од

ПО
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облике, није била испуњена животним 
носиоца те власти зависило је какав ће трајан облик

Ка1$ег- адобити. Двадесетдве године владавине садањег 
показује нам црте којима ће поћи кристализациЈа 

тог политичког фактора.
&

I
**

*

Мало је живих личности које својим именом буде 
толико разноликих осећања и расположења, коликб 

садањи Каг$ег. Озарена, радошћу обасјана лица њего- 
вих поданика несоцијалиста, пламен мржње у очима 
Чеха крајње су границе те скале осећаја, међу којима 
се одмењују поругљив осмех, ћифтинско слегање ра- 
менима, неодређеност у одвећ смотрених и савесних. 
Виљемова особеност заинтересовала је и Ренана. Он ј 
је писао пред смрт да му је жао да неће видети: ' 
(Јие1 $ега 1е (1еуе1орретеп1 с!и регте т!епеиг с1е 1’етрегеиг 
ОиШаите II.?1 Разуме се да се нећемо упуштати у

Ка1$ег-ове психе. За то имамо одвећ

!

реконструисање
дрскости, као што се уопште чувамо анализо-

Издавање треће свеске Бизмар- | 
Хоенлоевих мемоара препречено је засада, те 

немамо мишлења ова два државника о Ка1$ег-у, која 
би нам свакако штошта разјаснило. Много је хваљена 
Лиманова књига, но дознавши да ју је Ка1$ег са за- 

довољством прочитао и узвикнуо: 
ја” не бих препоручио такво огледало за нарцисов- 
ска самопосматрања. Остаје ми да набројим главне 

изражавања његових особености.

мало
вања ма кога човека.
кових и

„Јест, такав сам

моменте
*

•) РеиШез АеСасКеез. Раггз, 1892.
8180



КА18ЕК И ПОДАНИК
КА18ЕК И ПОДАНИК

члану свога „Вјерују": УЈеИтасМ ипс! Џ/еИро1Шк. При- 
ликом дваестпетогодишњице прославе оснивања Не- 
мачког Царства, 1896., овако је Виљем II. развијао 

свој програм будућности:
„Од немачког царства постало је светско цар- 

ство. Свугде у удаљеним деловима света 
земљаци. Немачка добра, немачко 
радиност, иду преко Океана. Тисуће милиона вреди 
својина Немачке која по мору крстари. Ваша је, го- 
сподо, света дужност, да ми помогнеге то немачко 
царство (океанско и прекоокеанско) прикључити овом 
нашем“. Из исте године је и ова изјава: „Наша је 
дужност да своје саплеменике у иностранству закла- 
њамо и нашој отаџбини још једно веће немачко цар- 

придобијемо!“ Ез /з е/аз Џ/еШтрепит с/аз с/ег 
регтатзсће Ое/з/ ат/геМ. (20. јуна 1902.) Опет: XV/е 
ез е/т/ с/аз гбт/зсће VУеИгекћ \тг (1904. 8а1гћигр). 
Нећу да назовем овај програм, по примеру неких 
француских шовиниста модернизованом копијом 
литике немачких владара од Карла Великог до Јо- 
сифа II. Не поричем да има нечег расно 
вног у тој политици прождирања, али не смемо пре- 
видети ни економске мотиве имеријализма капита- 
листичне Немачке. На основу наведених и сличних 
изјава импулзивног Капег-а акламирао га Свенемач- 
ки Савез за свога приврженика и поборника, — да 
ли са правом, незнам, но он сам још није нашао за 
потребно да ово опровргне. За извршење тог про- 
грама потребна је велика војничка, сувоземна и мор- 
ска, сила. За њу је Ка/зег највише и учинио. Њему 
се мора приписати придобивање Хелголанда, троше- 
ње 45% целокупног буџета на војску, форсирано из- 

вађање флогног програма.
Виљем II. је необичне инпулсивне природе, то- 

лико, да се обзиром на његов положај не може сма- 
трати ни интресантним. Из те његове импулзивности 
произлазе они „блефови“, који муте и нагрђују ње- 
гову, у основним цртама правилно схваћену полити-

ку. Његова неприлична писма (н. пр. Лорду Твиду, 
покојном шефу енглеског адмиралитета), телеграми 
(н. пр. Кригеру), неупутне изјаве (генералу Валдерзеу, 
када се 1903. год. вратио из посете папи Пију X.: 
„Што се није дало Владиславу IV. 1612. год., ' 
Карлу XII. 1709. год., нити Наполеону 1812. год., то 
ће се године 1912. сигурно дати њему, наиме — да 
победи Русију) морају се сматрати 
галоманије високог степена. Његова путовања увек 
су штатирана и политичким смеровима. Но у путним 
програмима, могуће, показао је прилично познавање 
географије али је тим већма одао своје непознавање 
психологије народа. У Танжеру истицао се као за- 
штитник муслимана, но узаман су мрки мароканци 
чучали на песковитој обали, „плави султан“ није 
одржао обећање, нити се показали његови убојни 
бродови на видику да их одбране од франака. Ори- 
јенталац је подложен у великој мери чулним утисци- 
ма, који одређују ток његових мисли, а често крста- 
рење француске мрнарице и поразно деловање топ- 
ништва у Казабланки дубље се урезује у памет 
ли једна вашарска посета Виљема — 1пс1из/пека/зег-а. 
Своме конфиденту Цинтграфу за пратиоце у Абиси- 
нију даје дванаест померанских дивова, — Менелик 
„цар царева“ увређен пита Цинтграфа мисли ли ње- 

цар да ће се он и његове војводе уплашити од 
тих дивова. Савршена нетактичност Виљема II. била 
је приликом посете његове савезнику талијанском 
краљу, који је, како знамо, веома малог и неугледног 
раста од своје пратње узео је све саме дивовске 
офисире и повео цео вод служинчади, што је веома 
непријатно дирнуло римски двор. Октобра 1910. год. 
одговара Виљем II. у Брислу на француску здравицу 
краља Алберта немачки, без претходног споразума 
или бар обавештења.

Многи од тих царевих инпулзивних испада и 
„изненађења“ морали су бити помало ретуширани. 
Шта

нитиживе наши 
знање, немачка
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члану свога „Вјерују": УЈеИтасМ ипс! Џ/еИро1Шк. При- 

ликом дваестпетогодишњице прославе оснивања Не- 

мачког Царства, 1896., овако је Виљем II. развијао 

свој програм будућности:
„Од немачког царства постало је светско цар- 

ство. Свугде у удаљеним деловима света 

земљаци. Немачка добра, немачко 

радиност, иду преко Океана. Тисуће милиона вреди 

својина Немачке која по мору крстари. Ваша је, го- 

сподо, света дужност, да ми помогнеге то немачко 

царство (океанско и прекоокеанско) прикључити овом 

нашем“. Из исте године је и ова изјава: „Наша је 

дужност да своје саплеменике у иностранству закла- 

њамо и нашој отаџбини још једно веће немачко цар- 

придобијемо!“ Ез /з е/аз Џ/еШтрепит с/аз с/ег 

регтатзсће Ое/з/ ат/геМ. (20. јуна 1902.) Опет: XV/е 

ез е/т/ с/аз гбт/зсће VУеИгекћ \тг (1904. 8а1гћигр). 
Нећу да назовем овај програм, по примеру неких 

француских шовиниста модернизованом копијом 

литике немачких владара од Карла Великог до Јо- 

сифа II. Не поричем да има нечег расно 

вног у тој политици прождирања, али не смемо пре- 

видети ни економске мотиве имеријализма капита- 

листичне Немачке. На основу наведених и сличних 

изјава импулзивног Капег-а акламирао га Свенемач- 

ки Савез за свога приврженика и поборника, — да 

ли са правом, незнам, но он сам још није нашао за 

потребно да ово опровргне. За извршење тог про- 

грама потребна је велика војничка, сувоземна и мор- 

ска, сила. За њу је Ка/зег највише и учинио. Њему 

се мора приписати придобивање Хелголанда, троше- 

ње 45% целокупног буџета на војску, форсирано из- 

вађање флогног програма.
Виљем II. је необичне инпулсивне природе, то- 

лико, да се обзиром на његов положај не може сма- 

трати ни интресантним. Из те његове импулзивности 

произлазе они „блефови“, који муте и нагрђују ње- 

гову, у основним цртама правилно схваћену полити-

ку. Његова неприлична писма (н. пр. Лорду Твиду, 
покојном шефу енглеског адмиралитета), телеграми 

(н. пр. Кригеру), неупутне изјаве (генералу Валдерзеу, 
када се 1903. год. вратио из посете папи Пију X.: 
„Што се није дало Владиславу IV. 1612. год., ' 
Карлу XII. 1709. год., нити Наполеону 1812. год., то 

ће се године 1912. сигурно дати њему, наиме — да 

победи Русију) морају се сматрати 

галоманије високог степена. Његова путовања увек 

су штатирана и политичким смеровима. Но у путним 

програмима, могуће, показао је прилично познавање 

географије али је тим већма одао своје непознавање 

психологије народа. У Танжеру истицао се као за- 

штитник муслимана, но узаман су мрки мароканци 

чучали на песковитој обали, „плави султан“ није 

одржао обећање, нити се показали његови убојни 

бродови на видику да их одбране од франака. Ори- 

јенталац је подложен у великој мери чулним утисци- 

ма, који одређују ток његових мисли, а често крста- 

рење француске мрнарице и поразно деловање топ- 

ништва у Казабланки дубље се урезује у памет 

ли једна вашарска посета Виљема — 1пс1из/пека/зег-а. 
Своме конфиденту Цинтграфу за пратиоце у Абиси- 

нију даје дванаест померанских дивова, — Менелик 

„цар царева“ увређен пита Цинтграфа мисли ли ње- 

цар да ће се он и његове војводе уплашити од 

тих дивова. Савршена нетактичност Виљема II. била 

је приликом посете његове савезнику талијанском 

краљу, који је, како знамо, веома малог и неугледног 

раста од своје пратње узео је све саме дивовске 

офисире и повео цео вод служинчади, што је веома 

непријатно дирнуло римски двор. Октобра 1910. год. 
одговара Виљем II. у Брислу на француску здравицу 

краља Алберта немачки, без претходног споразума 

или бар обавештења.
Многи од тих царевих инпулзивних испада и 

„изненађења“ морали су бити помало ретуширани. 
Шта
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бацио на другога. У Дељ-Телеграф афери Билов је 

остао лажац и цар се није устезао дати га преста- 

вити као таког целом свету. Карактеристичан је и 

случај са поздравом Цепелину. После првог успешног 

лета седога генерала поздравио га је Кањег у Фри- 

дрихсхафну и декорисао Црним Орлом. При повратку, 
у железници, зипита цар своју пратњу, да ли је ко 

забележио његов говор. Неки универзитетски профе- 

сор покаже га цару стенографисан. Када је цар про- 

читао, рекао је одсечено: „То нисам рекао!“ Наиме 

професор је стенографисао: „Ви сте највећи човек 

нашега столећа“, а цар је после нашао да се у томе 

био нешто пребацио те је тврдио, да тај став гласи: 

„Ви сте један од највећих мужева нашег столећа“. 
И тако је стенографски запис морао изгубити сваку 

веродостојност.

нормалан рад државног строја. У случајевима, када 

се потребна и нормална једномишљеност међу краљем 

и парламентом не може постићи, може он по својој пу- 

новласти радити а да одобрење парламента не тражи.“ 

ПЂ. сИ. р. 114.) Ка1$ег то своје „Вјерују“ често пре- 

гласно чита, последњи пут под сурим померанским не- 

бом у Кенигсбергу, колевци кантовске логике. Криво 

би било када би тим „исповестима“ импулзивног
неки политички значај. ТоКа1$ег-а хтели придодати 

су његове индивидуалне, управо приватне, идеЈе и укус. 
Виљем II. одавна жели да своме народу буде импо- 

зантан не као Ка1$ег него баш као Виљем. При том 

пак превиђа да свако лично наступање,одвећ ориги- 

налне идеје, владаоцу могу само шкодити, да се тиме 

сам лишава Оо11е$^падеп1ит-а и излаже критици
Кенигсбершког блефаон

смртних. Неколико дана после 

морао је Кашег дати тој својој изјави хришћанско 

мистично тумачење и то у Маријенбургу, јазбини кр- 

волочних КгеиггШег-а, који су Словене огњем и мачем 

преводили у хришћанство и ,,просвећивали.“
Ка1$ег Виљем верује у Оо Иез^падеп1ит („по ми- 

лости божјој“). Код њега то није празна традицио- 

нална реч, но дубоко уверење. „Ми Хоенцолерни узи- 

мамо нашу круну једино с неба и имамо за наше 

дужности једино небу да одговарамо.“ То Виљемово 

средњевековно
предака пруских краљева. Лихтенбергер овако стили- 

зује ОоИе$&пад.еп1ит пруских владара: „Краљ услед 

посебне милости (божје) има инстинкт за највише 

одлуке, којима се на земљи остварује воља божја. Он 

има право и дужност по своме надахнућу да распо- 

лаже свима животима, који скупа сачињавају народну 

моћ. У пруској није краљ, по речима Бизмарка, ни- 

какав орнаменталан приложак конституционој згради; 

он не управља само него и влада 

као последња инстанца у важним питањима војске и 

дипломатије, о рату и миру, о уговорима; у тим ства- 

рима нема парламенат никакве компетентности и нема 

да се у то меша. Даље има права да „празнине“ 

устава допуњује и по потреби самостално осигура

Хоенцолерни, који су и данас у првом реду пру- 

ски краљеви па тек онда немачки цареви, били су од 

увек војници, поборници феудално-чилитарне држав- 

не мисли. Виљем II. је одбацио заостатке феудализма, 
који су у једној претежно индустриској земљи немо- 

гући. Но милитаристични карактер државе одржан је 

ако не још и увећан. Пруска је војском ујединила 

Немачку, владајућа је династија војничка, моћна вој- 

ска једина је гаранција Немачке за њен развитак у 

смислу империјализма и свему томе приступа још 

војничка природа садашњег Катег-а, те се може ра- 

зумети, зашто је баш сада војничко обележје Нема- 

чке тако видно, тако доминирајуће.
Највећу бригу Ка1$ег посвећује војсци. Деветог 

маја 1893. год. рекао је Ка1$ег на темпелхофском веџ- 

балишту својим генералима: „Надам се од новог Рајхс-

„Вјерују“ наследство је од његових

Он одлучује
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бацио на другога. У Дељ-Телеграф афери Билов је остао лажац и цар се није устезао дати га преста- вити као таког целом свету. Карактеристичан је и случај са поздравом Цепелину. После првог успешног лета седога генерала поздравио га је Кањег у Фри- дрихсхафну и декорисао Црним Орлом. При повратку, у железници, зипита цар своју пратњу, да ли је ко забележио његов говор. Неки универзитетски профе- сор покаже га цару стенографисан. Када је цар про- читао, рекао је одсечено: „То нисам рекао!“ Наиме професор је стенографисао: „Ви сте највећи човек нашега столећа“, а цар је после нашао да се у томе био нешто пребацио те је тврдио, да тај став гласи: „Ви сте један од највећих мужева нашег столећа“. И тако је стенографски запис морао изгубити сваку веродостојност.

нормалан рад државног строја. У случајевима, када се потребна и нормална једномишљеност међу краљем и парламентом не може постићи, може он по својој пу- новласти радити а да одобрење парламента не тражи.“ ПЂ. сИ. р. 114.) Ка1$ег то своје „Вјерују“ често пре- гласно чита, последњи пут под сурим померанским не- бом у Кенигсбергу, колевци кантовске логике. Криво би било када би тим „исповестима“ импулзивног
неки политички значај. ТоКа1$ег-а хтели придодати 

су његове индивидуалне, управо приватне, идеЈе и укус. Виљем II. одавна жели да своме народу буде импо- зантан не као Ка1$ег него баш као Виљем. При том пак превиђа да свако лично наступање,одвећ ориги- налне идеје, владаоцу могу само шкодити, да се тиме сам лишава Оо11е$^падеп1ит-а и излаже критици
Кенигсбершког блефа

он
смртних. Неколико дана после 
морао је Кашег дати тој својој изјави хришћанско мистично тумачење и то у Маријенбургу, јазбини кр- волочних КгеиггШег-а, који су Словене огњем и мачем преводили у хришћанство и ,,просвећивали.“

Ка1$ег Виљем верује у Оо Иез^падеп1ит („по ми- лости божјој“). Код њега то није празна традицио- нална реч, но дубоко уверење. „Ми Хоенцолерни узи- мамо нашу круну једино с неба и имамо за наше дужности једино небу да одговарамо.“ То Виљемово средњевековно
предака пруских краљева. Лихтенбергер овако стили- зује ОоИе$&пад.еп1ит пруских владара: „Краљ услед посебне милости (божје) има инстинкт за највише одлуке, којима се на земљи остварује воља божја. Он има право и дужност по своме надахнућу да распо- лаже свима животима, који скупа сачињавају народну моћ. У пруској није краљ, по речима Бизмарка, ни- какав орнаменталан приложак конституционој згради; он не управља само него и влада 

као последња инстанца у важним питањима војске и дипломатије, о рату и миру, о уговорима; у тим ства- рима нема парламенат никакве компетентности и нема да се у то меша. Даље има права да „празнине“ устава допуњује и по потреби самостално осигура

Хоенцолерни, који су и данас у првом реду пру- ски краљеви па тек онда немачки цареви, били су од увек војници, поборници феудално-чилитарне држав- не мисли. Виљем II. је одбацио заостатке феудализма, који су у једној претежно индустриској земљи немо- гући. Но милитаристични карактер државе одржан је ако не још и увећан. Пруска је војском ујединила Немачку, владајућа је династија војничка, моћна вој- ска једина је гаранција Немачке за њен развитак у смислу империјализма и свему томе приступа још војничка природа садашњег Катег-а, те се може ра- зумети, зашто је баш сада војничко обележје Нема- чке тако видно, тако доминирајуће.
Највећу бригу Ка1$ег посвећује војсци. Деветог маја 1893. год. рекао је Ка1$ег на темпелхофском веџ- балишту својим генералима: „Надам се од новог Рајхс-

„Вјерују“ наследство је од његових

Он одлучује
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стилу.1* Говорљивост је, веле, наследио од свога оца, 
који ту своју „пасију“ није могао вршити јавно, по- 

што су му Виљем I. и Бизмарк свагда ускратили.
Виљем II. има и естетских идеја и наклоности. У 

осталом то у његовом дому није првина. Већ мати му 

беше литерарна и сликарска аматерка. Један од нај- 

већих владалаца Немачке, а зајамачно најзначајнији 

из дома Хоенцолерна, Фридрих II. или Велики, био је 

страстан пианиста а радио је и на књижевности и то 

француској. Виљем II. има веће амбиције, он се ра- 

зуме у све и хоће да одређује све. Својеручно по- 

правља нацрте архитеката за јавне грађевине, о је- 

диној архитектонски монументалној грађевини Бер- 

лина, о Валотовом Парламенту, изразио се „врхунац 

неукусности." Но још побрканије појмове 

јарству. „За украс“ З/е^езаНее дао је поставити своЈа 

32 претка извајана из белог мрамора, због чега су 

јој јужни Немци дали надимак РиррепаПее. Та јавна 

галерија предака нема, истина, бог зна какве умет- 

ничке вредности (шта више ружи пријатно 

природе) али одгојитељска вредност јој је неоспорива. 
И онај који хоће и који неће мора да прима 

дну наставу из науке о лојалности и ауторитизму. 
Није само Ка&ег-ош кривица да немачки вајари ни- 

кад не могу развити онај осећај црта и облина као 

романски. У домовини јела и храстова, где превла- 

ђују снег и магла, не рађа се један Бистолфи или 

Роден. (И Данац Торвалдзен поред свег дугог боравка 

у Италији и силног одушевљеног проучавања класич-

Прилажем овде статистику израза и речи, које је Кш- 
вег најчешће изговарао, напомињући да стрплење око бројања 

истих није моје словенско, но једног немачког новинара: „Не- 

мац“ 531.617 пута, „Ја“ 444.798, „Мој пок. отац“ 444.317, „Биз- 

марк“ 4 пута, „Молтке“ 3., „Шилер“ 1., „Гете“: О, „оштрица 

мача“ 98.612, „бунџије“ 237.612; „клатаре се без домовине“ 

(оба израза за социјал-демократе) 418.577, „Свемогући“ 483.176; 
„По божјој милости“ 221.596, „смлавити“ 76.912. Незнам да 

ли су ове бројке тачне, али је њихов сразмер веран и веома 

карактеристичан.

тага одобрењу новог војног законског предлога. Ако 

ме нада превари вољан сам да учиним све што могу 

само да се предлог прими, јер сам о потреби тога 

предлога за одржање општега мира и одвише уверен.“ 

Са истом несаломљивом енергијом радио је и флотни 

програм. Но он не само да ради на усавршавању 

узорног устројства немачке војске, него тежи да се 

споји сњом, да јој буде активни главнокомандујући. 
Ниједан владалац у Европи није присуствовао

војним веџбама, ниједан није толико ноћи про- 

бавио у војном стању и на палуби оклопњача, као 

Виљем II. Војна утврђења у Елзас-Лотрингији 

зала су се под његовим надзором, сви нацрти убојног 

бродовља леже у фијоци његовог писаћег стола да 

их готово свакога дана узима у руке, проучава, упо- 

знаје. Из околине Ка1$ег-а

толи-
ким

ни-
има о ва-

тврдили су да се он, у 

случају рата, мисли ставити на чело бојној сили као 

врховни заповедник. Његове критике о маневрима 

стручњаци официри означују као изврсне, — да ли 

из византизма? Велика већина његових небројених 

говора и здравица изговорена је у војничким круго- 

вима. У некој такој здравици занео се био до узвика; 

„Ако ми мој народ следи, бићу му Бог!“ Александар 

Македонски „син Јупитра Амонског“ нашао је у Кан 

зег-у верног следбеника, који и иначе, по речима со- 

циологаНовикова, свакога часа употребљава реч „Бог“, 
као да говори о своме течи. Ка1зег прејури годишње 

30000 километара дворским влаком, трећину године 

пробави по провинцијама свога царства, свагда у 

ничној дужности.
Виљем II. је неоспорно говорнички таленат. Треба 

га чути када говори са балкона пред 10 хиљада сво- 

јих смирених поданика (н. пр. 1908. год. 11. нов.), те 

се уверити, да он не само радо говори него и уме 

да говори. До сада је изговорио преко 3000 које го- 

вора које здравица, већином у онако пруском дгизк-

зеленило

очигле-

зва-
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не скулптуре, остао ]е хладан северац, далеко иза 
јужњака Канове), а неби му много ни помогло пошто 
Кш$ег потпомаже уметност једнога Фон Вернера и 
проф. Еберлеа, иако би могао имати много способ- 
нијег Бегаса. Стари египатски краљеви играли су се 
пирамида, Виљем II. попуштајуКи демократском духу 
времена, мора да се задовољи споменицима. Када 
би се са „украшавањем“ ограничио на Немачку неби 
му се имало шта приметити, али он за ту нешто 
незграпну уметност прави пропаганду и у иностран- 
ству: општини града Рима поклонио је гломазног 
Гетеа у изради проф. Еберлеа, под којим се — како 
тврде лазарони „вечнога града“ — у хладу изврсно 
лешкари; Лондону је даровао Виљема Оранског, зва- 
нога „Ћуталицу“; Аргентинији алегориског „борца 
ослобођења.“ И ето тиме се Виљем II. кад већ не 
другим чиме, разликује од великог Корзиканца, који 
је, као што знамо, куда је год доспео придизао ва- 
јарске радове и скидао их чак са звоника и слао у Па- 
риз. Али људи су незахвални. Дарежљивост Виљема 
II. изазива исте афекте у обдарених као и Корзикан- 
чева отимачина: зловољу и нетрпљивост. Ти дарови 
су помало и символични: Гете модерне Римљане под- 
сећа да једини народ, који их разуме и искрено воли, 
јесте немачки. Он их гони да мисле на све оно пре- 
зрење и неразумевање, што су вековима трпели од 
сродне им Француске. Он им гарантује да ће и од 
сада интереси Немачке у Италији бити само уметни- 
чки, културни. Орански „Ћуталица" удостојен је Ње- 
гове симпатије свакако не својом највиднијом особи- 
ном, умереношћу у говору, него непријатељством пре- 
ма Француској, Егд/еикЈ-у НемачкеЛ

Виљем II. јавља се и као љубитељ сликарства и 
веома одлучан заштитник својих симпатија у тој гра- 
ни. Он утиче шта да се набави од сликарских радова 
за државне музеје. „У нашим галеријама нема цвета 
модерне умегности, јер Кш$ег мање цени Едуарда

Вогдезе, ор. сИ. рад 54/55.

Манеа него Фон Вернера, јер више види у Ахенбаху 
него у Монеу, и Еберлеу запоставља Родена“ — ја- 
дао ми се неки веома образовани берлински студент. 
Кшзег-овој антипатији према Стриндбергу има се при- 
писати, да елита берлинскога света нема прилике да 
тог најоригиналнијег Скандинавца гледа у дворским 
позориштима. Виљем II. пише либрета, компонује опе- 
ре, измишља нове фризуре које прописује дамама 
свога двора, који треба да постане нов Версаљ. Не- 
рон је издахнуо са речима (/иаН$ агИ/ех регео!

Виљем II. има једно својство којим се разликује 
од својих предака, утемељача пруске војничке моћи, 
дакле данашње Немачке. Он љуби помпу, раскош. 
„Берлин мора постати најлепшим градом на свету“ 
— рекао је гестом једнога Птоломеја. Он је форсирао 
зидање оног комплекса зграда на Осгрву Музеја, он 
је инаугурисао Гарнизонски Храм. На његовом двору 
развио се раскош какав Пруска још никада није ви- 
дела. На соареима немачког цара не седи се на 
дрвеним столицама и не расправљају се филозофски 
проблеми као у доба Фридриха Великог. Дворско 
племство опет је оно што је било у старих Германа 
још пре 2000 година, (ТасИи$: Сегташа, сар. XIV.) 
наиме плутократско. Американски „краљеви“ гвожђа, 
петролеума, соли и других уносних производа шире 
се по дворницама потсдамског дворца уз немоћну 
срџбу остелбских јункера, који се тим уљезима 
приближују само са устезањем. Многи ће се још се- 
ћати случаја са десигнираним амбасадором Сједиње- 
них Држава, Мг. Оа^Ш Јапе НШ-ом. Тај преко океан- 
ски дипломата важи као један од најинтелигентнијих 
у дипломатском кадру Уније, али је сиромах. Ка1$ег 
је без многог околишења изјавио своје незадовољство 
и чуђење да се за његову престолницу шаље такав 
човек, који неможе достојно брилирати у престо- 
ници капиталистичне Немачке XX. столећа. Инцидент

I
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Вогдезе, ор. сИ. рад 54/55.
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и чуђење да се за његову престолницу шаље такав 
човек, који неможе достојно брилирати у престо- 
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да пије на искап за казну (1п Ше Каппе 81е1%еп, рго 
роепа ех!) Корпорација пошаље изасланство Ка1зег-у 
да га замоли, нека примерно казни свог недисципли- 
нованог сина. Но Ка1зег им, место очекиване сатис- 
факције, очита буквицу и нагласи, да је прошло време 
сливању алкохола по заповести. Опоменуо их је, да 
је њихова патриотска дужност искорењивати то зло, 
са којег немачка интелигенција губи живахност и 
гипкост духа и у томе далеко заостаје за романском.

је трајао неколико недеља. Но на крају Мистер је 
морао бити примљен. И ми смо из овога случаја јасно 
запазили назоре Виљема II. о задаћи и позиву ди- 
пломатије. Посланици по дворовима нису више опу- 
номоћеници својих влада, од када оне непосредно 
преговарају, па и о приликама и расположењу у јед- 
ној држави скоро да ће нас боље моћи информисати 
сараднгци великих листова. Данашњи посланици све 
више и више постају декоративне фигуре, које пре 
свега морају приређивати скупоцене ручкове и ба- 
лове. То се наравно односи на преставнике великих 
сила. За данашњу радену и материјалистичну Немачку 
било је управо горко разочарење, када је од Уније, 
у којој гледа савршенство тог правца развића, којим 
је и она пошла, место каквог баснословног набоба 
добила за заступника само генијалног човека. А Ви- 
љем II. имао је куражи то разочарење да демонстрира 
јавно.

Највећа врлина Виљема II. бар за Немце, јесте 
да је у њему оличен идеал модерног Германа: без- 
обзиран, инкарнација оног наука, да је сила право, 
да правда само онда вреди ако иза ње стоје оклоп- 
љене песнице и бајонети, истрајан, раден, „свезнајући“, 
у болесној мери самосвестан. Поред толико непријат- 
них случајева за последње две три године (процес 
Ајленбург, процес Штеслов, публикација у Дељ-Те- 
леграфу, инцидент са лордом Твидом, Кенигсбершки 
СоНе8рпас1еп!шп) остао је Виљем II. у широким сло- 
јевима свога народа и даље понос и полубог. Тешко 
је преставити како Немци штују и величају свога 
Ка18ег-а. Речено је једном да у Немачкој нема грађана 
него „поданика“, што је готово оправдано. Пројури 
ли жути дворски аутомобил Ш!ег с!еп Пш1еп, светина 
образује дворед у војничком ставу и гологлаво, без 
узвика, тупо још дуго гледа за својим Ка1зег-ом. Ви- 
зантинизам је у Немачкој сразмерно јако развијен. 
Пруски народ неимајући светитеља обожава своје 
великане, свога владаоца. Такви су Пруси били увек. 
Ко иоле има смисла за хумористичне ствари, тога из- 
врсно мора забављати т. зв. мартовска „револуција“ 
(1848. г.) и у Баварској, и у Пруској па и у Бечу. Испо- 
четка допало им се да се играју „грађанске гарде“, 
али кад су видели да то кошта главе, распршташе се. 
Саветник Мартин оно мало узрујаности у политичким 
круговима новембра 1909. назвао је „новембарска ре-

Кашег Виљем II. има очито мистичне наклоности, 
које указују на извесни ступањ декаденце. Он се упу- 
шта у јавну препирку о егзистенцији Спаситеља са 
познатим асирологом проф. Деличем. На пучини Се- 
вернога Мора у поноћи буди момчад, облачи црни 
талар и служи службу божју. Свима је познато да је 
он телесно дегенерисан (узет у леву руку и има нер- 
вне болове у ушима). Он верује у теорију дегенера- 
ције старих племена и породица. Из старе племићске 
породице Алвекслебна остају четири брата, не баш 
примерног владања, Кашег их заклиње на гробу њи- 
хове мајке да се тргну натраг још завремена, али не 
помаже; двојица су већ пропала. Изгледа да је имао 
на уму Шекспирову изреку, да све старе владалачке 
породице пропадају, па се кретенизирају. Устезао се 
да игра улогу Брута кад садашњи наследник престола, 
који није баш челичне конституције, на једној пијанки 
„Борусије“, феудалног академског удружења у Бону, 
чији је он члан, није хтео на заповест председника
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волуција.“ Посланици и високо чиновништво са за- 
петошћу очекиваху повратак канцелара Билова из 
значајне аудијенције 17. новембра 1909. али народ и 
интелигенција, нехајући за таке „госпоцке“ послове, 
мирно радише своје послове у фабрици, трговини, ра- 
дионици и писарници. Да није било новина не бих ни 
приметио да сам у „револуционарној“ земљи. „Оперн- 
хаус“ је дупком пун, кад цар или чланови династије 
присуствују престави. Ко има при томе више гледа- 
лаца, аутор или династа, то не знам. Чудновато ми 
је да режија још није дошла на ту идеју да приликом 

владаочевог гостовања подигне цене. Држим, 
исплатило би јој се. Но правог појма о лојалности и 
поштовању династије у Пруској можемо стеКи о ро- 
ђендану Виљема II. — 27. јануара. Све радње и тр^ 

већ су у 9 сати затворене. Пред вече се осве- 
тле излози у којима на цвећем засутом пиједесталу, 

олтару, стоји биста Кшзег-а. Окупљени свет, 
истина, не приклања колена као аустриски хофрати 
и финанцрати, по шпањолској етикети Хабсбургова- 

пред сликом њиховога владара, али из зажаре- 
них очију јасно им се може видети, како им је тај 
човек намрштена чела и скресаних брка — све.

Напослетку, немачка наука — Кант и Штраус — 
здерали су и Бога и Христа са њиховог престола, но 
ни један није се дрзнуо да задрма на Кајзеровом тро- 
ну, па и ако у ког интелектуалца нема оног специ- 
фично немачког „монархистичног осећаја онда је 
нархист из увиђавности да је то за данашњу Нема- 
чку најздравија владавина.

И увек патриотични Прус иде у ресторане и пив- 
нице великих историских имена, пре свега Хоенцо- 
лерна. И кафетијер Кшзег Са/еа схватио је већ оно, 
што ће и позоришна режија учинити: на рачун своје 
високе фирме 4 пфенига наплаћује на кафи више од 

осталих.

I

БИРОКРАТИЗАМ И МИЛИТАРИЗАМ.

Бирократизам и милитаризам битна су обележја 
нашег европско-континенталног поретка, у опреци 
према британским и америчким. На њега се жале 
сви бољи елементи народа, понегде са успехом а 
гдегде само из либералистичних амбиција. У ту другу 
категорију спадају немачке антибирократе; антими- 
литариста у ствари готово да и немају.

Кад бих нешто патио од маније расизма устврдио 
бих да је нарочито бирократизам специфично немачког 
порекла. Узор прве бирократске државе као и саму 
идеју поставио је Максимилијан I. римско-немачки 
ћесар. Трима најзнатнијим бирократским државама —■ 
Немачком, Аустријом и Русијом — управљали су, а 
управљају и данас, чистокрвни Немци. Напослетку, 
интелектуалци и широке масе нигде нису бирократи- 
зам толико трпели и поштовали као баш у Немачкој. 
Те три неоспорне истине говориле би у прилог гор- 
њој тврдњи о расној основици величанственог биро- 
кратског апарата у Немачкој. Неверујем у апсолутну 
вредност те тврдње, но чињеница је да неке општије 
расне особине — покоравање и апстрактно схватање 
дужности — традиције и 1а$I по1 1еа$1 одгој таким 
успехом делују у том правцу, да изазива слична ми- 
шлења о предестинацији бирократизма у Немаца.

Та форма владавине, чије нас име већ толико 
непријатно дира, није ништа друго до апстрактно и 
савесно поштовање закона и прописа, које је свој- 
ствено просечним људима а још више ограниченима. 
Ни у којој држави ма како високо културно стајала 
не може чиновнички разред бити чист од душевно 
сасвим маловредних, а не може имати претежно про-
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сечно обдарене људе све кад би то владајући и хте- 
ли. Зато ће се у сваком ревносном чиновништву мо- 
ћи констатовати извесни ступањ бирократизма. Тако 
формално, схоластично-логично тумачење законских 
одредаба задовољава позив царинарника, грунтовни- 
чара и порезника. Алузија на аутомат и механи- 
зам не значи за њега никакав укор, никакав под- 
смех. Исто се мора рећи о једино рутинираном де- 
ловању трговачких судова, о банковном чиновништву, 
о јавним бележницима и многим другим. За све те 
радове веома је ретко потребна лична иницијатива, 
индивидуално решавање проблема. Она је најтежи 
укор када се односи на судско особље, на просветне 
раднике, административно чиновништво и законо- 
давце у општини и држави, јер они располажу суд- 
бином и напретком целина, будућности целога наро- 
да. Формалност, рутинираност код тих радника уста- 
вља, убија. Бирократској рутини у тим струкама 
одузети оштрину могла би се само 1. социјалним 
законодавством и 2. постављањем таквих људи на 
начелничка и управничка места, чија широка инте- 
лигенција увиђа зле и кобне последице формалности 
и буквалног схватања одредаба од стране потчиње- 
ног им особља а способна је блажити и колико је 
могуће пригушити.

Немачка је не само по стварности него и по форми 
још увек средњевековна држава. Не само да владалац 
није вољан сматрати чиновништво мандатарима на- 
рода, него ни само грађанство не показује воље да 
види остварено то својство појма модерне државе. 
Чиновништво не служи само добру грађанства, но 
у главном монархистичној мисли и по могућности 
што већем утицају владаоца на државни живот. Тај 
свој позив испуњава најбоље вечитим надзиравањем 
грађанина од колевке до мртвачког сандука. Она 
Нордауова (пш сотеппопеИеп Ш&еп с!ег КиИигтепзсћ- 
ћеп) о фискализму и мандаринизму континенталних 
држава, о узици, на којој 8сћи1хтапп води грађанина

лево-десно и при сваком истрчавању трза назад, 
подудара се са стварности у Немачкој у целом обиму 
и заједљивости. То је вечита пратилица бирократије: 
полицијска држава. Зато се у немачким звањима нико 
не пита да ли дотични указни има темпераменга, 
особености, искуства и специјалног дара. Официозни 
назори, чланство у ком феудалном универзитетском 
удружењу и племство једине су моћне препоруке 
за административна ззања. Осмогодишња бесплатна 
служба — четири као референдар, четири као асесор
_искључује сваког недовољно имућног правника од
ступања у социјално високо цењену судску и адми- 
нистративну службу. Па ипак апарат боље функци- 
онише него у понеким напреднијим државама. Како 
је то могуће? Савесност чиновништва, покоравање 
и повиновање целокупног народа пред ауторитетом, 
које само нека покуша неко анализовати, чини осквр- 
нуће светиње као и испитивање догми католичке 
цркве. У свакој држави н. пр. постоје натписи „забра-
њено је__ “ колико се ко на њих обзире може слу-
жити за мерило дисциплинованости тога народа. У 
Италији се на многе такове прописе насмеши и ради 
по личном нахођењу, у Шпанији се схваћа као „из- 
волите“. У Србији тако смо напредни да бар не тро- 
шимо на табле пошто их нико неби ни погледа 
удостојио. У Немачкој цветају натписи Е$ Ш уегћоГеп 
и сви се прописи безусловно испуњавају ма како 
шашави били. Такво цвеће бирократског умствовања 
овековечено је у овим објавама: „Ова стаза није 
стаза. Ко на њу ступи платиће 3 марке глобе или 
ће морати да издржи један дан затвора. Денунцијант 
добија половицу глобе.“ Или у јавним нужницима 
„Забрањено је певати и задржавати се дуже од јед- 
ног сата“. У великој дворници филозофског факул- 
тета у Берлину стоји овај оглас, са својеручним пот- 
писом тадањег ректора Ериха Шмита: „Забрањено 
је резањем или писањем имена кварити столове. Не- 
ка пријаве оне, који чине обратно, те ће их ректо-
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по §. 10. II. 17. зак. од 1794. надлежна полиција. Овај 
случај био је — 1907. године.

Марта 26. 1907. год. сахранио је недржавни 
гелски предигер општине Хоенсолис, код Вецлара, на 
гробљу, једнога члана „слободне заједнице.“ Полиција 
казни предигера глобом од 20 динара. Казну потврди 
окружни суд. Кажњен је пак зато, јер је „необично“ 
да се на протестантском гробљу сахрани дисидент. Ту 
дакле не важи „све што није забрањено, допуштено 
је“ него „све што није изрично допуштено, забрањено 
је!“ Ето то је критериј просвећеног апсолутизма.

Авијатичаре Фраја и Лемана оглобила је бер- 
линска полиција 1910. год. јер су летели преко живих 
улица „те је, услед евентуалног пада, лако могла 
наступити пометња промета.“

Једног пролећњег јутра тројица бициклиста про- 
трче штрасбуршким улицама. Када су завили до моста 
иза Минстера погледаше да ли је пут отворен. Тек 
што пређоше на другу страну испречи се ЗсћиЊтапп 
на коњу, викне: стој! и онако дежмекаст скиде се са 
коња. Покаже прстом натпис: „Забрањено је прела- 
зити бициклом или мотором!“ и убележи их у књи- 
жицу. Морам напоменути да Ила на том месту није 
ни 20 мет. широка и да надалеко није било ни живе 
душе. Излет им је морао пријати јер су знали да их 
чека казна од 10—25 марака или 3 дана затвора. 
Нехотице пада човеку на памет да се ово у Елзасу 
под Француском неби могло догодити.

У Магдебургу на Лаби председником окружнога 
суда био је Др. Вилхелм Браузеветер. Већ од дужег 
времена опазише сродници и колеге на њему висок 
степен душевног растројства. У служби је губио хла- 
днокрвност, непристрасност. У сваком случају био је 
уверен о кривици оптуженога и у том смислу утицао 
је на пороту и вотанте. Окружни суд у Магдебургу 
набрзо постаде прави баук. У грађанству се зуцало 
да је председник шенуо, поротници би се згледали 
и слегали раменима. Док једном у сред судског пре-

рат казнити“. Штета што и овде није означена на- 
града денунцијанту. Карактеристично је да на свет- 
ској изложби у Брислу, 1910-те године, ни у једном 
оделењу није било натписа са забранама до у не- 
мачком. Неки карикатуриста био је скицирао глома- 
зног надзорника машинског оделења са тупим, иди- 
отским погледом пруског субалтерног чиновника. Као 
одговор на то беше објава: „Еб Ш уегђоЈеп Шег гн 
гекћпепУ

еван-

Великих заслуга за поуздано функционисање би- 
рократског апарата стекао је Бизмарк. Из његове 
школе изишли су Ег/о1@бтеп8сћ-и — људи успеха — 
макијавелијевци XIX. и XX. века. То су људи за које 
је држава окамењено биће које се органски не ра- 
звија, за њих је држава нешто опречно са грађан- 
ством и народом, живом државом. Њу треба бранити 
од ових и то јаком руком — сИе РоИИк с1ег /ез(еп 
Нап(1. — На тако схваћене дужности дресирао је први 
канцелар своје потчињене, створио је грандиозну пи- 
рамиду са КаГзег-ом на врху а полицијом у основи. 
Чврста зграда бирократизма листа се у небројено 
слојева. Споменућу само из највиших редова: Оећетг- 
гаЉ, ШгШсћег ОећетгаЊ, ШгкИсћег Ођег^ећетгаГћ; 
Ре&егип^бгаШ, Ре&егип^бшШ I. К1аббе и т. д. па и 
саме академске части постају шаржом: Рес1ог Ма^т- 
/ГсепИббтиб-ож Кенигсбершке универзе постаје насле- 
дник престола. То је модерни Хиндустан се његових 
300 видно обележених и као таквих поштованих каста.

I

Као илустрација бирократског и полицајног ре- 

жима:
У Хагну, у Вестфалској, сазидало је „Удружење 

за спаљивање мртваца“ крематоријум, што је поли- 
ција била дозволила, када су пак хтели спалити пр- 
вог мртваца ставила им је полиција до знања, да упо- 
требу крематиријума не дозвољава. Удружење се обрати 
на министарство, које одговори, да је за то питање
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треса не изби на Браузеветеру лудачки бес. Одведу 
га у лудницу где лечници констатују да је већ од 
дужега времена — бар 6—8 месеци — лудило ла- 
тентно избило. Министарство није одредило обнову 
парница, које су претресане под Браузеветеровим 
председништвом иако су то тражили напреднији ли- 
стови. Изговор министарства је био „судска решења 
законски су изречена.“

На интернационалном криминалистичном 
гресу 1909. год. утврђено је да се у Немачкој годи- 

изрече 10 милиона полицијских казни, дакле 
четврти одрастао грађанин мора да осети бла- 

годат свете Хермандаде. Но зато и долази у Немачкој 
годишње само 17убистава на милион становника, док 
н. пр. у Србији 250.

стати милитариста. Карло Фогт демократа душом и 
телом морао је 24. априла 1849. год. на франкфурт- 
ском зборовању у цркви св. Павла узвикнути: „Го- 
сподо, предложите срества како да сакупимо око нас 
оружану силу и да је узмемо у нашу службу. Без 
таке силе не заваравајте се, нећемо ништа постићи.“ 
То су речи које баш ми морамо добро упамтити. 
Речи нису војници, нити су митинзи и кермеси битке. 
А данас, као и увек, ма како се бунило наше етично 
и естетско осећање, влада „упанцирена песница“. 
Упамтимо и Гамбетине речи: „Ие раг!ег јатам с!е 1а 
аиепе, та1& репзегу 1оијоиг$!“ („Нигда не говорите о 
рату, али стално мислите на њега!“) Цвијић, наш 
највећи културни радник тражио је да Србија постане 
војнички логор. И доиста тиме је изрекао оправдано 
спознање не само патриоте него и верног културне 
религије. Уједињење девет милиона српско-хрватског 
народа може се спровести само војском. Такав мили- 
таризам није противкултуран, није недостојан култур- ног човека.

Онај други, монархично-апсолутистични милита- 
ризам, то је препрека сваком напретку, то је љага 
данашњег културног друштва. Многи ће се сећати 
оних ужасних речи, које је изговорио Виљем II. 16. 
новембра 1896. год., можда у моменту највеће 
таристичне ексалтације: „Војник несме имати вла- 
ститу вољу. Сви мојп људи морају имати једну вољу 
— моју. За вас непостоји други закон до мој“. То је 
милитарна интерпретација оног другог нечувеног ана- 
хронизма овог средњевековног владаоца: „Ја сам Бог 

народа“. То је тај милитаризам чији дух иште 
да се пуца на оца и мајку кад владалац жели.

Милитаризам немачког царства је разумљив. По- 
беде код Садове и Седана су извојеване једино 
врсно обученом војском и оданим дисциплинованим 
официрским кором. Без тих победа неби било Не- 
мачке. Језгро Немачке, Пруска, још од Великог Из- 
борника, а и пре њега, била је војничка држава раг

кон-

шње
сваки

Са милитаризмом0 исто је као и са бирократиз- 
мсм. И он има и добрих и злих страна, и он је ве- 
ома растегљив појам: неопходно потребан и благо- 
творан у апстракцији, а одвратан и несносан у ве- 
ћини конкретних случајева. Он у свакој држави до- 
бија другу боју, које у скали могу бити екстремне.

Молтке је 11. јануара 1887. год. пригодом 
натног плус-предлога овим речима нагласио зна- 
чај војске: „Војска је најузвишенија институција у 
свакој земљи; јер само она омогућава опстанак свих 
других установа, политичку и грађанску слободу, све 
творевине културе, са војском држе се и падају и 
финанције....“ Војска као бранилац отаџбине, као 
извршилац народне заветне мисли или човечанске 
идеје, мора бити најузвишенија институција земље и 
народа. Француска револуција родила је величанстве- 
ни милитаризам Наполеона, Кронвел је морао по-

0 Заинтересованима препоручујем: Г2иг РзусИо1од1е с1. МШ- Гапвтиз* од Апоп/тиз а, „// МИИапвтоод Г. Ферера, „ЕзегсИо е МИИапзто11 од Ђер. Зала и ,.А та тИИапгтизаи од Гезе Каплања (Вис!аре8Г 1909.).

септе-
мили-
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борника, а и пре њега, била је војничка држава раг

кон-

шње
сваки
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0 Заинтересованима препоручујем: Г2иг РзусИо1од1е с1. МШ- 
Гапвтиз* од Апоп/тиз а, „// МИИапвтоод Г. Ферера, „ЕзегсИо 

е МИИапзто11 од Ђер. Зала и ,.А та тИИапгтизаи од Гезе 

Каплања (Вис!аре8Г 1909.).

септе-
мили-
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из-
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ехсеЦепсе. Хоенцолерни су кумовали сваком седмом 
мушком детету из милитаристичног резона. Познато 
је како су људе стрпавали у мундир. А што је најглав- 
није, јединство новог немачког царства видно изража- 
ва, а уједно му је и најјачи ослонац, команда Кшзег-а 
над целокупном ратном силом. Још Трајчке пише:

„Говорити о каквом Кпе^зћеггИсћкеИ-у у миру, 
којим се наши краљићи диче, патент је немачких про- 
фесора теоретичара; иноземство се на то смеје. 
Спољно се поступало са колико могућном чеднопгћу, 
то пак не мења да у ствари, покрај свих политич- 
ких резервата, ни краљ Баварске као ни Саксонске не

Официрски кор је претежно аристократски по 
крви, а искључиво по назорима. Племство и конзер- 
вативност најбоље су препоруке. Грађански синови, 
па и они из „најбољих кућа“, трпе се само у мањим 
гарнизонима и код мање отмених пукова. Официри 
се доиста не смеју бавити политиком, али нешто из 
незнања а нешто последицом миљеа из ког су иза- 
шли и у ком живе, учврстило се у њих мишлење да 
ни један човек на своме месту несме бити либера- 
лац; социјално-демократску струју сматрају колектив- 
ном појавом посебне врсте злочинаца. Ти појмови 
о политичним уверењима улазе у цело грађанство 
преко једногодишњих својевољаца, који се веГином 
држе официрског друштва и касине. Ту почиње и 
она несимпатична страна немачког милитаризма, јер 
су монархове тежње, тежње феудалног официрског 
кора, разумљиво побуђене особним и класним ин- 
тересима, али оно вечито теменисање буржоазије 
пред униформом, она надутост сваког резервног под- 
официра или официра баца ружну светлост на ка- 
рактер читавог народа. Читаћете н. пр. посетнице: 
Н. Н. резервни потпоручник и професор, или благај- 
ник банке X. и т. д. У Кенигсбергу је на свакој за- 
бави најистакнутија личност, којој је поклоњена паж- 
ња свакога, — мислите ректор универзе? Или који 
научењак? Варате се; главнокомандујући, Његова 
Екселенција X. У. витез од тако и тако 
1909. приликом јесењег отварања парлахмента веГина 
посланика била је у унифорхми. Ко је год имао вој- 
ничку блузу у орхману, навукао је ма како неприлично 
стојала његовој пустој трбушини. Канцелар Бетман- 
Холвег био је у уланским високим чизмама када је 
несигурним кораком прилазио престолу са адресом 
у руци. Покојни Круп стидео се што мора на царев 
рођендан пред хиљаде својих радника да ступи у 
фраку и цилиндру. Ту своју неприлику изјадао је и 
Кшзег-у али он му није хтео подарити чин пошто 
ни шест

може покренути за ратне циљеве ни једног јединог 
момка“. „Само је Пруска остала суверена држава, 
остале нису“ стоји на истом месту. Тим националним 
разлозима и старим традицијама прикључује се им- 
перијалистичан карактер данашње немачке спољне 
политике, а империјализахм може бити успешно засту- 
пљен ако је јака војна сила спрехмна свакога часа да 
реши спорна питања оштрицом хмача.

Монархиско-апсолутистично обележје немачког 
милитаризма у данашње демократско доба подржава 
официрски кор и гвоздена дисциплина. Обоје су осу- 
јетили да војска Немачке, готово чисто националне 
државе, поред опште обвезе службовања буде наци- 
онална. Немачки војник не осећа се као наоружани 
грађанин, као бранилац народа, већ као субјект ар- 
маде врховног старешине Кшзег-а. Да би се спречило 
ширење демократске мисли оживљују се старе тра- 
диције сваког појединог пука, вештачки се стварају 
разлике међу појединим родовима оружја, у младоме 
рекруту одгаја се посебан понос да се има срећним 
сматрати као припадник тога и тога пука, који је 
основао тај и тај владар и под чијом се заставом у 
толико и толико крвавих битака борио и за чијег 
су потомка готови сви загазити у ватру. Држава као 
грађанска интересна заједница у његовим преставама
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финансија поднаредника домобранства, именовао је 

Виљем II. потпоручником. Занимиво је да су и у са- 

мом научењачком свету важни социјални проблеми 

испитивани под перспективом милитаризма. Тако је 

вођена читава борба о уделу великих градова и ин- 

друстријализма на физично закржљавање становни- 

штва, између Луја Брентана проф. минхенске уни- 

верзе и Зеринга и његовог ученика Абелсдорфа — 

милитарних обзира. Важност је давана и питању о 

преоптерећивању нараштаја у средњим школама тек ј 
пошто су на свршенима опажене зле последице по 

војничку способност. Осведочени пангерманац Ернст | 
Хасе, проф. статистике на Лајпцишкој универзи, вели ■ 
у 4 свесци (р. 137.) свог огромног дела ОеиЈзсће Ро- 

Шк: „Ми у милитаризму не видимо никакав Молох. ] 
За нас су паметни т. ј. целисходни издатци за војну 

спрему, најпотребнији, најплоднији, и ако хоћете да 

употребим често злоупотребљавани израз, наЈкул- 

турнији“. Истина, има и напредних људи, који опа- 

жају ружне стране и љаге милитаризма и социјално 

тако високо стојећег официрског сталежа. То сведо- 

че процес Шенебек и полу-литерарна дела: „Из је- I 
дног малог гарнизона“ и Харјепз^тсћ. Но исто је 

тако непобитно да то разочарење није обузело 

ри круг.

По званичној статистици већа половина 

војника има не саМо образовање него и душевни ра- 

звој детета. Нећу баш да тврдим да се са незнањем 

те велике деце рачуна као са изврсним среством за 

одржавање послушности. Али увек практични Немци 

незаборављају да је војна служба за војничку обуку 
а не некакав скуп социјал-демократа где се млати о* 

некаквим правима грађана.0

немачких

из

„Једног лепог дана јесени 1906. год. сретне не- 

какав капетан на друму близу Берлина једно оделење 

војника, које се враћало са стрелишта. Он их зау- 

стави, нареди им да с њим марширају у Кепеник, где 

; _ помоћ полиције дао опколити већницу. Онда са 

два момка ступи у градоначелникову канцеларију, 
чне на основу фалзификоване „кабинетсордре“ пре- 

стање општинске благајне, узапти суму од

]е уз по-

гледати
4000 марака, даде признаницу, ухапси градоначелника 

и благајника и даде их спровести у Берлин. Градски 

начелник је резервни официр, „капетан“ по профе-
година седео у хладу. Дасији шустер, који ]е доста 

војна власт против градског начелника, као цивилног 

;, несме предузети никакве мере, ником 

није пало на ум. Слабо би и користило, јер како су 

војници пред судом изјавили, на миг „капетана“ град- 

пробуразили би бајонетима. Нико није био 

опазио, да је „капетан“ матор и одрпан, нико да је 

непрописно обучен, у капи место у шлему извршио 

„прегледање.“ Ни један војник се није досетио да 

страног непозиатог часника упита за легитимацију. 
Цела Европа смејала се грохотом.

Колики углед мора уживати војни сталеж, кад је

званичникаши-

Војничка Германија досегла је једно чудо, које 

би у нас ради расних особина било немогуће. Не- : 
мачки војник није више човек: он је механизам. 
Егзактна обука и најоштрија дисциплина тако га 

притискују да још у заметку утрне у њему властита 

воља, иницијатива и критички дух. Старешина је 

војнику истина не „Бог“ али ужива неприкоснове- 

ност полубога.
Колико је војна обука мучна и строга, толико 

је грађанско образовање, које немачки војник добива 

у служби, много ништавије од, рецимо, талијанског 

ла и од оног незнатног које добија српски војник. 
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финансија поднаредника домобранства, именовао је Виљем II. потпоручником. Занимиво је да су и у са- мом научењачком свету важни социјални проблеми испитивани под перспективом милитаризма. Тако је вођена читава борба о уделу великих градова и ин- друстријализма на физично закржљавање становни- штва, између Луја Брентана проф. минхенске уни- верзе и Зеринга и његовог ученика Абелсдорфа — милитарних обзира. Важност је давана и питању о преоптерећивању нараштаја у средњим школама тек ј пошто су на свршенима опажене зле последице по војничку способност. Осведочени пангерманац Ернст | Хасе, проф. статистике на Лајпцишкој универзи, вели ■ у 4 свесци (р. 137.) свог огромног дела ОеиЈзсће Ро- Шк: „Ми у милитаризму не видимо никакав Молох. ] За нас су паметни т. ј. целисходни издатци за војну спрему, најпотребнији, најплоднији, и ако хоћете да употребим често злоупотребљавани израз, наЈкул- турнији“. Истина, има и напредних људи, који опа- жају ружне стране и љаге милитаризма и социјално тако високо стојећег официрског сталежа. То сведо- че процес Шенебек и полу-литерарна дела: „Из је- I дног малог гарнизона“ и Харјепз^тсћ. Но исто је тако непобитно да то разочарење није обузело ри круг.

По званичној статистици већа половина војника има не саМо образовање него и душевни ра- звој детета. Нећу баш да тврдим да се са незнањем те велике деце рачуна као са изврсним среством за одржавање послушности. Али увек практични Немци незаборављају да је војна служба за војничку обуку а не некакав скуп социјал-демократа где се млати о* 

некаквим правима грађана.0

немачких

из

„Једног лепог дана јесени 1906. год. сретне не- какав капетан на друму близу Берлина једно оделење војника, које се враћало са стрелишта. Он их зау- стави, нареди им да с њим марширају у Кепеник, где ; _ помоћ полиције дао опколити већницу. Онда са два момка ступи у градоначелникову канцеларију, чне на основу фалзификоване „кабинетсордре“ пре- стање општинске благајне, узапти суму од

]е уз
по-

гледати
4000 марака, даде признаницу, ухапси градоначелника и благајника и даде их спровести у Берлин. Градски начелник је резервни официр, „капетан“ по профе-

година седео у хладу. Дасији шустер, који ]е доста 
војна власт против градског начелника, као цивилног ;, несме предузети никакве мере, ником није пало на ум. Слабо би и користило, јер како су војници пред судом изјавили, на миг „капетана“ град- пробуразили би бајонетима. Нико није био опазио, да је „капетан“ матор и одрпан, нико да је непрописно обучен, у капи место у шлему извршио „прегледање.“ Ни један војник се није досетио да страног непозиатог часника упита за легитимацију. 
Цела Европа смејала се грохотом.

Колики углед мора уживати војни сталеж, кад је

званичникаши-

Војничка Германија досегла је једно чудо, које би у нас ради расних особина било немогуће. Не- : мачки војник није више човек: он је механизам. Егзактна обука и најоштрија дисциплина тако га притискују да још у заметку утрне у њему властита воља, иницијатива и критички дух. Старешина је војнику истина не „Бог“ али ужива неприкоснове- ност полубога.
Колико је војна обука мучна и строга, толико је грађанско образовање, које немачки војник добива у служби, много ништавије од, рецимо, талијанског ла и од оног незнатног које добија српски војник. 
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БИРОКРАТИЗАМ И МИЛИТАРИЗАМто било могуће! Где је довољна једна униформа чи- 
таву варош да алармира, највиша надлештва да уха- 
пси без ичијег противљења! Да је то све било неза- 
конито знали су и Кепеничани, али чар униформе

“ (М. Кеттепсћ: КиИиг-

Систем-Кепеник т. ј. немачки милитаризам, то је 
по Буркарду постојање, напоредо без икаквих међу- 
собних обзира, двају права, двају части двају правосуђа, 
двају света. У једној државној заједници, у једној со- 
циолошкој скупини.

*

После ратова од 1864—66. и 70. године обузело 
је Немце обожавање грубе силе, она владалачка 
„Сила право рађа“ постала је народно „Вјерују.“ 
Школа, војска и безброј Кпе&еп>егет-а брижљиво се 
старају да тај култ не би како год попустио. Од 
основне школе до последњег семестра на универзи 
слуша грађански син да Немачка увек мора бити ,,еп 
уес!еНе,“ да је опкољена са свих страна непријате- 
љима, који би свакога момента крволочно да скоче 
у њу. Зато грађанин не сме жалити неизмерне 
датке на војску, који износе 47°|0 буџета. Хасе вели 
(Ид. сИ. р. 132): „Немачком народу потребан је рат 
да се одбрани од безбројних непријатеља. Непријатељ 
на све стране. Али ми имамо право као и сви други 
велики народи да проширујемо, да освајамо, а кад 
нам је то преко мора отештано, чинићемо у Европи. 
И то не може проћи без рата. Пре свега потребна 
нам је ратна спрема у миру, ради нас, ради одгоја 
нашег народа“ и даље „оружани мир за нас није 
срество него крајни циљ.“

У тој грозничавој атмосфери рађа се религија 
моћи са својом догмом о Непеп-и 8к1ауетб1кег-има, 
са првим правилом; „рат је једини праведан суд.“ 
(К1аи$ ХУарпег: Кпер.)

Када се мислило да је Цепелин решио проблем 
дирижабла, прва је помисао била колики ће преврат

изазвати таЈ проналазак у ратовању. Фанатици мили- 
тарне религије давали су свој Ре1ги$р/ептр за градњу нових ратних „Цепелина.“

Обожавање грубе физичке силе појављује се да- 
нас свугде, докле стиже Немац. Још ми је живо у 
памети један карактеристичан случај. Прошле године 
био сам у тршћанском 81адШтеп1о Тестсо, где су 
градили У1гШи$ (ЈпШз. У нашем друштву било је не- 
колико гојазних Немаца из Рајха. На лазилама 
јала су ребра брода и крај њих горосгасни истарски 
Хрват радник, плавоок, безазленог погледа, прасловен- 
ски тип. Један од Немаца маши се у шпаг и пружи 
раднику круну са речима: 5о а /езсћег КегИ Идз /$ 
а Кга/1! Чисто га је гутао погледима. Изашли 
били из радионице. Украј стазе стојао је просјак, јака 
људескара, али без руку. Можда је био земљак онога 
дива. Немци окретоше главу и похиташе, да 
пре мине овај немили призор.

угушио ]е сваки крет разума. 
кипоза.)

сто-

смо

их што

из-
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таву варош да алармира, највиша надлештва да уха- 

пси без ичијег противљења! Да је то све било неза- 

конито знали су и Кепеничани, али чар униформе
“ (М. Кеттепсћ: КиИиг-

Систем-Кепеник т. ј. немачки милитаризам, то је 

по Буркарду постојање, напоредо без икаквих међу- 

собних обзира, двају права, двају части двају правосуђа, 
двају света. У једној државној заједници, у једној со- 

циолошкој скупини.
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После ратова од 1864—66. и 70. године обузело 

је Немце обожавање грубе силе, она владалачка 

„Сила право рађа“ постала је народно „Вјерују.“ 

Школа, војска и безброј Кпе&еп>егет-а брижљиво се 

старају да тај култ не би како год попустио. Од 

основне школе до последњег семестра на универзи 

слуша грађански син да Немачка увек мора бити ,,еп 

уес!еНе,“ да је опкољена са свих страна непријате- 

љима, који би свакога момента крволочно да скоче 

у њу. Зато грађанин не сме жалити неизмерне 

датке на војску, који износе 47°|0 буџета. Хасе вели 

(Ид. сИ. р. 132): „Немачком народу потребан је рат 

да се одбрани од безбројних непријатеља. Непријатељ 

на све стране. Али ми имамо право као и сви други 

велики народи да проширујемо, да освајамо, а кад 

нам је то преко мора отештано, чинићемо у Европи. 
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нам је ратна спрема у миру, ради нас, ради одгоја 
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моћи са својом догмом о Непеп-и 8к1ауетб1кег-има, 
са првим правилом; „рат је једини праведан суд.“ 
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Када се мислило да је Цепелин решио проблем 

дирижабла, прва је помисао била колики ће преврат
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Хрват радник, плавоок, безазленог погледа, прасловен- 

ски тип. Један од Немаца маши се у шпаг и пружи 

раднику круну са речима: 5о а /езсћег КегИ Идз /$ 

а Кга/1! Чисто га је гутао погледима. Изашли 
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.РАДСЈЕ ДОМДОМЛк* 

ЦЕСКОВАЦ

V* I I«

ХАЈНЕ И САЕ8АК

Греси његови били су велики, нечувени. Ружио је биро- кратску Пруску са њеном солдатеском — то један Хоенцолерн не прашта. Тај песник не само што није појимао и делио уз- вишене осећаје Кернера и Арнта и читавог немачког народа од 1813. године, него је сву жуч своје сатире излио на патриотске обојицс. (Ужасни стихови! Разумљиво јс да сс читзвз.ХАЈНЕ И ЦЕЗАР. песме
Наполеонова коњица на њихов глас морала на врат на нос дати у бегство.“) Влада Француза у Немачкој за њега није значила срамно ропство, него културни напредак. У тој тврдњи било је и нешто истине. Администрација и школство Француза у Пруској заиста је било напредније, хуманије од немачког, па У многоме чему и од данашњег.

Замислите да се појави један српски песник и зажели Србији и Српству мало немачког господарства (рецимо у аустри- руву.) „По што би то за нас свакако значило културни напредак и прошла би нас она јединствена оријенталска немар- ност и безгранична неозбиљност“ — мишлење које је у оста- лом, на жалост, донекле основано — шта би се десило таквом „типу и људском измету и т. д.“? То исто не заборавља Хај- неу Немачки Народ.
Бизмарк већ је реалније, иако не у корист песнику, расу- ђивао о наклоности Хајнеа према Наполеоновом режиму. Цару Наполеону дуговаху Јевреји много. Он их је био подигао из бесправности декретом од 17. марта 1808. год. и организовао као признату консј;е:ију на истом степену на којем је и римска црква. Беше им дата потпуна слобода вршења богоштовља и сваког занимања.
Хајнеове назоре опровргло је и победило време. По чо- вековом предвиђењу „Вахт ам Рајн“ неће више имати стварне подлоге нити ће „велики Бонапарта устати из гробнице и са бело-плаво-црвеном заставом донети слободу преко Рајне“, како је то песник прорицао. Али немачки народ то не прашта. Непомирљив је према ономе који је од „вечног непријатеља“ уживао сталну новчану потпору. Ни најлепше песме, истинске немачке Иес/ег, ни јадни живот ни смрт у неописаним мукама не искупљују његове грехе. Не, то није мржња према мртвацу, чије тело лежи расточено негде у куту Монтмартског гробља. Живи дух тога паћеника узбуњује крв „правог Немца“, доводи га ван себе, да већ при првом спомену његовог имена виче полицију. А то је критериј величине, ђенија. Тај живи Хајне инспирише ненемачке чланке Максимилијана Витковског-Хардена, сина јеврејскога народа, „који зна само да раствара, трује.“ Шта су оваке изјаве и испади сарадника 81трИс188!ти8-а „На што говорити тој марви о слободи и култури? Имају их пред носом а ипак су тако далеко од њих као Канибали са острва Фиђи. Немци никада нису били јуначни, само брутални!“ — Ни-

Виљем II. је двојна природа: човек чистог разума, реал- ног рада но и болесних маштарија, детињастих идеја. Штета што нам неће никада бити могуће дознати његов сексуални живот из младићског доба, можда би нам што шта постало
јасније.

Немачка у Алхесирасу није била срећна да задобије једно пристаниште на мароканској обали под високим Атласом. Ви- љем II. не напушта лако једну идеју. Као наручена му дође воља бечкога Бурга да прода Ахилејон на Крфу. Шта би и радили Хабсбурговци са толиким вилистанима? У сваком по- колењу изгуби по један од њих душевни мир, бега у самоћу. Тако је на грињанском жалу никао Мирамар, тако Рудолфов дворац на Локруму, према нашем Дубровнику, тако и Ахилејон Јелисавете из дома Вителсбаха на Крфу. Лакрум су предали фратрима, избријане мрачњаке нису могли послати на Крф из обзира према православним Грцима. И продали су га. Силнија осећања нису могла надимати груди Колумбове када је ступио на Сан-Салвадор но са којима је Виљем стег Велике Германије побо тамо доле на рајском Крфу, на доглед Беклиновом „Острву смрти.“ Освојио је операциону базу за своје сањарије „Од 
Елбе до Еуфрата.“

Првога јутра затражио је Виљем инвентар двора и имања. Ни други лист није био преврнуо, када га обасу необична ру- мен, угризе се за усне и јаросно баци списак на сто. И ту га прати та сен, тај злодух његовога народа! Слуге амо! „Споме- ник Хајнеов нека се још данас уклони из перивоја!“ Око белог мрамора обавише се конопци, заљуља се статуа и са ломља- вом пробије трњаво шипражје крвавих ружа. Да ли из бојазни да се не извргне руглу, да ли из шкртости, незнам, доста да је Кајзер пропустио прилику за један нов нибелуншки гест: није сурвао у дубине бениског залива омраженога песника. Продао га је хамбуршком књижару Кампеу за 10 хиљада ма- рака. И нечу се ни један приговор, ни један глас незадовољ- ства, ни један протест против овога чина Кајзера, широмГер- маније, „земље песника и мислилаца.“ Сваки „прави Немаци 
морао је бити задовољан. Једини споменик у Европи „песника без отаџбине“ склоњен је са виднијег места, и ремек дело шведског вајара Хаслриса склоњено је у шупи г. Кампеа.
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ХАЈНЕ И САЕ8АК
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инспирише ненемачке чланке Максимилијана Витковског-Хардена, 
сина јеврејскога народа, „који зна само да раствара, трује.“ 
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Елбе до Еуфрата.“

Првога јутра затражио је Виљем инвентар двора и имања. 
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вом пробије трњаво шипражје крвавих ружа. Да ли из бојазни 
да се не извргне руглу, да ли из шкртости, незнам, доста да 
је Кајзер пропустио прилику за један нов нибелуншки гест: 
није сурвао у дубине бениског залива омраженога песника. 
Продао га је хамбуршком књижару Кампеу за 10 хиљада ма- 
рака. И нечу се ни један приговор, ни један глас незадовољ- 
ства, ни један протест против овога чина Кајзера, широмГер- 
маније, „земље песника и мислилаца.“ Сваки „прави Немаци 
морао је бити задовољан. Једини споменик у Европи „песника 
без отаџбине“ склоњен је са виднијег места, и ремек дело 
шведског вајара Хаслриса склоњено је у шупи г. Кампеа.
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7

ХАЈ НЕ И САЕ8АК

шта него допуна Хајнеовој психолошкој скици Немаца: „Не- 
мац воли слободу као своју бабу“ и „Немачка је мирна дечја 
соба?“ Ни његов век није му притиснуо гробницу да не блуди 
као авет и квари сан лојалном грађанину. На освиту XX. века 
прогласила га социјална демократија за свога песника, песника 
слободе. Довољно је да се на збору цитира:

Ет пеиез Цес/, е!п дезаегез Цес1 о 
Ргеипс1е ш/Н 1сћ еисћ зтдеп--------

1/ег8сћ/еттеп зо// тсМ с/ег јаи/е Ваисћ 
]//аз реЈ88Јде Напс/е егшагдеп

па да полицајни изасланик прикопча шлем и збор ра- 
спусти.

Ето, због тога је зимогрез спопао Виљема при помисли 
да ће му Хајне за време боравка на Крфу даномице бити пред 
очима.

(

*
Ето, зато су дворски историчар Трајчке, дворски саветник 

Хен, писац Хоенцолернских драма Вилднбрух, пангерманац 
Розегер и непрегледна војска немачких офисира, професора и 
чиновника испуњени одвратношћу према свом, можда највећем, 
лирику.

I

1 IV.Зато се у пруским школским књижницама не налазе дела 
аутора оне топле песмице О/е 1/1/аП/аНгГ пасћ Кес/ааг а у гра- 
ђанским касинама стоји на расположењу члановима само с/ег 
ооп аНет ЗсћтиГг дегет/д/е Не/пе

Човек, који је издахнуо од неколико трзаја кичме, усљед 
једне капи више морфиума, толико је силан, да му у целој 
Немачкој нема споменика, где већ живим медиокритетима ничу.
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УР0Т5ЕН0 И ПРИРОТаЕНО,

Психолошко посматрање немачког народа као 

целине до сада се још увек показало као неблаго- 

дарна ствар. Премало имамо појма о карактеру по- 

јединих старогерманских племена, недовољно су осве- 

тљени и расно-психолошки моменти немачког кул- 

живота из XV. и XVI. столећа. А што настурног
највише буни то су необично брзе метаморфозе — 

бар на први поглед — немачког народног карактера 

у кратком међувремену од 1800.-1900. год.
Од госпође Стал потиче опажање и карактери- 

стика... 1а паИоп а!1етапс1е ... па1игеНетеп1 ИИегате 

е! рћНо^орМдие... Опажање које је онда, у добу одоц- 

неле ренесансе у Немачкој, било разумљиво, но у 

тако опсежном обиму зацело претерано. Капитализам 

и милитаризам били су тек у повоју. Немачки гра- 

ђанин је после тешког дневног рада певао при ме- 

сечини сањалачке песме и по столу ређао домине. 
Синови грађанских патриција ишли су Канту у Ке- 

нигсберг, на годину-две дана у Италију и још као 

главе бројне породице остали би у тесној вези са 

уметношКу и узвишеном мишљу. А Европа је знала 

Немачку као „земљу песника и мислилаца“.
Дошао је Седан, Мец, Париз. Од сањалачког на- 

рода постадоше намах варвари, Теутонци, вандали. 
Немачки народ био је солдатеска по превасходству. 
Ренан им је изјавио саучешће на њиховим победама, 
предвидео је да су са прахом испуцали и дух. Кре- 

штећим гласом подофицира и субалтерног чиновника 

звучао је 1^еНтоШ нове Немачке: Марш! Кога има 

Немачка после 1870. године да стави за премца Хај- 

неу, Мериксу, Хеблу, Вагнеру, Рајтеру и Рабеу. Мајер
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да проденити без задирања у приватан живот, отуд 
и већи број диспозитивних права у француским за- 
конима) а у интелектуалном по једном обрасцу, дотле 
је Немац у социјалном обзиру савршено неиндиви- 
дуалан (Монтескје и Русо с једне стране а с друге 
немачка државноправна наука, по којој је појединац 
објекат воље апстрактне државе!), у интелектуалном 
а на по се емоцијелно-мистичном животу невероватно 
диференцован. Ни у једној држави није јаз између 
приватног и јавног права толики као у Рајху. (Ен- 
глеска у строгом смислу и нема јавног права, Енглез 
је највећи идивидуалиста у културном човечанству). 
Посматрајте душевни живот просечног Немца: теорија 
и пракса, мисао и дело неспојиви су.

Професор учењак долази у Берлин на конгрес 
за филозофију права и социјалну политику, где ће 
говорити о новој филозофској теорији која ће про- 
узроковати револуцију духова. На станици прибли- 
жује се ситним кораком првом полицајцу и бојажљи- 
во распитује о правцу улице, јер би могао бити осор- 
но отправљен. Интелектуално револуционарство и 
јадно филистарско држање немачке буржоазије ви- 
димо и у политици и у друштвеном животу.0 Немачка 
је имала на универзама сјајне државоправнике, взћ 
пре него што је постала државом, па ни данас није 
у многоме пребродила XVIII. век. Велика већина 
грађанства је либерална, осуђује данашњи лични ре- 
жим, одвратна му је влада цркве над школом, али 
нерадо гласа за демократског кандидата, јер оно је 
^УеИапзсћаиипр а ово би била већ политика. Немци имају 
изврсне сатирике али они зато још нигде нису ни 
најмање утицали на ток ствари. Лутерова индивиду- 
ална уверења, више одсеви чуства него разума (то 
нам потврђује сачувана дискусија са најлогичнијом 
главом коју је икада имала католичка црква, са Др. 
Еком) освојила су срца и умове две трећине Немачке.

0 М1сће1а: {.а ћогдћез/а пећа ћегтата. 1~а СиИига 1907, 
Јп8С1со1о 6 р. 182.

и Келер, бесумње два најзначајнија немачка писца 
новијег доба, били су Швајцарци. Ниче је над вре- 
менима, уметност Сторма кристализовала се пре 
1870.-1. Вилднбрух? Хајзе? Грејф? Лилиенкрон? Су- 
дерман? Хауптман?

Кад је Немачка осамдесетих и деведесетих година 
почела да побеђује Француску и у индустријској бор- 
би и са другог места европске индустрије доста брзо 
је истиснула, многи су хтели коначно констатовати 
праву особеност немачког народа: народ инжињера 
и техника, земља арсенала, берза и монстр-хотела. 
Да нису можда Немци све троје: песник-мислилац, 
војник и сотт'18 соуареиг? Или имају расних особина 
које их оспособљавају за све то?

Зар се неда објаснити паИоп ИНеголге с гало- 
романском примесом јужних Немаца, паИоп рћНозо- 
рШдие узети као чисто немачко-германско својство, а 
милитаризам Пруске укрштањем германске и славен- 
ске расе у Бранибору и Поморанској ?

Основна црта немачког карактера је извесни 
дуализам. Немац разликује спољашњи и унутрашњи 
облик, лучи и код уметнина облик и садржину. Фло- 
берова фраза, коју би Готје исклесао на свима зи- 
довима Ое 1а Јогте паИ Пс!ее тако је исто немогућа 
у немачкој култури као што су и теорије Штефана 
Георгеа тек синтезом галског и германског духа 
објашњиве. Немац говори више но икоји други народ 
о природним и надприродним особинама, појавама и 
Т. д. о посебном и општем, о вољи и идеји, о разуму 
и идеалима и тако у безконачност. Но највећи јаз 
дуализма постоји између спољашње организованости, 
материјалистичних животних назора и унутрашње ин- 
дивидуалности и несаломљиве слободе мисли. Док је 
Француз на површини, у социјалном и економском 
обзиру индивидуалиста (отуд претежно индиректне 
порезе, а од директних једино такве где се објекат
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А Лутеров протестантизам био је заиста „борба са 
својим Богом“, индивидуално диференциран душевни 
живот појединца и као такав нити је имао везе са 
делањем нити моћи над њим. И да се није калвини- 
зам утврдио готово у свима протестантским крајеви- 
ма, не би за бујицом противреформације нигде остало 
јаких протестантских области. Калвинова духовно- 
политична организација је романска, неумитна према 
појединцу као камора или јакобинство.

На послетку најузвишенији Дон-Кихоти човекове 
историје, Шопнхауер и Хартман, били су Немци. 
Они мишљаху да ће моћи изменити немачку природу 
са обарањем вере немачких филозофа у даз гете 
Егкеппеп, у вољом и нагонима непомућено спознање!

се на друштвене конвеционалности, сматра потребним 
показивати се моралном и кад није. Да ли још где у 
свету има у каквој ђачкој песми, као у познатој 
СашЈеатиз 1рИиг... у којој се проклиње суморност и 
недружевност, да се са дубоким осећањем кличе: и- 
хап1 рго/е830гв8 и завршује са регеапГ тпзогез, речи 
које нам откривају сву савесност и тежњу дубоког 
схватања и одбацивање француског есприа „који и 
светиње скрнави" (н. пр. у Хајнеа!). Зато се ни једна 
идеја ни мисао, ма била како смела и настрана, у 
Немачкој не исмева, ако је озбиљно сваћа онај који 

их рађа.
Многи разлогом немачке озбиљности и рацио- 

налном ставу према свима важним питањима дру- 
штвеног и државног живота сматрају околност, да 
Немци немају темперамента, оног основног располо- 
жења појединих народа, које одговара покретима и 
гласом брзо, без премишљања о правичности и про- 
битачности свога чина на спољашње и унутрашње 
утиске. Моћ темперамента је толика да често и поје- 
динац и народне целине заслепе против очите над- 
моћи и срљају у јамачну пропаст. Немачко биће нема 
тога често лепога но већином штетнога својства. Не- 
мац је строг рационалиста, не подлеже тако лако ни 
утицају симпатије, нити самољубља. Он је, бесумње, 
најразумнији човек који данас живи на земљи, стра- 
сти га не заслепљују, лаж га не заводи. Често је 
глуп, никада луд. Узмимо само случај Харден-Молтке. 
Велики публициста, сјајан говорник, еминентна поли- 
тична глава Германије после Бизмарка, устаје против 
највиших достојанственика земље, оптужује их ради 
неморала и некарактерности и носле тешког ношења 
руши их. Није се страшио начети и неприкоснове- 
ност самога Ка1зег-а. И мислите ли да је тај модерни 
Цицерон, не само као говорник него и у улози „оца 
отаџбине“ стекао признања, обожавање велике масе? 
У другој земљи не у шест но у шесдесет срезова био 
би изабран за послаиика. Али рационални Немац до-

Пре неколико година неки велики немачки лист 
поставио је био својим читаоцима питање, које су 
главне особине Немаца (уосталом, мимогред речено^ 
идеја је била позајмљена од Апаеппе Кеиие с1ез Ке^иез, 
јулски број 1898.) и дошло се до резултата да су 
озбиљност, постојаност и СетШзИе/е претежно немачка 
својства. Наравно да ни једно самокарактерисање не 
може бити потпуно. Баш основне, битне црте пре- 
видимо, јер их већином нисмо ни свесни пошто „се 
саме по себи разумеју“. Тако морамо допунити пси- 
холошки плебисцит са још неколико претежно не- 
мачких особина: осећај дужности, солидарност, дис- 
циплина, уважавање ауторитета, вредноћа, инстинкт 
удруживања, дакле све способности за социјалан жи- 
вот и успешан рад, које су нама потпуно стране и 
непознате.

Озбиљносг Немаца толико је стална, да нас че- 
сто узбуњује. Она обухвата све стране живота, пока- 
зује се сваком приликом. У немачког народа нема 
онаквих пијанчења до обести, нема провода где је 
допуштено дати срцу одушке и чинити глупости до 
миле воље. И младеж при највећим „кнајпама“ обзире
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бро зна да разликује мотиве деловања од резултата. 
Он је према спасиоцу остао хладан, праведан судија 
и одрекао му моралну безпрекорност и племенитост 
побуда које га кретоше у тај бој. Тпдипиз р1е'о1 (уе1 
р1ед1з) не би могао у Немаца ухватити корена. Само 
рационални Немац који се према људима ставља као 
према стварима, може ићи до крајних конзеквенца да 
поводом доказане теорије о атавизму и рођеним зло- 
чинцима тражи кастрацију таких индивидуа.0 При раз- 
мештају пукова немачки генерални штаб има у виду 
физично стање становништва дотичног краја да би 
се гарнизовањем рецимо џиновских Померанаца ме- 
лиорисали закржљављени н. пр. Саксонци. Заиста до- 
каз рационалности Немца, с друге стране пак баца 
чудну светлост на многохваљену моралност немачког 
народа. Тек евгеником и генералштаб се бави. Без- 
бојне састављенице у немачком језику потичу из је- 
дино мисленог схватања језика.2) Последицом рацио- 
нализма и безтемпераментносги баснословна је 
стојаност немачког душевног и физичког радника. У 
лабораторијуму хемичара професора Фишера већ го- 
динама истражују свршени хемичари синтезу белан-

чевине. Када сам један семестар дневно радио са до- 

центом штрасбуршке универзе Ерихом Јеншом на 

графичној
истинитости речи Рихарда Вагнера: ОеиНсћ зет ћеГ8§1 

ете 8асће ит Шгег зеШз^ т11еп ТеШеп. Док сам се ја 
предао том заморном, механичном раду да заборавим 

свој лични дерт, дотле је мој сарадник с одушевље- 
њем и заносом мерио кутове и прибадао шарене хар- 

тијице, ради научне истине, ради напретка културе и 
човечанства. А цела експериментална психологија мла- 

ђе генерације састоји се у заносном прибадању и 
комбинирању хартијица и одушевљеном отварању и 

затварању електричне струје. Џемс је истина претерао, 
али има нешто истине у његовим речима: „Дивим се

немачких психолога!“ У

скали „хромомикстуре“ уверио сам се о

истрајности и домишљавости 
немачком језику значи објективан не као код других 

народа — ипрагкизсћ него ипрегзбпИсћ, разодевање 
не само свега личног но и особеног. Виламовицовапо-
карактеристика филолошког радника: „човек који 
жртвује своју индивидуалност неорганској објективно- 

сти“ да се применити више мање на све немачке ду- 
шевне раднике. Нема у нас тог свршеног професора 

или техника који би се ма и пола године предао 
таквом ,,ситничарском“ послу. Сви ми имамо амбицију 

да стварамо ново, оригинално, да правимо бравуре. 
Зато и одмичемо споро.

Са постојаношћу скопчана је систематичност и 
методичност у сваком послу. Голем рад око германи- 

зовања појединих словенских провинција могао је 
бити извађан једино са оваким особинама. Почев од 

XVII. века о том питању постоји читава стручна ли- 
тература, за сваку поједину област подробно су раз- 

рађене све нарочите важне околности и прилике, 
које имају какве било везе са германизационим пла- 

новима. Две стотине педесет година раде на једној 
идеји, не дају се застрашити неуспесима у Познању

1) Ог. В/еи/ег: Оег дедогепе 1/егдгес/1ег, /.еНтапп, Мппскеп /896.
2) Н. пр. по аналогији: В/аа/зро/Шк, НапсЈе/зро/Шк, Вешегбе- 

роИИк, Вос/епроЧШ, ЗсНи/ро/Шк, МизЈкро/Шк и 8ехиа!роЧШк I
Куриозности ради доносим две изјаве које су пале марта 

1912. г. у баденском Ландтагу: В/е Ап/аде с/ег Е1п/аде 181 тИ 
дгоззеп Аиз/адеп иегбипсјеп и /п сИезег Н/пзЈсМ кабе 1сН ке‘те 
зо/ске Е’ш81сћ1 т сИе 8аск/аде па88 1ск ете Ап81скI аивсргескеп 
с/пг//е.

Овом приликом упућујем заинтересоване на рад Др. Ми- 
лоша Тривунца „О Немцима“ („С. Књ. Гласник“ 1911 год.), 
који се у главном састоји из цитата 1/б/кегрзуско/од а филолошке 
школе Штајнтала, Грима, Лацаруса и осталих. Књига истога 
писца: „0 Немцима“ (издање Напретка, 1912.) промашила је 
свој циљ јер доноси одвећ застареле изјаве Стаел-ове, Гетеа, 
Карлајл-а и др. Има дакле претежно историјски значај. Штета 
је што г. Др. Тривунац није узео Фујеово дело да наводи. Фује 
је свакако савремен а осим тога и екзактнији од Сталове и 
сличних дилетаната 1/б/кегр8уско/од!е-\е!
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и Ческој, налећу на мање отпорне корушке Словенце 
и аустро-угарске Србе и то не без успеха.0

Методични Немац има већ данас изврсне студије 
о Малој Азији, Палестини и Мезопотамији, земље 
које тек у новије доба почињу увлачити у сферу не- 
мачке радиности и капитала. (Лист почиње ту мисао 
пропагирати 1841. год.) Немачке библиотеке и збирке 
најуредније су, најпрегледније. Студенти из Париза и 
Енглеске долазе у Берлин да раде своје докторске ди- 
сертације. Немачки ПоНепаШапасћ најпрактичнији је 
од свију дела те врсте. Ниједан културан народ нема 
тако потпуних библиографија као Немци, али код 
њих те ствари не састављају студенти и дилетанти 
него и доктори и професори дотичие струке. Шта 
тек да кажем за вредноћу издавача библиографске 
ревије В1аИег Јиг сИе ^езапРеп 8огш1т88еп8сћа/(еп?! 
У индустрији и трговини иста истрајност, иста ме- 
тодичност. Свугде, свугде. Прво су усавршили стро- 
јеве, при градњама творница развили сву техничку 
вештину, онда се путници размилеше по континенту, 
Америци и Кини, који проучаваху специјалне прили- 
ке и потребе народа и држава. Енглези су н. пр. за 
своје потрошаче од вајкада имали бразилијанске Ин- 
дијанце. Бразилијанци не волу црну боју, тражили 
су да им се место црнога конца израђује плави, 
Енглези им нису хтели учинити повољи, а нашто 
би и учинили када се и онако нико неможе такма- 
чити с њима. Немачки фабриканти дознају некако за 
ту наклоност Бразилијанаца, учине им по жељи и 
за непуне три године избаце Енглезе из седла.

На Тринидеду становништво пати од дустабана

(Р1аН/и88). Немци израде нарочиту обућу за њих и 
осигурају себи цео извоз за то густо насе- 

љено острво. Немац мисли, размишља, премишља. 
Пре сто година изградио је најкомплицираније систе- 
ме трансценденталности, данас гради најсавршеније 
машинерије, ствара неразрешиве спојеве хемикалија, 
организује јединствен „жиро-саобраћај“, има беспри- 
мерно организовано књижарство и књижарску берзу. 
Сада се опет враћа идеализму. Премишља како ће 
дићи радника у светлије сфере, како ће од роба 
машинерије начинити њезиног владара. А та борба 
за душу човека, то отимање од немани механизма 
захтева много идеализма и још више методе, прак- 
тичног умног рада.

Са истрајношпу Немца скопчана је вредноћа, 
радиност (Тадањи ректор штрасбуршке универзе Шмо- 
лер, при инаугурацији немачког свеучилишта у Чер- 
новици рекао је: „Бити Немац значи радити“). Ра- 
дити је научио још у прастаро доба. Суро поднебље, 
густе шуме приморавали су га да се за опстанак 
бори напоном читаве снаге. Немци су и данас та- 
кви. Њихови сељаци плету зими чарапе, копоране, 
израђују намештај или ступају у службу: возе гори- 
во, раде у складиштима угља, силазе у рудокопе. 
Кћери иначе имућних сељака иду у варош у службу 
да се науче реду и чистоћи. Милина је ступити у 
немачко село: све куће олепљене, окречене, ограђене 
окреченим зидом, улични прелази калдрмисани. Кад 
помислим на оне наше ограде: „киклопски зид пр- 
вога типа“

Такво је и грађанство у приватним и државним 
звањима, у контоару и фабричкој радионици: једнако 
вредно и једнако савесно. Нећу да повлачим паралелу 
између немачких и наших прилика. Несавесност 
шег чиновништва ужасна је. Када сам неком 
ком вишем административном чиновнику 
званичан докуменат из Н-ског окружног 
са прозрачним отиском врућега бурека, тај „наивни“

тако

!

1} Србија у североисточном углу има сто хиљада Румуна. 
Шта је учињено да се што тешње припоје српском живљу? 
Да све странке њихово претапање сматрају потребним видимо 
већ из тога, да ни једна влада није мислила дати им румунске 
школе. Да имамо мрвице оне пруске енергије раселили би те 
незгодне граничаре према Румунији већ одавна, а плаузибног 
разлога имали би увек: „Криминалитет је у њих у знатно ве- 
ћем проценту него у чисто српским крајевима.“
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по88вп8сћа/( апстрактнија је организација од 80сШа8-а 
у римском праву. Оепо88еп8сћа/( траје даље и после 
иступа и смрти чланова оснивача, зосШаз се распада 
после иступа или смрти ма и самог једног јединог 
члана. У томе се манифестује неличност, неособеност 
те немачке организације.1} Не мањи је и инстинкт со- 
лидарности. Ни сама бирократија не пази тако строго 
да се одрже сви прописи, испуне све наредбе што их 
је издала полициска или судска власт, колико то 
чини само грађанство. Ни у једној земљи није толико 
развијено свеопште денунцирање као у Немачкој и 
Аустрији. То се не сматра ни најмање нечасним. Имао 
сам н. пр. једнога професора, који је готово сваке 
седмице одлазио у полицију да јави како је тај и тај 
фијакерски или аутомобилски број јурио преко про- 
писног максимума. Анонимна писма узимају се веома 
озбиљно. Тек тако обилном грађанском помоћу успева, 
од природе неспретна и доста глупа немачка поли- 
ција, да наиђе траг свакога преступа. Сјајног успеха 
прибавила је солидарност немачким подузимачима и 
радницима саразмерно глатко образовање и оснивање 
картела и радничких синдиката, два чиниоца економ- 
ског живота, који свагда имају пресудну реч.

Немац је поклоник ауторитета. Уосталом има 
тога и у нас, само што су то обично насртљиве 
клике, друштва за међусобно уздизање. У Немаца је 
то тим чудноватије што је њихова иителигенција на 
несравњиво вишем степену образовања. То и јесте 
баш доказ да ту сретамо урођену расну особину. 
Како је глатко примљена у аугсбуршком миру тачка 
сши.8 ге&о, еш8 гШ&о! Па тек случај Гете-госпођа 
Штајн! А тај враголасти детиК познавао је своје су- 
народнике у душу. Написа ОкМип^ ипс! Џ/аћгћеН и 
одузе потомству и помисао да његова уметничка и 
човечја дела критички истражује. још и данас, после 
више од стотину година, боре се оседели научници

11 Види ближе у Шсгке: ОеиСзсћез вепоззгпвскајСегезћС 3 
Вс/е., 1868—81.

Немац од чуда није умео ни речице да исцеди. Но ја 
сам га већ обавестио да не схваћа разумно ствар када 
га и тако шта узрујава. Објаснио сам човеку, да се 
у нас дешавају и таке несавесности због којих би 
земља у одсудном тренутку могла дочекати друго 
Косово, па се на то ипак нико не обазире. „Код 
нас би их најмање стрељали!“ одреже ми ландрат. 
Савесност у званичним дужностима у Немаца је не- 
вероватно развијена. У име апстрактног принципа 
„пошто реда мора бити“ без обзира на страх од 
претпостављеног или од казне, без обзира на теж- 
њу за похвалом и наградом, аргатује Немац чинов- 
ник и радник подједнако од првога дана службе до 
одласка у пензију. „Тесати, дељати, ковати, јести 
надохват, пити и спавати, да би могли увек и нада- 
ље тесати, дељати и ковати, недељом клекнути пред 
иконом: благодарим ти Господе да могу тесати, 
дељати и ковати“ — то је живот Немца по речи- 
ма Хебла.

Немац своје дужности испуњава исто тако тачно 
и скрупулозно гледао га претпостављени или никада 
недознао за његову ревност.

Ниједан народ није тако савестан, толико амби- 
цијозан у што вернијем изговарању страних речи и 
имена. Елен Кеј прича да је деведесетих година, на 
почетку своје књижевничке каријере, добивала сто- 
тинама писама из Немачке где су је замолили за од- 
говор — приложивши марку — како се управо ње- 
зино име изговара: Ке? Ки? Кеј?..

Организациони талент Немца, вештина управља- 
ња и подређивања познат нам је. Социјални инстинкт 
Немца урођен је (често се тврди противно но не лу- 
чећи социјални индивидуализам од интелектуалног). 
Удружења и задруге (не крвно сродних) играју врло 
рано значајну улогу у економској и правној историји 
немачког народа. Старо немачко право почивало 
је добрим делом на организацији појединаца као пра- 
вног лица на т. зв. Оепо88еп8сћа/(-има. Германски Ое- 121
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говор — приложивши марку — како се управо ње- 
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Организациони талент Немца, вештина управља- 
ња и подређивања познат нам је. Социјални инстинкт 
Немца урођен је (често се тврди противно но не лу- 
чећи социјални индивидуализам од интелектуалног). 
Удружења и задруге (не крвно сродних) играју врло 
рано значајну улогу у економској и правној историји 
немачког народа. Старо немачко право почивало 
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в гтм«ж
Ј0ЕСКОВАЦ

УРОЂЕНО И ПРИРОЂЕНО УРОЂЕНО И ПРИРОЂЕНО

за „чистоту и узвишеноста песникозе љубави према 
амбициозној Шгајновици.

Кад каква велика трговачка кућа промене госу, 
персонал одмах добије нов „домаћи ред.“ Озбиљна 
лица прилази један по један помоћник и препише га 
дословно. Сваки преступ казни се глобом. За време 
мога школовања у једној немачкој хуманистичној гим- 
назији због свог бујног темперамента дођем у опреку 
са драконским школским прописима и казнише ме 
егземпларно. После издржане казне предам жалбу на 
надзорништво. На неколико дана по томе позва ме 
управитељ у канцеларију: „Стигао је одговор од горе, 
дали су вам за право.“ То „од горе“ изговорио је 
готово шапатом. Чисто ми је завидео човек да имам 
прилике, да ми се „од горе“ даје за право. Субал- 
терни чиновник на улици узима пред начелником 
став „мирно“ и поздравља га састављених пета. У 
присуству окружног началника н напредни предавач 
уздржава се да говори „одвећ слободоумно“. Управо 
ме је тронуо један такав либералан просветитељ, који 
је услед непредвиђеног доласка ландрата читаве стра- 
нице изостављао и тако у невољи исакатио своје 
предавање. Дисциплина мушких код државних чинов- 
ника и официра протеже се и на њихове жене. Већ 
постарија госпођа финанцрат Н. мора прва да иде у 
посету поспођи оберфинанцрат М. тек доведеној же- 
ници. (још Кант је назвао Германију Оаз ТИеИапф 
Исто клањање ауторитетима међу студентима уни- 
верзе и средњо-школским наставницима. Њихове су 
дебате мозаично наслагани цитати: „Али Ниче ве- 

„Завирите боље у Виламовица!“ „Лабанд је, 
признаћете већи ауторитет у томе од Вашега Цорна 
или Јелинека, а он вели....“

Немање темперамента, узгој у дисциплини почев 
од игралишта па кроз шеснаест година на школским 
клупама, код војске и онда у звању, сваког образо- 
ваног Немца преобрате у прави механизам. Нарочито 
немају интересовања за политична питања. То је

управо аполитичан народ раг ехсеИепсе. Чита новине, 
јер образован човек мора познавати мишлења оста- 
лих, но разуверити се не да. Припада ли извесној 
странци, сигурно је да ће му заступници исте ићи 
за сандуком и држати надгробно слово. Необично 
велик број интелигентних уопште не узима удела у 
политичном деловању, било из материјалистичних по- 
буда било из естетско-филозофске склоности; многе 
одвраћа често баш најбоље, демократско обележје 
политичког живота. Политичке трзавице не окуси 
омладина све до дваестпете или дваестшесте године. 
Дете са политичним листом у руци у њих је права 
аномалија, код нас пак чине то они бистри, даровити, 
који касније недовољну стручну спрему надокнаде 
партиским протекцијама. Послушност и савесност код 
многих су отштета за личну иницијативу и хитро- 
умност, које особине немачки народ показује сраз- 
мерно мало.

*
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Тим је речима истакао Гете свој скептицизам 
према раду једнога Фихтеа и Јана. Он није разумео 
идеале трећег поколења, није слутио свемоћ наци- 
оналне мисли. Унуци космополита са Рајне и Зале 
створили су најнационалнију интелигенцију Европе. Од 
Гетеа до Бизмарка вршио се процес челичења на- 
ционализма. Немачко грађанство показује љубави за 
осебујности свога народа, своје расе, одржава их и 
развија. Наш национализам и у омладинском добу и 
од деведесетих година био је ватромет говорничких 
фраза, његову идеју осветљујемо хипертрофично за- 
жареним очима, али стварнога рада, ситнога дела, 
озбиљне помисли да се једном отресемо источњаш- 
тва тога није било и тешко да га има. Наш проблем 
је не мање тежак него што је био немачки од 1806-12. 
год. и од 1848-70, али решење му је исто: пожртвовна 
интелигенција савесна и неуморна може још одржати
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УРОЂћНО И ПРИРОТ5ЕНО УРОЂЕНО И ПРИРОТ5ЕНО

ТеиГотсиз остаје увек будан, да га још распаљујемо. 
Знамо добро да ћемо тиме све народиће на источним 
и јужним границама Германства приближити фран- 
цуској и талијанској култури, да ће нас они омрзну- 
ти али једнодушан и дисциплинован немачки народ 
не' боји се тога. Мрзите нас ако хоћете канибалски, 
верујте у гатке Мориса Бареа да је Немце створио 
враг утрошивши сву своју дегмонску мудрост, али 
ваша нас мржња уништити неће. ја нисам национал- 

фанатик, али доста ми је било једиом проћи 
балканским земљама и ја сам разумео како се рађају 
теорије о супериорним и инфериорним расама, о 
моралној дужности немачког народа да гвозденом 
метлом почисти Балкан, ту етнолошку старудијар- 
ницу. Железничко особље, хотели, кафане, улице, 
јавна сигурност у тим земљама су испод нуле. Ле- 
по, ја Вам верујем: „петстолетно ропство“, „исто- 
риска младост“, и како већ гласе сва та тумачења и 
завијања, али ми смо имали и тридесетогодишњу 
војну и Наполеонове пијавице, па видите где је наша 
земља! Враћајући се у стан премишљао сам о њего- 
вим речима и бојао сам се да му дадем за право.

положаЈ и права српскога народа, спасти га тежега 
ропства но што је било турско, — туђинског капи- 
талистичног јарма. Немачки национализам је рад: 
предавањем, чланцима, новцем је веза која ћеон
још и постојеће несугласице између северног и јуж- 
ног дела народа смањити и једно другом их прибли- 
жити. Но немачки национализам није одбранбен, он 
ће, набујао заједно са економским моментом, тражити 
одушке према југу и југо-истоку, где живе народи 
који се још не осећају побуђени пренути и челик- 
грудобране јединства и спремности поставити према 
валима Германства. Док не будемо хтели увидети да 
положај нашега народа тражи да личне сујете жр- 
твујемо добру целине, дотле се нећемо моћи разра- 
чунавати са Германством. Александру Русвурму, ми- 
саоном немачком књижевнику, у кога је немачка 
озбиљност складно спојена са латинском гипкошћу 
духа, изразио сам се, да Немци не могу да одрже 
размеђе национализма и шовинистичне надутости и 
да их управо то удаљује од културног света. „Сва- 
како — добих одговор — али заборављате да је Ие- 
мац од природе нешто иесвршено, да је он тром ду- 
хом и несамосталан а такав само у дисциплинованом 
и фанатизованом 
добија довољно отпорности према постепеном пре- 
тапању у Француза, у Талијана па ето чак и Поља- 
ка. Материјална култура — цивилизација — Амери- 
ке отуђила нам је дванаест милиона (!) Немаца; ма- 
теријална култура дејствује на масу. Италија у сред- 
њем веку, Француска у последња два столећа при- 
вукла је баш најбоље Немце својом иителектуалном 
надмоћношћу. Ето, та земљица Елзас-Лотрингн од 
1870. год. прогутала нам је не једног професора, и 
официра, које посласмо да елзашане врате у крило 
мајке Германије. Данас им је наша немачка неспрет- 
ност и тромост смешна и одвратна. У Швајцарској 
заузима француски елеменат из дана у дан алеман- 
ско-немачке позиције. Отуд је потребно да онај Јигог
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не одушевлењу већ правом бесу
Морам говорити још о неким особинама које 

Немци свагда радо приписују себи. Верност, справед- 
љивост, ОетШзИе/е. Последња је, како изгледа заиста 
немачка црта 
нађем. Много сам трагао за том специфично немач- 
ком цртом и никако да је видим. једном сам у возу 
између Кронштата и Шесбурга интензивно премиш- 
љао о бићу Оети{-а, кад ме моја саизлетница пре- 
киде са речима Мете 8ее1е ипс! тет Оетт... и ја 
почех очајавати хоћу ли икада сигурно лучити 8ее1е 
и ОетШ. Дошао сам на послетку до уверења да је 
то уображено, да и не постоји, осим ако не мисле 
том речју обележити ону наклоност према мистичним 
воденосањивим погледима јунака романа, који живе

та ни згодне речи не могу да
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положаЈ и права српскога народа, спасти га тежега 
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не одушевлењу већ правом бесу
Морам говорити још о неким особинама које 

Немци свагда радо приписују себи. Верност, справед- 
љивост, ОетШзИе/е. Последња је, како изгледа заиста 
немачка црта 
нађем. Много сам трагао за том специфично немач- 
ком цртом и никако да је видим. једном сам у возу 
између Кронштата и Шесбурга интензивно премиш- 
љао о бићу Оети{-а, кад ме моја саизлетница пре- 
киде са речима Мете 8ее1е ипс! тет Оетт... и ја 
почех очајавати хоћу ли икада сигурно лучити 8ее1е 
и ОетШ. Дошао сам на послетку до уверења да је 
то уображено, да и не постоји, осим ако не мисле 
том речју обележити ону наклоност према мистичним 
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та ни згодне речи не могу да
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у вечитој борби са својим богом, који данима про- 
воде живот дотерујући свој У/еИапзсћаиипкоји им 
је светао и узвишен. ОетШзНе/е биће извор оним 
водњикастим рецензијама, што о делу знају само то- 
лико рећи да је „песник невиност своје душе рго/апо 
ми1р;о жртвовао“ и да „књига ромори о скривеностима 
јелинских равнина, о божанству човекове душе“. 
ОетШзИе/е је за масу оно што код одабраних нази- 
вамо 1ппегИсћкеН (што се у осталом никако не може 
заменити са интимношћу!). Од мистичара XIV. столећа 
(Екхарт, Зузо, Силезиус, Беме и Таулер), преко Гин- 
тера и Гетеа, Хелдерлина, Новалиса, Ајхндорфа, Ме- 
шкеа, Сторма, Хебла, Готфрида Келера, Вилхелма 
ензна, па данас до Рилкеа провлачи се кроз њихову 

поезију она мистична интроспекција, она борба по- 
двојеног Ја, коју је још стари мајстор Волфрам фон 
Ешнбах у своме Парцивалу хт/е1 назвао. То је 
расположење, у коме идеје не долазе до свести, не 
формирају се као мисли, но подривају и распињу 
човека као дубока осећања, као дрхтаји свега бића, 
као тамне чежње. Та књижевност — а она је баш 
најбоља што има у Немаца — не може никада по- 
стати европска у смислу као што су н. пр. Флобер 
и Балзак, Иго и Ламартин, Верлен и Метерлинк ев- 
ропски писци. Само два велика дела немачке књи- 
жевности прешла су у својину човечанства: Фауст,
I. део, и Вертер. Немачки Пес1 (1е Пес1 каже Фран- 
цуз) остаје нам неприступачан, као што су већ речи 
Песћ и п ј е с м а два света.

Верност, колико је има у Немаца, феудалног је 
порекла, вазално. Њени су сјајни преставници Хагн 
и Бутлер. Да ли је то лепа особина или нискост 
душе (т. ј. код модерног човека) о томе нећу ни да 
говорим. Као саможивац и рационалиста Немац ће 
увек одржати ону реч, оно обећање или обавезу, која 
му доноси користи или која му не одузима могућ- 
ност да понешто ћари. Све остало било би „непа- 
метно, нездраво.“ Што је на том егоизму најодврат-

Бије, то је она фарисејска тежња да „остане у гра- 
ницама права и корекгности“ и ипак што боље прође. 
0 томе би што шта могле причати филателисте, које 
имају везе са најодличнијима из немачког грађанства. 
Справедљивост Немца, ако је уопште има, само је 
међусобна, према осталим народима и појединцима 
претвара се у догме о Неггеп-и ЗкЊепусЛкег, о „праву 
јачега“ и сличне изливе справедљивости.

Уопште карактер Немаца је дволичан, већ према 
томе да ли долази у додир са Немцем или странцем. 
Коректност постаје бахатошћу, солидарност нетоле- 
ранцијом. Неки немачки књижевник овако је карак- 
терисао Немца и Француза: „Кад би данас по сто- 
тину Француза и Немаца населили на два пуста 
острва једнаке плодовитости, мислим, а то ће допу- 
стити и сами данашњи Французи, Немци би својом 
постојаном радиношћу за 10 година направили од 
свога острва више но Французи. Али ако би на оба 
острва било урођеника, које би прво требало припи- 
томити, онда би за исто време добили Французи 
толико поклоника своје културе колико Немци крв- 
них непријатеља.“

•X-

У северно-германској митологији постоје дивов- 
ска бића — Ази, која су својом ненаситивошћу сим- 
воличне претече Немаца. Не мислим овде на неуме- 
реност немачког грађанина у јелу и пићу, него на 
апсорбирајућу способност немства као целине, Не- 
мачки језик броји 35—40.000 страних речи „које 
сваки образован човек треба да зна.“ Немачка кул- 
тура је прерађен, прежваћан плод културног рада ан- 
тичких и модерних народа. Немци имају отворено 
око за оно, што доприносе страни народи изградњи 
људске културе, они се диве и — присвајају. „Ко 
другога имитује, може се још с њим изједначити шта 
више и превазићи га. Који продужује може покретача 
оставити далеко за собом, као Њутн Кеплера. Ми 
смо Немци створени за даље развијање изума.“ (Кап1з
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Ч РАД&ЈЕ да -НбЗаЋ*
8 ЈДБСКОВАЦ

УРОЂЕНО И ПРИРОЂЕНО
УРОЂЕНО И ПРИРОЂЕНО

Кејкжопеп. Егктапп I. 622) Карлајл, Емерсон, Кирке- 
гор, Ибзн — да само неколицину споменем — 
вали су на немачку психу блиске прошлости и са- 
дашњице исто тако силно као и словенски ђеније 
Ничеа. Грци су имали мистику али не и шоластику 
имали су науку али не и технику. Израљски Народ 
имао је шоластику али без научног истраживања 
Римљани су имали слободну мисао, технику али 
какву систематску науку (осим ако таковом схватимо 
њихово право), Египћани и Кинези имали су тех- 
нике али ни трунка мистике и научне мисли. Немци 
имају и мистику и шоластику и технику и научан 
рад. И то све у један мах. Политички апетит нема- 
чког народа исто је тако необично јак колико и 
управо ганутљив.

Морам употребити прилику да се изјасним о 
вредности психологије народа уопште, што бејах го- 
тово изгубио из вида. Узмимо за полазну тачку горњу 
тврдњу, — апсорбовање страних култура. Придружио 
сам се мишлењу Канта, сатирика гетингенскогј про- 
фесора Лихтнберга, Шопнхауера, и историчара Це- 
лера. Њима на супрот тврдио је Тен да је немачка 
култура самоникла, да је развијена немачким ориги- 
налним духом, допуњавана проналазачким даром Не- 
маца. Класична немачка књижевност од краја XVIII. 
века потпуно је нова, самосвојна. Целер, ослањајући 
се на исте чињенице и појаве, доказао је сушту про- 
тивност, да је Немачка примила све споља. На ве- 
лику жалост психолога народа испоставила се немо- 
гућност, да се особине једнога народа даду свести 
на логичну формулу. Та нова ,,егзактна“ наука до- 
живела је потпун слом. Њу можемо неговати као 
аматери али увек морамо бити спремни, да данашње 
ведро лице кога народа видимо сутра натуштено, из- 
браздано. Велике се масе крећу споро, према времену 
и непогодама отпорније су, али од њих нису неза- 
висни. Ми имамо да рачунамо са онаквим немачким 
народом какав је данас, и час нашега судара ближи

• н0 Што би се могао претпоставити преокрет к 
мирољубивости и правичности, све кад би то еко- 
номски и социјални моменат допустио.

дело-

Посматрајмо при крају немачку културу апстракт- 
ослањајући се на велик материјал чињеницаноно,ни- и појава.

Немачка култура претежно ]е интелектуална, док 
англосаска материјалистично-економска, француска 
естетско-чулна. Гете је тежио за синтезом неЈчачке 
спиритуалне и романске сензуалистичне културе. Но 
његова оставина немачкој образованости претежно је 
спиритуална. Немац стиче културу у школи. Школа 
му даје знања, а знање, опсежно, стручно, иден- 
тификују Немци са интелектом. Знање је у Немца 
тако моћно, да оно даје „ученима“ нарочитог соци- 
јалног угледа. Зато је њихова култура углавном школ- 
ска: школа шири готова знања и назоре, вежба ум 
на даље испредање готових назора. Школа је још 
развила урођену склоност подређивања индивидуал- 

склоности објективиим циљевима, задаћама. Уних
школи се учи да је методичност рада све, да је истина, 
апстрактна истина, принцип човекова духа. Вредноћом 
и преданошћу дају се скупити силна знања, марљи- 
вошћу може се пронаћи какав стари рукопис, натпис 
и т. д. Немачка научна дела нису ни приближно ду- 
ховита и јасна као француска, али свагда поузданија. 
Узмимо на пр. статистику! Духовити људи, велики 
таленти као н. пр. Ле Бон и Фује, Клеман и Фелис 
избаце без и најмање гриже савести напросто ужасне 
нетачности. Самовољна конструкција је основа већине 
француских научних дела; у Немаца треба само рећи 
за једно дело „много је конструисано“ и његова је 
судбина запечаћена. Само још један приговор је так- 
вог поражавајућег дејства: „писац не зна чак ни то, 
да се то и то није догодило те године него те и 
те“. И Момзен је био у опасности да буде дис-128
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УРОЂЕНО И ПРИРОХЕНО

квалификован: погрешио је у години рођења Цице- 
роновог издавача. Код Француза значи Јшг ип Игоге а 
аИетапАе врло научно написано али материјалом, на- 
водима и врелима претоварено дело. Карактеристично 
је за оба народа и начин цитирања: Француз као и 
претежни део свих романских писаца стави у најбо- 
љем случају само име „инспиратора“ а не и наслов, 
страну врела као сваки немачки аутор. Французу је 
стало до што веће личне културе. Немац полаже на 
начитаност, темељно познавање литературе дотичног 
проблема, па ма то биле и све одлике његовог дела.

Немац зна, зна врло много. То му може постати 
понекад фатално.

Нема ни једног значајнијег немачког уметника 
који није још по нешто: Менцл историчар и социо- 

Ленбах еминентан психолог, Беклин историчар 
и филозоф, Тома лирик, Корнелијус историк и т. д.

Ни на једну књижевност не утиче егзактна наука 
толико колико на немачку. Немачки роман расправља 
о атавизму, о психо-физичном паралелизму 
ционој теорији, о еугеници, о чему год хоћете. Че- 
кам на роман са основном темом: Дришов неовита- 
лизам. Ето то је проклетство школске културе! Не- 
мац има школу за кување, Немац отвара академију 
кројачке — не вештине — но науке у Дрезди, Немац 
оснива у Лајпцигу женску универзу за — домаћице, 
Немац инжењер чезне за /)т. т§., Немац са страхо- 
поштовањем шапуће: „професор N. N. је живи 
верзациони лексикон!“

Укратко: што је у Француза доп зепз, природна 
обдареност и бистрина, којом лако схваћа, брзо ра- 
суђује али ум не преоптерећује знањем, то је за 
Немца фамозни 8Игј1е1$сћ. И ћоп зепз и 8Иг/1е18сћ су 
рецептивне функције француске и немачке културе, 
е$ргН и Ое1ећг1епј1е1$8 јесу корелативне продуктивне 
функције култура двају суседних народа, који данас 
марширају а 1а Ше с1е 1а стИзаИоп.

ЧИТАОЦИ И КЊИГЕ.

2лоаг 81пЛ 8ге ап Лаз Вез1е пгсШ дегсоЈгпГ, 
АИегп вге каћеп зсЈггесШсћ те1 де1е8еп.

(Раив*, УогбрЈе!).

Немачка је земља у којој се књиге највише 
тају и купују. У предрачуну сваке иоле имућније 
грађанске куће предвиђена је засебна свота, 
саразмерно повелика, за куповање и претплату књига 
и часописа. Ми издајемо на тоалете женских 
гурманска јела. Читање сматрамо повластицом 
дежи као и оно неколико „лудака“ који од уста от- 
кидају за књигу: критериј наше културне заосталости. 
Из године у годину расте испрва скромна студенто- 
ва збирка књига до угледне књижнице потоњег ад- 
воката, професора или лечника. Прирасту и деца. У 
близини, под утицајем класика и модернијих аутора. 
Само искусан педагог зна потпуно ценити васпитни 
утицај посредног и непосредног присуства великих 
умова у родитељском дому. Као ђаци имају права на 
школске књижнице, као чланови којег удружења на 
дружинске. Број приступачних им дела јесте огроман. 
Уредност и савестност чине да без бриге могу дати 
своју књигу на читање, не страхујући да ће их до- 
бити са отиском лампе или немилом 
Немци читају много али

чи-

и то

или на 
мла-лог

о селек-

I

кон-

ДаКТИЛОСКОПИЈОМ.
ипак не и површно. Они 

озбиљно узимају упутства Шопнхаура и Карлајла и 
придржавају их се. Ексцерпти, импресионистичне кри- 
тике и евентуалне напомене иза сваког прочитаног 
дела пуне нарочите бележнице. „Ситничари, лишавају 
се супгилних одзива душе на пишчеве назоре и ми- 
сли. А душа се одзива само у нефорсираном пре-

I
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УРОЂЕНО И ПРИРОХЕНО
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ЧИТАОЦИ И КЊИГЕ ЧИТАОЦИ И КЊИГЕ

мишљању, не пред пером и теком“. Могуће, штавише
осећај, које тренутно

или из осећајно - мамурних младићских 
Херман Хесе, Ото Ернст, Андерс Кригер и Херман 
Вете. Они пре свега волу индивидуалним велом обви- 
јени стил, који им нрича о унутрашњем животу писца, 
наговешћује им мистичну веру. Француски писац за- 
виси од укуса читалачке публике, немачки је роб 
тежње да изгледа дубок, да је сазнао тајне живота, 
ради тога избегава јасност. А читаоци нејасност узи- 
мају као дубину. Узроци потпуне безстилности не- 
мачких романсјера после Готфрида Келера и Теодора 
Фонтанеа лежи у болесној амбицији да конструишу 
своје особено назирање света, јер без тога их већина 
читалаца неби узела озбиљно. Сиромах простосрдачни 
Лилиенкрон морао је и сам да „лиферује“ филозоф- 
ски поглед на живот, знојио се и кувао, али заман. 
Севне му добра мисао. Дохвати Ничеа у руке, исписа 
његове основне идеје и — негира их. Готов 1едеп8- 
атсћаиип^. Самоникао? Та, забога, сушта против- 
ност Ничеу, а његовог утицаја мало се ко спасао.0

У ту прву, поучљиву групу, поред огромне ве- 
ћине провинциског малограђанства морамо рачунати 
и образованији део радничког сталежа са њиховим 
задружним библиотекама. Они пре свега проучавају 
своју књижевност: социолошку, социјално-политичну 
и национално-економску. У коликом обиму влада за- 
интересованост за та питања казују нам бројеви: 
године 1905. продато је у Немачкој 24.500 примерака 
Зомбартових дела, 16.000 Либкнехтових, 7000 Берн- 
штајнових и 3600 Мерингових. Половица тих књига 
отишла је у разне задружне књижнице, где је годи- 
шње једаи примерак просечно петнаест пута узиман

0 Ради примера: Ниче: Оег Мепзоћ 1з1 еГшаз, с1аз ићегшип- (1еп шегс1еп тизз.
Лилиенкрон: пег Мепзсћ т! еГшаз. (1аз зо Ше1деп тиззШ1в вЗ 181.

исповестивероватно, осиромаше за који 
расположење, но науче више, што им је главни циљ. 
Ради тачнијег излагања немачки читалачки свет мо-
рамо поделити у три групе:

Они који читају ради допуне и изградње свога 
образовања, ти су управо наставак читалачке публике 
из доба Гетеа и Хајнеа. Ти читају највише и одаби- 
рају многострано штиво. Многостраност, т. ј. интер- 
национално неговање лектире наследство је роман- 
тике, која је стране, нарочито талијанску, француску 
и новију енглеску књижевност омилила и ширем 
грађанском сталежу. У тој групи бројно се нарочито 
истиче женски свет: девојке и удате, па и мајке. 
Њихово образовање и почива на доброј лектири. Од 
немачке грађанске девојке и жене тражи се, ако хоће 
да важи за образовану, не само гласовир, француски 
и чаврљање о феминизму, већ и темељна упућеност 
у политичну историју и историју уметности, 
вање своје књижевности као и главна дела из свет- 
ске, код протестаната — а то је већина — још и 
становишта модерне науке према главним питањима: 
о човеку и природи. Код нас и код романских народа 
девојче које говори о Фајербаху, Штраусу, Дарвину 
и Хеклу и показује темељно познавање њихових тео- 
рија и наука, делује управо изазивачки; у Немачкој 
виђа се довољно таквих мудрица. Из лепе 
ности одабира ова прва група — а и у њој предњаче 
женске — „историјске романе који забављају и поучава- 
ју“. Професори Фрајтаг, Дан, Еберс, Екштајн, Хаусрат, 
Хамерлинг држали су се, као што знамо, чврсто 
конверзационог лексикона и својих предавачких ру- 
кописа. Од песничких производа најмилија им је песма 
н. пр. Шилерови „Уметници“, која и није друго до 
верзифициран преглед развића уметности од Асираца 
до наших дана. Метафизичким потребама тога дела 
читалачке публике удовољавају производи завичајне 
уметности: Густав Френсн, Петер Розегер, Ханс Барч

позна-

књижев-

Ниче: пог! шо (1ег 81аа1 аи/ћбг1, (1а ћедтп! егз! (1ег Мепзсћ, пег П1с111 пђегрп881д 18Г.
Лилиенкрон: Егз! с!ог1 штб с1аз Мепзоћеп1ебеп шеПооЧ, ез пет 81ааГе етдеге\М 181. шо
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и читан. Треба срачунати. Оваком раширеношћу је 
књига у Немачкој кудикамо важнији културни чини- 
лац и од самог беспримерно организованог школства. 
Дакле дидактика преовлађује у избору лектире ове 
прве групе. Ниједна књижевност не садржи толико 
Уадетесит-а толико „Шта мора знати образован чо- 

?“ као немачка. Покњишко знање, али

Средину међу првом и трећом групом сачињава 
шачица образованих, често снобистичних људи који 
читају једино ради уживања. За њих је излазио суб- 
скрипциони часопис Атепз1, њихова имена се налазе 
у списку претплатника на еротичну збирку 
сћеп, која са порнографијом нема ничега заједничког 
до основног предмета. Њихове библиотеке красе дела 
једног Бирбаума (8(ис1еп(епћелсћ(еп, Ргтг Кикиск, и 
ситније новеле), Хајнриха Мана (1т 8сћ1ага#еп1ап(1, 
Ктзсћеп с!еп Раззеп,) даље Кајзерлинга, Хофманстала 
и Васермана, од страних: Д’ Оревиљ, Лакло, Мопасан, 
Флобер, Стриндберг и Јензен, Ли и Вајлд, Бодлер, 
Верлен, Шарл Луј Филип, Данунцио, Капи, Франс, Лав- 
дан и Метерлинк. Њихова је култура већим делом 
француска, што је немачког у њој то је из Аустрије. 
Естетицизам и еготизам. Одвратна им је данашња 
милитаристична и индустријска Немачка. Кроз бого- 
мрак Германије пробије по који зрачак из побеђене 
и понижене Аустрије. Вајмар и Јена препустише Бечу 
радост и понос да буде немачким Хеликоном. Све те 
скупе]) књиге, које служе на понос књижарској инду- 
стрији Немачке, пишу се у Аустрији. Шницлер, Бар,

]) Немачка књига много је скупља од француске или та- 
лијанске, где влада стална цена 3'50 /г. Немачка књига ретко 
је испод 4—5 марака.

Библиофилство, манија против које је још Св. Исидор од 
Пелузије у 5. столећу држао анатемишуће проповеди, постало 
је и у Немачкој саразмерно распрострањено зло. Силна издања 
старих, нарочито ренесанских писаца на иап беШег-у, увезана 
у свињску кожу или пергамент уносни су индустријски произ- 
води лајпцишких и минхенских официна.

Хофманстал Шаукал, Цвајг, Рилке, Каснер, Буркхард, 
Барч, Дерман, Ј. Давид, Алтнберг, Бер-Хофман, Васер- 
ман, без којих би немачка књижевност сасвим спала
у ред покрајинских1}, чланови су Жепег ЖаМ-а. Нас 
бесумње мора занимати како Рајхсдајчи у Аустријан- 
цима гледају разнежен, културно рафиниран народ, 
док га ми познајемо по бајонетима са Дрине и по 
соир-има Ернтал-Форгача и загребачкој и зеничкој 
тамници. Једини музичар наших данаје бечлија Штраус. 
Отаџбина Крупа, Цепелина нема човека ни времена 
за узвишену слободну мисао и чедну уметност. Ра- 
стројена, раздробљена Немачка Гетеа и Хајнеа, осво- 
јила је цео свет, огромна Германија са несравњивом 
војском, најпотпунијом железничком мрежом, капита- 
лима у Америци и Азији, проиграла је све поверење 
и приврженост некадашњих обожавалаца и оданост 
својих најбољих истина малобројних, синова.2) Фран- 
цуска, којој немачки шовени научњаци проричу скору 
пропаст и сликају је већ у трзајима на ивици гроба, 
подигла се опет до културне владавине над Европом 
и надута Немачка доживљује ту срамоту, да се њени 
синови и то баш они, којима ни најзатуцанији јункер 
не може одрећи извесну душевну надмоћност над 
лојалним, патриотичним подаником Виљема II., почињу 
удварити фриволној галској култури, да се по по- 
вратку из Париза стиде своје немачке инфериорно- 

да модерне Немице са истим одушевлењем изго- 
варају „Ах, Париз! Париз!“ као што њихове бабе и 
„заостале“ друге шаптаху „Италиен! Италиен!“ „Ни- 
какво удварање!“ — веле немачки професори — „Обо-

век из 
знање.

сти

1} Удео Аустријанаца у немачкој књижевности 
јачи но н. пр. Белгијанаца у француској појезији.

2) Има историчара који сматрају известном нормом да по- 
беђени дају културних вредности победиоцу. Они потсећају на 
културно вођство Риму подложене Јеладе, набрајају како је 
побеђена Немачка даровала Француској романтику, како Дан- 
ска после 1864. год. уноси оживљујуће духове у упиктијалу 
немачку књижевност, па тако је веле, и Беч принео свој кул- 
турни данак.

знатно је

134
135



ЧИТАОЦИ И КЊИГЕ ЧИТАОЦИ И КЊИГЕ

и читан. Треба срачунати. Оваком раширеношћу је 

књига у Немачкој кудикамо важнији културни чини- 

лац и од самог беспримерно организованог школства. 
Дакле дидактика преовлађује у избору лектире ове 

прве групе. Ниједна књижевност не садржи толико 

Уадетесит-а толико „Шта мора знати образован чо- 

?“ као немачка. Покњишко знање, али

Средину међу првом и трећом групом сачињава 

шачица образованих, често снобистичних људи који 

читају једино ради уживања. За њих је излазио суб- 

скрипциони часопис Атепз1, њихова имена се налазе 

у списку претплатника на еротичну збирку 

сћеп, која са порнографијом нема ничега заједничког 

до основног предмета. Њихове библиотеке красе дела 

једног Бирбаума (8(ис1еп(епћелсћ(еп, Ргтг Кикиск, и 

ситније новеле), Хајнриха Мана (1т 8сћ1ага#еп1ап(1, 
Ктзсћеп с!еп Раззеп,) даље Кајзерлинга, Хофманстала 

и Васермана, од страних: Д’ Оревиљ, Лакло, Мопасан, 
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Библиофилство, манија против које је још Св. Исидор од 
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јила је цео свет, огромна Германија са несравњивом 
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и приврженост некадашњих обожавалаца и оданост 

својих најбољих истина малобројних, синова.2) Фран- 
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век из 
знање.

сти

1} Удео Аустријанаца у немачкој књижевности 
јачи но н. пр. Белгијанаца у француској појезији.

2) Има историчара који сматрају известном нормом да по- 
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знатно је
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икад га припусти ближе и онда као ^т^о/о-а — 8апз 
сопзедиепсе.стран флерт! Ето, Французи проучавају нашу књи- 

жевност, наше политичко развиће, путују нашом зем- 
љом, имају већ читаву литературу о савременој Не- 
мачкој.“ Тако говоре, а знају и сами да се пребацују. 
Јест, од 1870. год. изашла је понека темељна студија 
из области немачке књижевности и филозофије,0 ства- 
ралачки француски научњаци не могу бити без де- 
таљних истраживања немачких филолошких,2) исто- 
ричарских и природословних кртица, француски пут- 
ници и публицисте навраћају се и у Немачку, допу- 
њују своју богату антропогеографску књижевност и 
којим делом о сусетки, француски интелигент почиње 
прибављати јасније појмове и о Немачкој, пошто по- 
знаје већ и Кину и Египат. Али сенска намигуша не 
узима озбиљно свог плавооког удварача. Он се си- 
ромах труди, додворио би јој се, одрекао се мисле- 
ности у поезији те примио „површне“ форме, арти- 
зам, филозофске дијалоге у драми и роману заменио 
ватрометом фриволног есприа, одриче се учитеља 
Софокла, Еурипида и Шекспира, клања се Превоу, 
Ервјеу и читавом штабу осталих Саизеигз-г.. Али за- 
ман! Већином мора да се задовољи неизразитим осме- 
хом и он га наравно тумачи себи у прилог. Тек кад-

1( Нарочито од многобројних оптаната Елзашана. Уопште 
осећа се у француској култури принос стварних, методичних 
Елзашана — Германаца, који су заиста створени за посредника 
између емоцијоналног и естетског Гало-Романа и рационалисте 
(у реалном животу) и мистичара (у душевном свету) Немца. 
Символичан утисак те синтезе гало-романског и германског 
бића у Елзашанима преставља за мене спој хладне величан- 
ствености Келнског дома и опчаравајуће дивоте /1>о1ге пате-а 
на штрасбуршком Мппв1ег-у.

2) Сиромах Боасије, шта је морао све прочитати из огро- 
мне немачке литературе о Цицерону и његовој коресподенцији 
као и о целој римској епистолографији док је могао написати 
тако пуно духа дело као асегоп е1 вев атјз. Па ипак је код 
немачких стручњака познат једино као добар стилиста и вешт 
компилатор. Тен се јада какве грозоте — поггеигз — немачких 
истраживача мора да прогута, свари док не излије из пера 
своје есеје из античке књижевкости.

Преостаје нам трећа, највећа група. Она утишава 
своју читалачку глад колпортажом и порнографијом, 
гњилобом. Има их свугде, највише у великим градо- 
вима. Нове економске прилике, које су завладале у 
њима под утицајем велике индустрије и трговине, 
утицале су и интелектуално и морално на ново 
грађанство. Велики градови су, истина, средишта 
уметности и науке, владају својим високим школама, 
академијама наука, музејима и галеријама, над про- 
винцијом. Великоварошка журналистика и часописи 
одређују правац у свима важним питањима провинци- 
ским. Али овај сјај је јако ограничен, он достиже до 
мало њих. Велике индустријске, банкарске и трговачке 
радње требају огромно чиновништво, у материјалном 
раду окретно и амбициозно, чија интелектуалност не 
одговара ни најскромиијем очекивању. Они сви при- 
падају средњем, грађанском, сталежу и данас им је 
број претежнији од маломештанских интелектуалаца. 
Са тим интелектуалним, и моралним диспозицијама 
великоварошке масе рачуна и спекулира и порно- 
графска књижевност. Ко живи само рукама и трбу- 
хом тај нема свог суда о лепом и добром. Браколоми, 
дефраудације и убиства занимају их у дневној штампи 
и њихова књижевност обрађује оваке мотиве. Нају- 
носнија је спекулација са сексуализмом читаоца. На- 

и безобзирност ширења порнографије тежак је 
суд о културној декаденци капиталистичних народа. 
Књижарски излози претрпани су пикантним књигама 
и сликама. По кафанама и киосцима ужагреним очима 
прелиставају сви, старо и младо, хумористичне ли- 
стове, који су пуни двосмислених шала и бестидних 
слика. Узмите у кафанама листове, прегледајте их: 
већ други дан нов број Шепег ШГгМаИ-г., ЕхМаМаН-г, 
РзШШ-а, бек!-а, кизН^е ВШНег-а, Шепег Капка1игеп, 
е(с. прљав је и пун прозора,

чин

љубитељи красних
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слика, на љутњу доцнијих читалаца, изрезаше баш 
најуспелије цртеже. Па и озбиљнији Ји^епд и 8трИ-■ 
аззГтиз из кшефтанског обзира морају по коју ма- 
снију ствар да пропусте, иначе неби просперирали. 
Кад би те листове и сличне књиге гутали само ма- 
тори похотници, начаст им било. Али купују их по- 
луодрасни дечаци и девојке, трују се и предају каљавој 
струји великоварошког живота. Кајзерлинг прича како 
му је на молбу, да његову прву књигу филозофске 
садржине истави у излог, један књижар одговорио: 
„Жао ми је али вам не могу испунити жељу. Такве 
ствари се не траже данас. Пишите занимиве, пикан- 
тне романе, па ћете зарадити паре. Када пикантних 
књига не би било, не бих уопште могао живетиТ 
Жидовске хијене растурују романе као: „Дневник јед-

, „Мемоари човека, који је 
злогласни Маппегеће. Државни

научном интересовању публике. Сумњам да су и 25___
разграбљених примерака Фореловог дела Т)/е зехиеНе ргајге проузроковали такву јагму услед научног 
сла читалаца. Спекулационе намере назови — науч- 
них дела, као Белшеа Цеће$1едеп т с!ег Ца1иг, Фрајдових 
дела, Фуксова Ши$1пег1е 8Шеп^е$сћ1сћ1е, и др. довољно 
су прозирне. Како да се ограничи она, бесумње, 
вита, али морално не мање проблематична, 
ност, која прави смисао казује тек између редова? 
Државни тужилац пљени, суд решава и писца и из- 
давача. Књига долази у излоге са цедуљицама РоИгес- 
Исћ копЈ$пег1, репсћШсћ Јгес^е^ећеп, и трговина цвета. 
Покушавали су организовати борбу против неморала 
у књизи и слици, одржали су неколико конгреса, 
издавали су брошуре, само успеха нема. Од 1893. год., 
када је борба отпочета, до 1910. год. порнографија, 
а с њом блуд и злочин, само се умножише. Лејкснер, 
Јоловиц, центрумски посланик Рерн, посланик Хајнце 
(Кпеће1ип^$рага§гарћ), баварски посланик Филнер 
били су истакнути борци против прљежи. По угледу 
на енглеску ЦаИопаI УсрШапсе А$$осшИоп и данске 
УфНа основан је Уо1к$ћипс1 гит Катрје ререп деп 
8сћти1г т \Мог1 ипс! ВМ. Протестанти су се још и 
засебно организовали у Цеикћег етп§еИ$сћег 8ШНсћ- 
кеИ$уегет, који има већ преко 20 подружина. У 
зитивном правцу ради КотИее Јиг Ма$$етегћгеИипр ри!ег Уо1к$И1ега1иг[)

сми-

духо- 
књижев-

не изгубљене женске“, 
постао женско“, или 
тужилац почиње бивати ревностан, али и неспретан. 
Место поменутих књига он узапћује Бокачов „Дека- 
мерон“ у скупом уздању 1п$екег1а^~а, који већ због 
цене не би могао пасти у непозване руке. Јевтина, 
илустрована издања Казанове, Пол де Кока, Золе и 
Бокача гута девојче пре спавања, 
културно-историског интересовања. Букварци про- 
учавају трикове Шерлока Холмса, Ника Картера и 
Карла Маја, шипарице студирају „Нану“, 1а ЈШе ЕИ$е, 
Ве1-ат1 Романи „Драга Машин“ и „Поручник 
Хофрихтер“ осигурали су писцу јаку годишњу ренту. 
Литерарна сугестија данас је необорима чињеница.

бити само

свакако не из

по-

Сугестија каљаве књижевности може 
неморал и разврат. Код очито порнографских ин- 
тенција писаца даје се примерним законским одред- 
бама ограничити и угушити ова куга. Али шта да се 
ради са озбиљним научним делима, која гњиле можда- 

читаоца злоупотребљавају за распиривање нагона? 
Строго научно дело Крафт-Ебинга Р$усћора1Ша $ехиаћ$ 
доживело је за кратко време 13. издање. Свако може 
увидети да се овај случај не може приписати општем

Развој књижевности није у саразмери са напрет- 
ком књижарске производње. Само Сједињене Државе 
имају лепшу хартију, лепша слова, само књиге преко 
Океана имају сјајнију израду од немачких. Но Сједи- 
њене Државе имају још мање књижевника него Гер- 
манија. У Немачкој се годишње изда 30—32 хиљаде

0 Држим, да 15.000 примерака „Карикатуре" јасно говоре 
нашој беди у томе погледу. Шта смо предузимали против епидемије? Куповали смо лист.

ни

И 0
ове

138
139



ЧИТАОЦИ И КЊИГЕ ЧИТАОЦИ И КЊИГЕ

слика, на љутњу доцнијих читалаца, изрезаше баш 

најуспелије цртеже. Па и озбиљнији Ји^епд и 8трИ-■ 

аззГтиз из кшефтанског обзира морају по коју ма- 

снију ствар да пропусте, иначе неби просперирали. 
Кад би те листове и сличне књиге гутали само ма- 

тори похотници, начаст им било. Али купују их по- 

луодрасни дечаци и девојке, трују се и предају каљавој 

струји великоварошког живота. Кајзерлинг прича како 

му је на молбу, да његову прву књигу филозофске 

садржине истави у излог, један књижар одговорио: 

„Жао ми је али вам не могу испунити жељу. Такве 

ствари се не траже данас. Пишите занимиве, пикан- 

тне романе, па ћете зарадити паре. Када пикантних 

књига не би било, не бих уопште могао живетиТ 

Жидовске хијене растурују романе као: „Дневник јед-
, „Мемоари човека, који је 

злогласни Маппегеће. Државни

научном интересовању публике. Сумњам да су и 25___
разграбљених примерака Фореловог дела Т)/е зехиеНе 

ргајге проузроковали такву јагму услед научног 

сла читалаца. Спекулационе намере назови — науч- 

них дела, као Белшеа Цеће$1едеп т с!ег Ца1иг, Фрајдових 

дела, Фуксова Ши$1пег1е 8Шеп^е$сћ1сћ1е, и др. довољно 

су прозирне. Како да се ограничи она, бесумње, 
вита, али морално не мање проблематична, 
ност, која прави смисао казује тек између редова? 

Државни тужилац пљени, суд решава и писца и из- 

давача. Књига долази у излоге са цедуљицама РоИгес- 

Исћ копЈ$пег1, репсћШсћ Јгес^е^ећеп, и трговина цвета. 
Покушавали су организовати борбу против неморала 

у књизи и слици, одржали су неколико конгреса, 
издавали су брошуре, само успеха нема. Од 1893. год., 
када је борба отпочета, до 1910. год. порнографија, 
а с њом блуд и злочин, само се умножише. Лејкснер, 
Јоловиц, центрумски посланик Рерн, посланик Хајнце 

(Кпеће1ип^$рага§гарћ), баварски посланик Филнер 

били су истакнути борци против прљежи. По угледу 

на енглеску ЦаИопаI УсрШапсе А$$осшИоп и данске 

УфНа основан је Уо1к$ћипс1 гит Катрје ререп деп 

8сћти1г т \Мог1 ипс! ВМ. Протестанти су се још и 

засебно организовали у Цеикћег етп§еИ$сћег 8ШНсћ- 

кеИ$уегет, који има већ преко 20 подружина. У 

зитивном правцу ради КотИее Јиг Ма$$етегћгеИипр 

ри!ег Уо1к$И1ега1иг[)

сми-

духо- 
књижев-

не изгубљене женске“, 
постао женско“, или 
тужилац почиње бивати ревностан, али и неспретан. 
Место поменутих књига он узапћује Бокачов „Дека- 

мерон“ у скупом уздању 1п$екег1а^~а, који већ због 

цене не би могао пасти у непозване руке. Јевтина, 
илустрована издања Казанове, Пол де Кока, Золе и 

Бокача гута девојче пре спавања, 
културно-историског интересовања. Букварци про- 

учавају трикове Шерлока Холмса, Ника Картера и 

Карла Маја, шипарице студирају „Нану“, 1а ЈШе ЕИ$е, 
Ве1-ат1 Романи „Драга Машин“ и „Поручник 

Хофрихтер“ осигурали су писцу јаку годишњу ренту. 
Литерарна сугестија данас је необорима чињеница.

бити само

свакако не из

по-

Сугестија каљаве књижевности може 

неморал и разврат. Код очито порнографских ин- 

тенција писаца даје се примерним законским одред- 

бама ограничити и угушити ова куга. Али шта да се 

ради са озбиљним научним делима, која гњиле можда- 

читаоца злоупотребљавају за распиривање нагона? 

Строго научно дело Крафт-Ебинга Р$усћора1Ша $ехиаћ$ 

доживело је за кратко време 13. издање. Свако може 

увидети да се овај случај не може приписати општем

Развој књижевности није у саразмери са напрет- 

ком књижарске производње. Само Сједињене Државе 

имају лепшу хартију, лепша слова, само књиге преко 

Океана имају сјајнију израду од немачких. Но Сједи- 

њене Државе имају још мање књижевника него Гер- 

манија. У Немачкој се годишње изда 30—32 хиљаде

0 Држим, да 15.000 примерака „Карикатуре" јасно говоре 

нашој беди у томе погледу. Шта смо предузимали против 

епидемије? Куповали смо лист.
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предусретљивост и вештина књижара. Књижарска ор- 
ганизација даје се упоредити једино још са новим 
картелима или америчким трустовима. Тиме је омо- 
гућено брзо и тачно извршивање наруџбина. Према 
купцу је исто тако предусретљив као и тачан. Свака 
већа радња има списак љубитеља књига, има прибе- 
лежене њихове љубимце писце или научну област, 
коју нарочито прате, сваку нову публикацију дотич- 
них аутора или из тих области шаљу књижари сво- 
јој сталној муштерији у стан на разгледање. Хтедне 
ли је купити, задржи је, у обратном случају има је за 
14 дана вратити. Давањем на отплату (без пови- 
шења цене) олакшавају набављање великих дела. Не- 
мачки је књижар, покрај капиталисте, главни пионир 
Германства. Од оних 80 милиона марака књижарског 
извоза трећина је са три стране Огап^-а, трију сло- 
венских земаља: Русије, Чешке и југословеније (Шта- 
јерска, Корушка, Крајнска) и југоистока (Хрватска, 
јужна Угарска и северне Балканске државе). Немачки 
листови и немачке књиге, без да смо тога свесни, 
стварају у нама известни скептицизам у нашу кул- 
турну способност и оправданост наших народних 
тежња, чине нас мање отпорнима продирању „кул- 
туроносацаа, напослетку њима и њиховој сугестији 
морам приписати, истина наивну али и значајну, из- 
јаву једне Српкињице: „Где нема Немаца, ту нема 
ни културе!“

дела,!) просечно по издању свако дело у 1000 при- 
мерака, дакле на свака три писмена становника по 
две књиге. Књижарска индустрија броји 1352 поду- 
зимача, који извозе у иноземство просечно за 80 мил. 
марака (Увоз износи 20 мил., 3|4 отпада на Аустро- 
Угарску и Швајцарску.2)) Издавање књига узима све 
више индустриско обележје. Аутор постаје радеником 
издавача, који код њега наручује разне публикације. 
До израде безброј речника, универзалних лексикона, 
библиотека, дошло се иницијативом издавача а не 
идејом писца. Међу тим индустријским публикацијама 
има много непотребног, компилованог и подгреваног, 
као: Кремеров \Уе11аИ и МетсћћеН, Оег Мепзсћ и. сИе 
Егс1е, 1)ег Зк^ез 1аи/ с!ег Тесћтк, ОезсћкМе с1ег Кагз! 

(од Вермана), и т. д. али у капиталних дела, као: 
Момзеново: Штгзсће Оезс!исћ(е, од Конрада редигован 
Напс1\\>бг(егоисћ бег 8(аа(8тззеп8сћај:(еп> даље одлични 
речници Тусен-Лангншајд, Хелмолтова и Улштајнова 
\УеК§езсћкМе и серија Оаз 19. ЈаћгћипбегНп ОеиксМапбз 
ЕпШскМпју, Бартелсова ОезсћкМе с!ег Оеиксћеп Пк- 
га(иг и Ок Оеиксће ОкМип^ с1ег Ое^епи>аг(, НшиЊисћ 
кег РоШГк (редигован од Лабанда, Јелинека и др.) у 
издању Ротшилда__

Образовани и прегалачки књижар знатан је кул- 
турни чинилац Германије. Разлог многом читању у 
Немачкој је, поред високог степена образованости, и

I

‘> 1870. год. 10.108 дела, 1880. год. 14.941, 1889. год. 17.986, 
1896. год. 17.016, 1897. год. 23.861, 1910. год. 32.949, 1870. год. 
долазио је 1 примерак на 4 главе, 1910. год. 1 примерак на 
2 главе. I

2) Неразумљива ми је омашка иначе егзактног Лихтнбер- 
га да Немачка извози за 280 (!) мил. марака књижарског арти- 
кла. Извоз се је развијао: 1896. год. 60.6 мил. марака, 1903. 
год. 84.0, 1904. год. 92.0, 1905. год. 96.4, 1906. год. 65.5, 1907. 
год. 58.5, 1908. год. 61.5, 1909. год. 61.5, 1910. 62.2 мил. марака. 
По државама — просечно —: Русија 41/а мил. мар., Сједињене 
Држ.: 3112 мил. мар., Аустро-Угарска 21 мил. мар., Швајцарска 
29и мил., Холандска 2*и, Француска 21А>, Енглеска 11/3, Швед- 
ска 1.2, Јапан 0.8 милијона марака и т. д.

0
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предусретљивост и вештина књижара. Књижарска ор- 
ганизација даје се упоредити једино још са новим 
картелима или америчким трустовима. Тиме је омо- 
гућено брзо и тачно извршивање наруџбина. Према 
купцу је исто тако предусретљив као и тачан. Свака 
већа радња има списак љубитеља књига, има прибе- 
лежене њихове љубимце писце или научну област, 
коју нарочито прате, сваку нову публикацију дотич- 
них аутора или из тих области шаљу књижари сво- 
јој сталној муштерији у стан на разгледање. Хтедне 
ли је купити, задржи је, у обратном случају има је за 
14 дана вратити. Давањем на отплату (без пови- 
шења цене) олакшавају набављање великих дела. Не- 
мачки је књижар, покрај капиталисте, главни пионир 
Германства. Од оних 80 милиона марака књижарског 
извоза трећина је са три стране Огап^-а, трију сло- 
венских земаља: Русије, Чешке и југословеније (Шта- 
јерска, Корушка, Крајнска) и југоистока (Хрватска, 
јужна Угарска и северне Балканске државе). Немачки 
листови и немачке књиге, без да смо тога свесни, 
стварају у нама известни скептицизам у нашу кул- 
турну способност и оправданост наших народних 
тежња, чине нас мање отпорнима продирању „кул- 
туроносацаа, напослетку њима и њиховој сугестији 
морам приписати, истина наивну али и значајну, из- 
јаву једне Српкињице: „Где нема Немаца, ту нема 
ни културе!“

дела,!) просечно по издању свако дело у 1000 при- 
мерака, дакле на свака три писмена становника по 
две књиге. Књижарска индустрија броји 1352 поду- 
зимача, који извозе у иноземство просечно за 80 мил. 
марака (Увоз износи 20 мил., 3|4 отпада на Аустро- 
Угарску и Швајцарску.2)) Издавање књига узима све 
више индустриско обележје. Аутор постаје радеником 
издавача, који код њега наручује разне публикације. 
До израде безброј речника, универзалних лексикона, 
библиотека, дошло се иницијативом издавача а не 
идејом писца. Међу тим индустријским публикацијама 
има много непотребног, компилованог и подгреваног, 
као: Кремеров \Уе11аИ и МетсћћеН, Оег Мепзсћ и. сИе 
Егс1е, 1)ег Зк^ез 1аи/ с!ег Тесћтк, ОезсћкМе с1ег Кагз! 

(од Вермана), и т. д. али у капиталних дела, као: 
Момзеново: Штгзсће Оезс!исћ(е, од Конрада редигован 
Напс1\\>бг(егоисћ бег 8(аа(8тззеп8сћај:(еп> даље одлични 
речници Тусен-Лангншајд, Хелмолтова и Улштајнова 
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I

‘> 1870. год. 10.108 дела, 1880. год. 14.941, 1889. год. 17.986, 
1896. год. 17.016, 1897. год. 23.861, 1910. год. 32.949, 1870. год. 
долазио је 1 примерак на 4 главе, 1910. год. 1 примерак на 
2 главе. I

2) Неразумљива ми је омашка иначе егзактног Лихтнбер- 
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По државама — просечно —: Русија 41/а мил. мар., Сједињене 
Држ.: 3112 мил. мар., Аустро-Угарска 21 мил. мар., Швајцарска 
29и мил., Холандска 2*и, Француска 21А>, Енглеска 11/3, Швед- 
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ПОЗОРИШТЕ И ЊЕГОВА МОРАЛНОСТ

Са економским моментом пред очима лако је извести 
графичну преставу структуре, јер су економске ка- 
квоће, вредности рационалне, оне се дају преброја- 
вати и одмеравати. Тешко да би нам ико умео дати 
иоле јасна описа психичне структуре немачког дру- 
штва. Нити статистика књижарске потрошње, нити 
преглед позоришних посећивања са специјализовањем 
по родовима позорнице или чак и именовањем поје- 
диних престава. Моменти који руководе купца књиге 
или позоришне улазнице толико су различити, толико 
ирационални, да само лакомислени писци и посма- 
трачи могу књигу и позорницу сматрати поузданом 
мером за танчине душевних стројности једнога дру- 
штва илити једнога народа. У Немачкој су моменти ста- 
новитији, одређенији. Наравно ови економске природе. 
Да класификујем. Просечно и површно као што сам то 
и код читалаца и купаца књига чинио. Једна велика, 
готова највећа група иде у позориште да се за- 
бави, разоноди или да се „амизира“. Значајно је 
шта га увесељава, раздрага. Тридесетих година про- 
шлога века одушевљавала се и клицала је пу- 
блика чаролијама и враголијама Нестроја и Рај- 
мунда, била је до суза дирнута верношћу и постоја- 
ношћу двају младих срдаца и т. д. Данас има једино 
еротика, кошонерија, успеха. „Да ли ће се узети“ 
нема никакве дражи, али у толико више пажње удо- 
стојиће ова прва група браколомство (нетрагично 
мотивисано), „слободну љубав“ и сличне зачине. Оз- 
биљна књижевност не може служити таквим похте- 
вима. На њезино место долази индустрија. Индустрија 
бурлески, веселих игара, фарси. Ситуације старе, што 
јаче зачињене доскочице, што шкакљивији каламбури. 
У томе су Французи мајстори. Немци купују од њих 
робу или је краду, имитују. Као свака имитација и 
ова је гора од оригинала. У ову групу спадају и ре- 
довни посетиоци оперете, нарочито бечке. Основни 
тон им је заједнички: еротика, па и офенбахијаде 
долазе само ради „маснијих" духовитости опет на

ПОЗОРИШТЕ И ЊЕГОВА МОРАЛНОСТ.

Позориште је у историји трипута досегло висок 
ступањ: код Грка у V. веку, у Италији, Француској 
и Енглеској у данима позне ренесансе и у средњој 
Европи од бечке позорнице до немачке, и сада на 
руској. У свако од тих доба јавило се позориште на 
друкчијој економској основици, под друкчијим соци- 
јалним видом. Прво је било државна установа, кул- 
турна подузећа фискуса, у романским и англосаским 
земљама беше разредна, кастанска или приватно- 
луксузна установа. Немачке позорнице у XVIII. веку до 
пред крај XIX. века биле су дворске. Не тако кастан- 
ске као италијанска 8са1а, али не толико демократске 
као шпански грађански Иа1ог. Данас је позориште 
демократско. Оно је и приватно-капиталистично по- 
дузеће са циљем сваког капиталистичког рада: што 
већа зарада, што већа добит, што већа дивиденда. 
Оно мора да рачуна на што већу ,,пијацу“, на што 
примамљивији изглед робе. Рачуна са наклоности- 
ма, жељама и ћуди публике, која треба да је маса. 
Од социјалне структуре свакога народа зависиће вр- 
сноћа робе, драме, разним особинама и склоностима, 
биће одређен репертоар. Да ли једностран репертоар, 
да ли цела скала добра и зла у њему, то зависи од 
раснога карактера купаца, публике. У томе смислу 
могао би сваки позоришни редитељ рећи: „не управ- 
љам ја позориштем, но публика“. Сасвим тако није. 
Зависи шта је јаче у предузимача: културан радник 
или капиталиста-спекулант.

Ништа није теже но социјалну структуру једнога 
народа одредити ако се то чини са намером, да до- 
бијемо што јаснији увид у његове душевне каквоће. 143
142
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варски живот, баварски морал, политику, обичаје, 
карактер, верније но у путописима. Ридерер не кари- 
кира, код њега је слика непосреднија. Толико боље 
за странца — посматрача. Хоћете ли да упознате 
један снажан тип младе Немице? Идите на преставу 
Халбеовог „Без Завичаја“ Нета11о8еп“)'); и
Судерман је имао социјално-психолошких и кул- 
турно-критичарских амбиција („Ош Ећге“, „ИЕ Не1- 
та1“) али његова театралика, његово шематизовање 
чини га несварљивим, неистинитим. Ниједна књижев- 
ност нема толико завичајних, класних и миље-драма 
(у ужем слислу) и романа.

Трећа група, то су и овде декаденти. Људи без 
воље, без снаге, без активности. Њихова је драма 
лирска. Дијалогизована новелета. Рафинема њихових 
живаца не подређује не организује. Они су изнад добра 
и зла. Њих је мало. Они су — и аутори и публика, — 
одабрани, ексклузивни. Каттегцпек и преставе ли- 
терарног удружења у Лајпцигу („Талма-театер“, 
„Кристалпаласт“, „Карола-театер“) године 3895—98. 
Изгледа ми као да је веКина ових декадената (публике) 
жидовске крви. Њихова старија имућност, луксуз, 
денервисао их је. Па и међу самим ауторима јако је 
заступљена жидовска раса, (и то расисте, као проф. 
унив. Адолфа Бартелса сзагда доводи до беса.)

■X-

Шилер је говорио о позорници као о моралном 
поправилишту, као о неписаном законском зборнику. 
Он је тражио да виша песничка правда преузме „мач 
и теразије па да изведе пороке пред страшног су- 
дију“. И то се променило. Ми не волимо морал. Можда 
због одвећ великог развића казненог законика. Нешто 
је крив и Ниче. Сваки драматик који накинђури, на- 
парфимише живу лешину метресе из првога спрата 
или проститутку са улице сматра се изнад добра и 
зла, осећа се надчовеком. И Вајлд има на души по

Ч у роману: 0/е ТосМег Корфица Холма, 0/е иепггТе МадсЈ 
Роберта Енгела и Оаз 6/олс/е 6/// Паула Лангшејда.

цену.0 Друга група је озбиљна, избирачка. Она не 
тражи надражаја и насмејавања. За њу је позорница 
говорница са које се престављају значајна савремена 
питања. Као што се француска позорница може сма- 
трати јавним, отвореним, салоном, тако означујем 
позоришне преставе ове друге групе једним со11е§шт 
рићНсит-ож. Овим смо погодили основну црту читаве 
новије немачке књижевности. Осим лирике, 
ова често

али и
највећи део свих немачких књижевних 

радова јесте репродуктиван. Фотографском верношћу 
репродукује немачка драма, немачки роман осамде- 
сетих година, па још и данас, миље; без сваке ин- 
венције приступају писци својој задаћи, снимању 
дневних прилика и стања. У томе смислу имали су: 
Холц, Брам, Шлентнер, права када су у натурали- 
стичној драми видели специфично немачку уметност. 
Натурализам без идеала — као што их Зола и Тол- 
стој узек имају и у сред порнографије у Золе и 
кинематографије у Толстоја (неке слике у „Васкре- 
сењУа> ,,Моћ мрака“!) а Ибзн у санаториуму, таки 
фотографски натурализам јесте битна црта немачке 
драме од Холца, Шлафа па до Ведекинда. Аа рћоЈо- 
^гарМе ћапаЈе с1е 1а г/<? рекао је једном Мопасан. Само 
разноликост, дивља разноликост немачких средина 
(Беч, Минхен, источна Пруска, западна; 1МаззегкапЈе, 
алемански део* Немачке, Елзас, Тирол и т. д.) до- 
пушта такав репродуктиван рад немачке књижевности. 
На позорници може образован, критички странац, 
цео савремени душевни и социјални живот Немачке 
да упозна. Ко уме да изљушти модел из карикатуре, 
тај ће наћи чак и у комедијама Лудвига Томе, ба-

!> 1906. г. даван је Вагнер (све опере укупно) 1710 пута; 
Мајербер 149 пута; Лехарова „Весела Удовица“ 2932 пута; 
Вајлд 588; Хауптман 512 пута; Ведекинд 162 пута; Вилднбрух 
153 пута;

1909. год. Фалова „Доларпринцееа“ 2444 пута; Вајлдова 
„Салома“ (драма) 85 пута.

1910. год. Оскар Блументал 3076 пута; Хауптман (све 
драме) 1294 пута; Шилер 1102 пута; Судерман 988 пута.
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■X-
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Ч у роману: 0/е ТосМег Корфица Холма, 0/е иепггТе МадсЈ 
Роберта Енгела и Оаз 6/олс/е 6/// Паула Лангшејда.
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!> 1906. г. даван је Вагнер (све опере укупно) 1710 пута; 
Мајербер 149 пута; Лехарова „Весела Удовица“ 2932 пута; 
Вајлд 588; Хауптман 512 пута; Ведекинд 162 пута; Вилднбрух 
153 пута;

1909. год. Фалова „Доларпринцееа“ 2444 пута; Вајлдова 
„Салома“ (драма) 85 пута.

1910. год. Оскар Блументал 3076 пута; Хауптман (све 
драме) 1294 пута; Шилер 1102 пута; Судерман 988 пута.
144 145

ј



ПОЗОРИШТЕ И ЊЕГОВА МОРАЛНОСТ
ПОЗОРИШТЕ И ЊЕГОВА МОРАЛНОСТ

који огрешај епигона. Хауптманова „Гризелда“ и 
Гверзинда („Талац цара Карла“) копилад су Сало- 
мине мајке, грешне Иродијаде. И Немци налазе на- 
сладе у пороку, негда су гледали порок у наслади. 
И у животу и у књижевности царује тога1 тзапИу, 
морална бесвест, естетичан иморализам.

Ако се не ограничимо на најновију драму, но од 
Гетеа почнемо, наћићемо потврђену познату анти- 
тезу Карла Витпрехта0 да је крајњи циљ немачке 
драме карактер, док романске ситуација. Наравно 
како се то даје довести у склад са Корнељовим, Ал- 
фијеријевим и Калдероновим карактерима, на то нам 
остаје Витпрехт дужан одговором. Једно нема сумње: 
у француском комаду брани се морал, чак и са до- 
пуштањем изузетака. Али баш та околност да фран- 
цуски драматик свако одступање од морала означује 
изузетком, да га само лакомисленошћу или људском 
слабошћу мотивише, доказује, колико је француска 
драма социјална, јер морал је социјалан. Немачки 
драматик (мислимо на пр. Хебла) је антисоцијалан. 
Он гради нову етику, а та је свагда индивидуална. 
Он не тежи да задобије публику, друштво, чинећи 
јој уступке, често прегоревајући и своју особеност. 
Немачки драматик хоће да нам натури своју етику, 
да нас победи. И Гете у својој „Стели“ и већина 
драматичара „Штурма и Дранга“ показаше ту осо- 
бину. Јунаци немачке драме већином су проблематич- 
ни, они се не дају никојој друштвеној средини по- 
дредити. Зато нас ретко задовољава крај немачке 
драме: компромис је немогућ, доследност је опет не- 
оправдана. Смрт јунака не оставља у нама наде да 
ће праведна идеја ипак победити.

*

Критичари се жесте да је све мање нових, ори- 
гиналних проблема, да су ситуације увек исте. Можда 
је наше доба одвећ савесно у погледу оригиналности. 
А одвећ велика продукција морала је исцрпети мо-

0 Оиз (ЈеиГзсће Огата ВегНп, Нагтоте 1900

гућност комбиновања нових ситуација. Остаје прета- 
пање, преливање, подгревање, прежваћање. Драмати- 
зовање новела и романа убрајам у ову врсту рада. 
Хауптман, Хофманстал и други, од бољих, унесу нов 
штимунг (штимунг је лирика миљеа, — у најширем 
смислу) у савршена дела прошлости. Хардт, Штукн 
и други трсе се да нашем модерном осећању при- 
ближе митски свет германског средњег века. (Овај 
медиоевализам унесен је из Енглеске.) Режија иде још 
даље. Комбиновањем елемената синтетичне бинске 
уметности успева модерној режији ниансирање и но- 
вијих дела, нарочито Шилерових и Шекспирових. 
Рајнхардова режија дотерала је у томе до извесног 
хиперсавршенства. Рајнхардов ОеиЈзсћез ТћеаЈег1) у 
Берлину може се сматрати последњим покушајем 
уметничког управљања, данашњим демократским по- 
зориштем. ОеиЈзсћез ТћеаЈег креирао је Хауптмана и 

реалисте и натуралисте. Са драмом изменила се 
и глумачка вештина. Рајнхардови и Брамови прика- 
зивачи потиснули су школу Мајнингероваца, афекта- 
ције и лажног" патоса. Но натуралистички глумачки 

везан је за реалистичну драму. Кад се тим сти- 
лом романтична или класична драма приказује, изгуби 
натуралистично приказивање своје одлике и смета. 
И реалистично приказивање постало је маниром.

Берлин има до стотину сталних позорница. Међу 
овима су око двадесет озбиљнијих. Чисту уметност 
гаје само дражђанске, минхенске и хамбуршке прве 

позорнице.
Позориште је приватно капиталистично подузеће. 

Као тако тежи за експанзијом. Оно се претвара у 
велику индустрију. Подела рада је већ дата: песник, 
ансамбл и — критичар. Режисер — управитељ је глав- 
но лице, као подузимач у индустрији. Његова је „пре- 
мија ђенија“ т. ј. сва чиста добит. Наравно је да не 
воли да дели са писцем. Зато доноси на позорницу 
старе ауторе у новом осветлењу, новој нианси. Ако

0 Основано 1883. год. по узору СогпесНе р-апдшзе

све

;
стил
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има дара може и што шта од вредности да истеше. 
Шилерова „Спл етка и Љубав“ н. пр. много је добила 
у Рајнхардовом инсцеиирању. Но претеривање шкоди 
уметности више но чему другоме. Сумњиво је да ли 
се најновији подвизи синтетичне индустриске вешти- 
не Рајнхарда (Формелеров „Миракл“ и Ешилова 
„Орестија“) још могу назвати уметничким успесима. 
Гете је служио рецептом за овај хумбуг: [)(е Маззе 
кбпп1 Шг пиг бигсћ Маззе гтп^еп. (Раиз1. УогзрШ).

Завршке речи Гетеовог позоришног управитеља:
1ћг тзз( аи( ипзегеп с1еи(зсћеп Впћпеп.......... (Ваиз(,
Уогзр(е1 аиј' с1ет Тћеа(ег) читају се као критика на 
Рајнхарда и сљедбенике.

И против овога осећа се реакција. За сада је 
још тиха. Са севера, из Скандинавије,0 допрла је т. зв. 
РгеШсћЊпћпг т. ј. престављање у слободној природи, 
без кулиса, без икакве позадине, и у Немачку. Данас 
је има и у алеманском делу Швајцарске. Као што се 
против бирократског духа школе почело борити са 
слободном школом у природи, тако се против инду- 
стријализације позорнице прибегава природи. Великог 
успеха неће моћи имати, јер су услови успевања ло- 
кално везани: лепота природе, погодност темпера- 
туре и времена.

Наше доба је доба маса. Демократизације културе. 
Вулгаризације. Журналистика убија књишку образо- 
ваност. Кинематограф (Кто, Ктета, КШорр) онемо- 
гућује одгајање укуса у позоришту. Лехар је победио 
Листа, Фал Мендлзона. Какво ће бити позориште 
социјалистичног поретка? Ренесанс?

1} У 18-ом (ређе и 17-ом) веку имала је Италија и Фран- 
цуска више тих позорница, но с разликом да су талијански 
1еа№ сИ иеМига били демократски — у перивоју виле Са8Ге1пиоио 
код Палерма за 3000 гледалаца — Француски ГкеаГгез с1е иегс/иге 
властелински, у перивојима сењерских замака, или дворски.

КУЛТ УМЕТНИКА.

Антика, мислим јелинска, била је осим у другим стварима, 
још и у томе много разумнија, много паметнија од нашег де- 
ветнаестога и двадесетог века, да је умела лучити таленат од 
-ђенија, интелект од карактера, уметника од артисте. Старим 
Грцима се баш не може пребацити неразумевање лепог и уз- 
вишеног у уметничком раду, али тога ентузијазма, тих хисте- 
ричних овација никада нису чинили ни Фидијасу, ни Праксите- 
лесу, ни Апелесу, ни Теспису, ни Сафи ни Пиндару, каквих 
данашњи образовани кругови спремају и мањим величинама. 
То је поготово свугде тако, у целој Европи. Али је Немачка у 
томе однела рекорд. Нарочито кад узмемо у обзир да Немачка 
јавност више слави и одликује баш артисте међу Аполоновим 
питомцима: певаче и глумце. Читаво јутро стоји маса пред по- 
зориштем и чека отварање благајне, да јурне и плати 50-60 
марака за место, јер ће то вече гостовати Карузо или Дузе, 
Денкен или Напирска. Листови посвећују тим величинама читаве 
ступце, доносе све духовитости бившега берберина или келнера, 
кројачице или домаћег гушчета (а интелект њихов остао је на 
истом ступњу) па тек оно дизање на рамена, испрезање коња 
и величанствена запрега одушевљене омладине у иго диктаторке 
уметнице! Кад сам такве сцене читао у романима из доба на- 
ших прабаба, смејао сам се лудости старих времена. Но доче- 
као сам, доживео и то у Немачкој. То је гомила, болесна и 
луда као обично. Али појединци, интелектуалци, починише 
сличнога. Није ли покренут још за Вагнерова живота часопис 
ВаугеиГНег В1аНег да уздиже живога уметника? Зар није Козима 
Вагнер добила почасни докторат једне велике немачке универзе 
за незнам какве заслуге? И зар није ту скоро изашао некакав 
немачки роман, који још неиструлог Кајнца слави као некаквог 
полубога? Не доносе ли немачке ревије и листови трипута ви- 
ше вести, описа, славопоја уметницима — артистима, него ре- 
цимо научењацима и другим великим интелектуалцима? То су 
испади егзалтације, хистерије. Но ово што долази, говори о 
зачећу дегенерације. Када су пре десет година ушле у моду 
рвачке и боксерске борбе, када је у новије доба авијатика при- 
ковала пажњу хистеричне гомиле, одушевљавале се даме првих 
кругова бицепсом рвача, импозантном песницом боксера, нер- 
возним очима летача. Као што неодрасле девојке из добрих
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ПОЗОРИШТЕ И ЊЕГОВА МОРАЛНОСТ
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КУЛТ УМЕТНИКА

кућа пробију себи пут до гардеробе глумца да измоле слику, 
пољубац или загрљај (види Ведекиндову трагикомедију Оег Кат~ 
тегзапдег, која је, као и сва његова дела аутобиографичног 
карактера!) тако зреле жене, матере тих неодрасних кћери 
чезну за близином „Уметника“ Аберга, Петерзена, Романова, 
Циганијевића, Претрова, Циклопа и како се већ сви ти вели« 
кани зову. И даме старога Рима одушевљаваху се за гладија- 
торе и борце са зверовима, тровали су себе и друге из сурев- 
њивости ради тих полуљуди. То је било баш пред распадом и 
падом римске империје. А надри филозофи слављаху новога 
надчовека, борца са мишићима, борца против стихијских ветрова.

Данунцио продужује низ својих зоргаиоти?/ — из Р1асеге~а 
(Телио Хермил) и I’ /ппосеп^е (Ђовани Епископо) — са авија- 
тичаром Паолом Тарзисом, али коме је мудар Талијанац пла- 
мену душу и велике страсти поделио. У Немачкој било би 
доста да лети.

1

V, I

1
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КУЛТ УМЕТНИКА
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ДВЕ ВЕРОИСПОВЕСТИ.

Откуда да 36°|0 Немаца католика имају на спољни и унутарњи рад и живот целокупног народа јачи, управо одсудни, утицај, покрај 63°|0 протестаната? Католицизам као организована инкарнација једне иде- је преставља физичку моћ. У њему је индивидуа не- што, чиме се мора управљати. Протестантизам раз- ликује небеске и земаљске ствари, он нема канон- ског права које пресеца и подвезује државно право. Једино католичка црква познаје јиз Отпит који треба да је извор и утока сваког ји8 рго/апит-а. Проте- стантизам је као црква много слабији, као поглед на живот и свет далеко моћнији. Протестантизам је, у суштини, ослобођење човека од сваке религије. Ин- дивидуализам и особеност родили су га, самосвојност, неодвисност од икаквог спољног утицаја јесу његови постулати од сваког му носиоца. „Протестантски бити религиозан не значи веровати извесну суму догама, с чијом су науком раскрстили новија историја и при- родне науке, не значи испуњавати неколико прописа моралке који сваком, етично финијем осећању постају отужни".0 Религиозност је „непосредна свесност о општем битисању свега крајњег у бескрајности; кад божанство у нама постаје доживљајем, доживљујемо створење и бескрајну васељену“. Творац ове дефи- ниције Фр. Шлајермахер, отац протестанског духа у Немачкој, опомињао је да се та религиозност не меша са метафизиком и етиком, јер она није ни једно ни друго; мистика је њезина домена. Извесно нису сви протестанти примили у себе ту суштину протестан- тизма, али индивидуализам је у протестанској кон- фесији толико јак да никако не допушта да се вер-
Ј) Науманове речи, на предавању у Фрајбургу 6. дец. 1911. г.
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ДВЕ ВЕРОИСПОВЕСТИ.
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ГРАДСОК16ЛПУ 1 !.П }^&

.РАД1ЈЕ д^мднаши!«
ОЕСКОВАЦДВЕ ВЕРОИСПОВЕСТИ

ДРЕ ВЕРОИСПОВЕСТИ

1апс1з), пред којом се сликом у музеју и изложбеној 
галерији подуже задржи, коју песмицу бесвесно ну- 
нуче, да ли гласа за шисматика и безбожника. Испо- 
вест, делење опроштаја моћна су политична срества 
у руци духовника. Почне ли који од верних да врда 
долази искључење, бојкот од стране пастве, шикане 
политичне власти. А човек је тако слаб. Пијетет 
према цркви у њему се противи научној мисли. Све 
своје душевне енергије, неистрошене у служби науке 
и несагорене на пламену скепсе и очајања, троши 
католик немилице у одбрани права „матере цркве“.

Католицизам се неће никад хтети престављати 
као ствар срца, индивидуалног душевног живота. Он 
се неће хтети задовољити улогом вере, но хоће да 
остане црква. Гвозденом непопустљивошћу држи се 
принципа да се религија даје дедуцирати из конкрет- 
них претпоставака путем логике. Шоластични спе- 
кулативни метод не даје се потиснути ни после де- 
ловања читаве плејаде француских и немачких фило- 
софа из XVIII. и XIX. столећа.

Католицизам је током историског развића постао 
важан политички фактор. Политичне амбиције и др- 
жавоправне теорије папинства показују још животне 
снаге. Баш првих дана XX. века васкрсао је наук 
Томе Аквинског, Алфонза Лигворија и Грацијана на 
нов живот. Бродић Петра рибара бори се стално са 
буром и пучином безверја, стално има један циљ пред 
очима: опловити земљу, овладати светом. Империја- 
лизам ватиканског заточника не гради дредноте, не 
диже утврђене појасе. Одржати дух људства у стади- 
јуму детета, то је проблем римске политике. Мрак и 
глупост јесу највећа сила. О ро(е8(аз (епедгагит (рпо- 
гапИаецие.

Римско учење, да хијерархија треба да влада 
свима подручијима живота именује се у историји ул- 
трамонтанством, гравитацијом и((га топ(ез, „за брда 
она“. Ми смо премало имали додира с њим, а где је 
то био случај ту су се религиозни и политички пој-

нима у име цркве „лево“ или „десно“ командује. Про- 
тестант носи ризико свог живота земаљског сам, па 
ма колико слаб био. Он негира свако духовно право 
и црквену владавину. Његова је црква небеска, живи 
у лицу Исуса Христа и свугде је и на сваком месту 
где се двоје или троје сакупе у име његово. И без 
организације може она да постоји и заиста и постоји. 
Само нека се божја реч учи и сакраменти деле.

Идеја евангелске цркве оваплоћује се у неким 
опште евангелским друштвима и скуповима без ика- 
кве обавезне моћи (н. пр. Густав Адолф-друштво, 
Евангелски социјални скуп, Конгрес за унутарњу ми- 
сију и т. д.). Једне евангелске цркве у истом смислу 
као што је католичка нема. Има појединих општина, 
дијецеза, у Пруској земаљске цркве, али веза им је 
врло лабава. У ту разнолију могао би се задубити 
само специјалиста и разазнати је. Као ствар срца 
протестанска религија нема никаквих спорних тачака 
са наукама и где је она изазива уклања јој се и жели 
миран суседски живот.

Католицизам жели да спасе душу вернога још 
при крепком телу, да протегне царство небесно на 
земаљски живот. Тесно спојен дисциплинован клир, 
централистична, јединствена управа, историско раз- 
виће стварају од католичке цркве и данас још еми- 
нентног политичног чиниоца. За католика постоје 
само две могућности: или у свему следити ауторитет 
и вољу цркве и клира или се је сасвим одрећи. На- 
равно да клир тежи отворено за управљањем само 
религиозним животом пастве. Али су за њега далеко 
значајније т. з. гез т(з(ае, т. ј. додирне тачке духов- 
ног живота са световним: дизање и управа школа, 
образовање и аутономија клира, аутономна админи- 
страција црквених добара, установлење духовних ре- 
дова и правосуђа за њих, установа грађанског брака 
и др. Религиозно је питање и у које скупове одлази 
верни, које књиге и листове чита (зато се годишње 
штампа Шегатсћег 1?а(рећег Јпг сће Ка(ћоИкеп ОеиКсћ-
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протестанска религија нема никаквих спорних тачака 
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ДВЕ ВЕРОИСПОВЕСТИДВЕ ВЕРОИСПОВЕСТИ

мови јављали веома помућено. Неоспорно је да би 
католицизам и његова политика дубоко засецали у 
наш народни живот, када би уједињење-политично- 
српско-хрватског и словеначког племена постало 
стварност. Онда би и ми стојали пред КиИигкатр/-ош, 
а наши би државници проучавањем католичанства 
добро морали угрејати столицу.

Борба папинства са римско-немачким царизмом 
о политичну превласт испунила је читав средњи век. 
Политика Хабсбурговаца стално је упливисана из 
Рима, Наполеон III. саслушао је по који очински са- 
вет Петровог наследника. Римске политике има још 
и данас. Њени циљеви исти као и пре 1200 година. 
Што јој не успева баш све, има се захвалити сили 
времена. Католицизам је у XIX. веку у два маха добио 
појачања, морално се окрепио. Романтика му је при- 
вела нове верне, старе утврдила у безусловној ода- 
ности, онда је дошла још и промулгација догме о 
1ттасиШа СопсерИо (Неоскврнавајуће зачеће) и 
прокламовање 1п/аШШИа$ ропИ/саИз (непогрешивост 
папинска). После сјајних периода рационалистичне 
просвештености дошло је, по закону одмене висина 
са опадањима у низу фаза културног развића, доба 
унутарње слабости, празнине модерног човека и цр- 
ква је добро познала знаке летаргије и прискочила 
са својим новим догмама, громовитим енцикликама и 
хипнотисала је велики део колебивих и води их од- 

лучно за собом.
У Немачкој је унутарње јачање католицизма и 

другим моментима подупирано. Не само духом времена 
жедног истинске вере него и спољним догађајима, 
политичним развићем земље оживела је католичка 
црква у немачким земљама и латила се да оствари 
своје старе тежње — идеале језуитства.

Ујединење Немачке је дело протестантске Пруске. 
Мозак новог колоса, Бизмарк, јесте прототип про- 
тестантске мушкости. Струја, коју је Бизмарк у своје 
време умео употребити и која је после њега творац

нове Германије, национално-либерална странка пре- 
тежно је протестанске идеологије. Без пада Наполеона 
III. не би било дошло ни до уласка талијанских трупа 
у престоницу папске државе. Немачки католички вој- 
ници борећи се за свога новог цара, борили су се 
против владавине свога оца папе. Године 1870-71. 
проглашен је васкрс старог немачко-римског царства, 
исте године васељенски сабор у Риму прима догму: 
Котапит РопИјгсет, сит ех саЉгсРа 1одиИиг, Ш еШ 
сит оттит сћтИапогит РаШот е1 Оосћот типеге 
/ипрепз, рго тргета зиа арозШка аисЊпШе АосМпат 
сје /Ше се1 тогГоаз аћ иптегза Есс1езш Рпепкат ск/тИ, 
рег аззШепИат с!тпат /рз1 т В. Рећго ргогтззат, еа 
т/аШћШШе роИеге, диа Штпиз гес1етр!ог Есс1езшт —

апаШета зИ. То је било проглашење врховне власти 
папе над свима земаљским и небеским питањима и 
споровима. Пије IX. писао је цару Виљему I. 7. авг. 
1873. год.: „сваки крштени подложен је у ма ком 
обзиру или ма на који начин, подложен је, велим, 
папи“. А када је католичка црква тражила у новом 
царству исти положај, исте привилегије као што их 
је имала за време Гргура VII. т. ј. тежила да постане 
„држава у држави“ морало је доћи до боја између 
победоносног протестантског либерализма и мрачне 
масивне фаланге католика. Одмах у првом парламенту 
наступа католички део немачког народа као једна 
целина, без икаквог економског диференцовања. Го- 
дине 1874. броји центрум 91 посланика. И од тада 
није пао испод 91, растао је на 106, 102, 104, падао 
на 94, 96, 98. Центрум је свагда заступао 7|9 като- 
личких бирача Немачке, остале 2ј9 или се изгубили у со- 
цијалној демократији или су као старокатолици имали 
либералних алира. Само социјална демократија и По- 
љаци имају тако збијену, чврсту подлогу са које их 
нико ие може покренути. Прве деценије новога цар- 
ства беше католицизам непријатељски расположен 
према таквом обрту историје. Док је био гањан ишао
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ДВЕ ВЕРОИСПОВЕСТИДВЕ ВЕРОИСПОВЕСТИ

мови јављали веома помућено. Неоспорно је да би 
католицизам и његова политика дубоко засецали у 
наш народни живот, када би уједињење-политично- 
српско-хрватског и словеначког племена постало 
стварност. Онда би и ми стојали пред КиИигкатр/-ош, 
а наши би државници проучавањем католичанства 
добро морали угрејати столицу.

Борба папинства са римско-немачким царизмом 
о политичну превласт испунила је читав средњи век. 
Политика Хабсбурговаца стално је упливисана из 
Рима, Наполеон III. саслушао је по који очински са- 
вет Петровог наследника. Римске политике има још 
и данас. Њени циљеви исти као и пре 1200 година. 
Што јој не успева баш све, има се захвалити сили 
времена. Католицизам је у XIX. веку у два маха добио 
појачања, морално се окрепио. Романтика му је при- 
вела нове верне, старе утврдила у безусловној ода- 
ности, онда је дошла још и промулгација догме о 
1ттасиШа СопсерИо (Неоскврнавајуће зачеће) и 
прокламовање 1п/аШШИа$ ропИ/саИз (непогрешивост 
папинска). После сјајних периода рационалистичне 
просвештености дошло је, по закону одмене висина 
са опадањима у низу фаза културног развића, доба 
унутарње слабости, празнине модерног човека и цр- 
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је са Пољацима и „протестлерима" (Елзас и Велфи), 
са „непријатељима царевине“ (КекћзјеШе називао је а Бетман Холвег почне владати са црно-плавим бло-
Бизмарк све оне, који нису с њиме били). Исход ком т. ј. кооперирањем конзервативаца и Центрума.
„културкамфа“: победа католицизма, Бизмарк у Ка- Католички Немци не називају се више као
носи. За таку борбу, у којој преко осамнаест милиона пре у опозицији „Немачки Католици“. Одричу се све
становника т. ј. 2|5 земље религиозно фанатизовани више својих једноверника Пољака и елзашких га-
дају отпора, за победу треба друге истрајности и лофила.
доследности, него што их је у томе питању имао 
Бизмарк. У обема његовим великим унутарњим борба- 
ма, са католицизмом и социјалном демократијом, по- 
беђен је био гвоздени канцелар. Такве борбе не дају 
се параграфима водити. Католичанство је изашло из 

борбе унутарње оснажено, споља победничко. Није ни 
пуних петнаест година прошло а Центрум постаде 
странком Бизмарка, од „непријатеља државе“ постаде 
„за владу способна“ странка.

Са сваким уништеним „изнимним законом“, са 
сваким збрисаним „перзекутивним параграфом", са 
сваком вешКу о патњама и гањању цркве у Фран- 
цуској и Италији, из дана у дан постајала је като- 
личка црква према Рајху расположенија, према том 
„гнезду безбожника и слободних зидара“. Папа Лав 
XIII. рекао је Виљему, када му је отишао на покло- 
нење да му синове представи: „једина европска земља, 
у којој влада још ред и дисциплина, поштовање ста- 

решинства, углед цркве и где сваки католик без 
сметње и слободно може у својој вери да живи, — 
то је Немачки Рајх“ и на том захваљује он Кајзеру.
Године 1904. враКају се „мученици културкамфа“,
Језуите, умарширају у Рајх и поплаве јужну и средњу 

Немачку. Игром судбине постаде католичанство одлу- 
чујући елеменат у свима битним питањима Рајха. И 
он се сада осећа у својој кући. Само још једанпут,
1907. год. изда канцелар Билов гесло „доле са мрач- 
њацима и са црвењацима!“ И аранжује „националне 

изборе“. Но Центрум недаје се пољуљати. Добија 
200.000 нових гласова и четири мандата. Билов падне

Д0'Г$мНвЛИВ*
ДЕСКОВАЦ

ДВЕ ВЕРОИСПОВЕСТИ
ДВЕ ВЕРОИСПОВЕСТИ

Својом централистичном организацијом, војском 
каплана и монашких редова, опскурношћу свога вер- 
ског учењу о једноти земаљских и небеских ствари 
завладало је католичанство политички, јер је на по- 
литичном попришту организација први услов сваког 
успеха. Католички Уо1к&уегет са његових 650.000 чла- 
нова (а чланарином од једне марке годишње) јесте 
јединствен узор организације широких маса. Но не- 
сразмерно ниско испод протестантског живља стоје 
католички Немци са својом образованошћу. Католи- 
чанство има само у Минхену већине 84°|0, у Келну 
82°|0, Дислдорфу 73%, Ахну 92°0, Крефелду 72%, Есену 
58%. Јаке католичке мањине броје ова места: Франк- 
фурт н. М., Штрасбург, Данциг, Манхајм, Берлин и 
Дортмунд. Језгро католичког елемента станује у па- 
ланци и селу! У књижевности нису католици ништа 
значајног продуковали, тек Хандл - Мацетијеве дела 
имају уметничке вредности. У науци католичансгво 
долази тако долеко иза протестантизма, да ако се 
постотком изразимо, — а наше доба већ и интелек- 
туалне вредности сматра објектом статистичног ме- 
рења — престављају католици једва 10 научних је- 
диница, док јевреји 20, а протестанти осталих 70.

Као што је XIX. век, нарочито друга половина, 
важан одсек у историји католичке цркве, тако ће 
исто ово доба и за протестантизам у еволуцији ње- 
говој бити значајна тачка. Но док се католичка црква 
од 1856.— 1871. па до данас окрепила и препородила 
— за колико дуго, незнамо — дотле је протестанизам 
запливао у свој растап. Од Шлајермахера до Ричлове 
школе води линија развића на доле, после се диже 
са Харнаком на више, да опет са читавом плејадом158
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модернистичних пастора и истраживача библије окре- 
не к распаду. Док је у католичкој цркви модерни- 
стични покрет угушен највећом лакоћом (нарочито у 
Немачкој), док је „старокатоличка“ црква спала на 
цигло 30.000 чланова, дотле је критички дух у про- 
тестантизму узимао све већег маха, нарочито у ин- 
телектуалним круговима. Социјална демократија, која 
је за 8|9 протестанска, дискредитовала је цркву код 
пролетаријата, конзервативност ортодоксних пастора 
и конзисторија северне Немачке одгуриула је од себе 
буржоазију. Строго лугерски т. ј. „библијски“ пасто- 
ри јадају се да службу божју полазе једва 3—4°0 вер- 
них, а 80°[0 пастве не узима удела у тајни причешћа. 
Према том току ствари узимају конзисторије оно 
несретно становиште, на које се ставља сваки ауто- 
крата када га остављају следбеници и верни: ис- 
кључује их. Случај пастора Калтхофа, Јато-а и Трауба 
још нам је у свежој памети. А то су били само зна- 
чајнији. Како је истраживање евангелских истина 
прешло из руку теолога у рад историчара, одмах се 
слика и историска улога Хришћанства почела при- 
метно мењати. Харнаково (Оаз Мезеп с!е8 СћгШепШшт) 
спознање да Хришћанство неби могло постојати и 
ширити се без компромиса са Константиновом др- 
жавом, утукло је старо веровање у самосвојну непо- 
бедимост часнога крста. Онда су дошли још радп- 
калнији: Науман (СоИезћИ/е 1902., Впе/е ићег КеИ&оп 
1903., Азш 1905.), Који тражи нову реформу Хриш- 
ћанства са акодомодовањем немачко-германској расној 
идеологији. То су у осталом већ и Евген Диринг и 
Штекер покушавали. Ото Пфлајдерер (В1е ЕпШск- 
1ип§ с1е$ СћгШепИштз 1907.) уноси еволуциони закон 
у библијско истраживање, Артур Бонус (ВеН&Гоп ак 
8сћбр/ипр 1902.) и Јоханес Милер (Оаз 23е1 1908.) 
покушавају препородити хришћанску науку и довести 
је у склад са данашњим социјалним миљеом и дати 
му чврсте подлоге у индивидалистичној етици. Оба 
покушаја морала су се изјаловити већ са своје уну-

тарње контрадикције и са погрешности премиса. Од 
далеко већег значаја изгледа ми потхват С. Лублин- 
ског (Оа$ жгЗепбе Оо^та уот ћећеп Јези и I. део 
Оег ЈЈгсћтШсће ЕгЗкгет ипс! зет Му1ћо§ /910.) и још 
дубље дело Древса (Сћт1и8ту1ће 1910). Обојица су 
својим делима нашли одушевл^ених присталица баш 
код најобразованијих протестаната. Резултат њиховог 
научног рада, т. ј. да је Христос само митска 
ност, да је у њему персонификовано стапање најхе- 
терогенијих (Асирско-вавилонских, индиских, арапских 
и мисирско-израиљских) религиозних учења, примљен 
је код много, врло много протестанских интелекту- 
алаца као необорима научна чињеница. Против том 
научном поништењу протестанског веровања јавила 
се јака реакција. Пре свега ортодоксни пастори Пру- 
ске, онда сам поглавар пруске евангеличке цркве 
Кајзер. Пастори траже строго држање библијског слова 
и тиме уносе оно католичко „безусловно“ у скроз 
индивидуалистичну религију Лутера. То су против- 
ници слободоумници назвали „покатоличавањем“ еван- 
гелске цркве. Кајзер тежи за компромисом између 
обе религије. Њему је католичка црква у основи 
симпатичнија, јер је једини грудобран против соци- 
јалне демократије, једино још она реализује оно „по 
милости божјој“ а напослетку пријатељство и савез са 
католицизмом даваше му право на протекторат свега 
Хришћанства на Блиском Истоку, а то је важан мо- 
менат у његовој спољној политици. Али и научњаци 
— истина у малом броју — траже окреплење конфе- 
сионализма протестантске цркве. Тако покојни Фр. 
Паулзен препоручује као једину помоћ против скан- 
дала Молтке-Ајленбург и небројено сличних, против 
ужасно распрострањеног веровања у „четврте димен- 
зије“ у духове, у „видовитости“ и др. „повратак к 
цркви“ и тиме се прикључује „полукатолику“ про- 
тестанском професору универзе у Цириху Ф. В. 
Ферстеру.

Но расуло протестантске цркве изгледа нам не-

лич-
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миновно. Кад већ 8О°|0 чланова једне заједнице изгубе 
веру у потребу њеног опстанка, онда јој је куцнуо 
већ последњи час. Протестанизам ће се растопити у 
политичке и научне групе, а један мали део држаће 
пиетистичне сеансе. Тако су обе вероисповести Не-

одређеном путу. Католицизам бориће

^авт^'

ШКОЛА И НАУКА.
мачке на свом 
се за свој политички опстанак и тек ]ако развиЈена 
економско-класна свест моћи ће распрштати економ- 
ски најхетерогеније елементе Центрума. Протестанска 
црква, окрњена социјализмом, десеткована науком, 
повући ће се у североисточне крајеве Пруске и мо- 
раће се наслонити и служити конзервативно-аграр- 
ним интересима тих провинција. Данас религије без 
политичких и партиских програма могу постојати 
само као секте и серклови (,,Кеплербунд“, ,,Мони- 
стенбунд“, „Јато-гемајнде“.. е/с.) али никако као 

организована црква (пример: геН&оп пе

Народ који има до у најдубље слојеве најтемељ- 
није и што свестраније образовање биће уједно и 
најмоћнији и најсрећнији међу народима свога вре- 
мена, — рекао је Фихте на освиту XIX. столећа. Што 
се тиче среће коју нам доноси образованост — кул- 
тура појединца — имао је човек горког искуства. 
Прогрес човечанства, расе, народа или класа као це- 
лина вршио се по цену слободе и задовољства ин- 
дивидуе. Култура је постала тиранином човека. Да је 
образованост моћ то нам најбоље доказује баш Не- 
мачки Народ. Прве реформе после пораза код Јене 
нису биле војничке него школске. Обавезна

снажна 
/’ ћитапНе Огиста Комта!).

основнанастава, — и то не само на хартији —, новооснована 
берлинска универза, требали су моралним снагама 
да надокнаде изгубљене физичне енергије. Александар 
Хумболт вишом просветом аргументовао је право 
Пруске на хегемонију и превласт.

Три фактора образују данас човека: школа, по- 
родица и друштво. Они утичу узајамно једно на друго, њихова

Ог. Јобеј ЗсНпНгег: Ђег каЊоИзсће МоЈегтзтиз} 1911(% %еИ~ 
8скг1(1 /иг Ро1Шк, В. V. Не/1 I. рд. 1—218. Јоз, 1еи1е: Вег 
ТЈИгатопГатзтиз гп Тћеогге гшЈ Ргахм, 1911. Ггапг Хаоег Кгаиз: 
КггсћепроШгзсће Вг1е/еу 1895, I. К. 0612: Т)ег ЈЈИгатопШгкгпш 
а1з IVеИатсћаиипд, 1905. V. НоепзбгоесН: Вег 8д11аћи8} 1901. 
— — Вот ипЈ Јаз 2еп1гит (1907—10.) — — Ђег ТЈИгатопГа- 
пгзтизу зет УГезеп ипЈ еете Ве1сатр/ипду 1898. РаиI Је ћедагЈе: 
Ретзсће 8сћг1/1еп. Делингерови и Рајшови многобројни списи. Ог. ЈоИ. КгззНпд: (ЈезсћгсШе Јез КиШггкатр/ез гт Ветзсћеп Векће, 
1911. (са ултрамонтанског становишта). Ревије: „ЗИттеп ат 
Магш Ваасћ“ и „СпгНа Са11оИсаи — Обе у језуитском духу.

каузална веза није увек размршљива. Једно 
]е опште опажано: породица све мање врши своју 
васпитачку функцију и уколико напредује школство 
тежи да на њега свали цео одгојитељски рад. Изме- 
њују се и идеали образовања. Педагози престају за- носити се

1!

„оплемењавањем детиње душе“, неуспех 
претходника разуверио је присташе моралног одгоја. 
Што веће знање и темељније схваћање то су тежње 
новијих педагога. У последње време долази и фи- 
зични одгој до своје важности. Описивати уређење 
немачких основних школа нити је занимљиво нити 
би имало за ширу публику смисла, јер се дневно де-
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шавају реформе и измене. Тенденција је свих реформи што шира база основне наставе и што дужи подук, тако да се смањи размак наставе и службе у војсци. 
За велика места прописане су осморазредне основне школе, у којима су горња четири разреда двојако уређена: а) као продужење основне наставе, по обра- сцу аустријских грађанских школа; б) као практичне

— школе. У мањим ме- 
школом. На-

Савременој тежњи маса за што већим образо- вањем изашли су на сусрет научници и други умници 
са предавањима и пучким курзовима на универзама. За сада је ограничен тај покрет на индустриске округе — по примеру Енглеске — но има изгледа да ће се за сељаштво увести дански 

Аналфабета има у Немачкој О.Об0^0
систем.

— господарске и занатлиЈСке 
стима су шесторазредне са продужном 
ставни метод тежи потпуном искључењу књиге и про- 
писа. Живом речју буди учитељ интересовање ђака. Градива су увек из практичног живота а бирају се према нарочитој потреби дотичног краја и прилаго- 
ђавају се економском раду становништва. Јединствена је хигијенска одличност школских зграда. Немци знају 
да није без сваког значаја у какво здање ступа ма- 

даномице, какав утисак добива о држави коју први пут сусреће у школи. Историја и религија још 
развијају респект према легитимитету властодржаца. 
Зато се изостављају устанци и револуције а за раз- вијање патриотизма читају се поглавља из мемоара ратника из 1870. и 71. године. У последње доба за- ведени су и годишњи излети на море. Они Пружају красна уживања ђачићима али служе и политичним 
смеровима. Баварски брђанин и дете са полабске 
равнице вавек ће се сећати пучине и неће му 
тешко пасти да плаћа за убојне бродове и да му служе синови по три године у мрнарици. У Пруској су заведене у горњим мушким разредима читанке са штивом из азијских путописа, где се прича о недо- гледним плодним равницама Мале Азије које чекају на вредне руке па злата да избаце. Географију ис- црпно уче. Сваком сеоском дечку прекоморске земље 
су прости појмови. Словенство се у школи предста- вља деци као вечни непријатељ Германа; на Поља- цима и Чесима уче их колико су то опасни против- ници које треба уништити да би се мирољубиви Не- 
мачки Народ могао предати раду.

Мало је образованих људи који не увиђају да је средња школа бар од исте важности по живот инапредак једног народа као и основна. Из средње 
школе излазе људи који постају вође народа, којима Је задатак да управљају његовим развићем и да бдију 
над његовим интересима. Већ та околност да се године 
од 15—18. у средњој школи пробаве исказује њену велику важност. У тим годинама даје се правац ин- телекту и карактеру. Каква је основа примљена од тога ће зависити

лиша

и даљи развој, тиме је одређен етички и интелектуални квалитет предводника народа.
У Европи има три типа средњих 

саских колеџа, француских лицеа и немачке хума- 
гимназије. Из та три типа развиле су се као разгранци реалке и реалне гимназије. Постала су сва три из средњевековних манастирских школа 

у којима се нису само монаси спремали, него где су и синови великаша и племићског сталежа добијали потребно образовање. Градиво и штиво нису имали никакве везе са доцнијим позивом ученика. У XIII. веку превлађивали су римски писци. Када 
разгаљивати средњовековна тмина отворене су у Италији световне школе, где су читани и коментари- 
сани Платои и Аристотелес, Плотин и Аристофанес. Немачка реформација отргне школе из окриља цркве 
и стави их на основицу науке. Англосаска школа врати се својој првобитној природи, постане дом за 
изображавање лепе душе, за одгајање уметника жи-

1) При новачењу.

школа: англо-
нистичке

I!тако

се почела
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шавају реформе и измене. Тенденција је свих реформи 

што шира база основне наставе и што дужи подук, 
тако да се смањи размак наставе и службе у војсци. 
За велика места прописане су осморазредне основне 

школе, у којима су горња четири разреда двојако 

уређена: а) као продужење основне наставе, по обра- 

сцу аустријских грађанских школа; б) као практичне
— школе. У мањим ме- 

школом. На-

Савременој тежњи маса за што већим образо- 

вањем изашли су на сусрет научници и други умници 

са предавањима и пучким курзовима на универзама. 
За сада је ограничен тај покрет на индустриске 

округе — по примеру Енглеске — но има изгледа 

да ће се за сељаштво увести дански 

Аналфабета има у Немачкој О.Об0^0
систем.

— господарске и занатлиЈСке 

стима су шесторазредне са продужном 

ставни метод тежи потпуном искључењу књиге и про- 

писа. Живом речју буди учитељ интересовање ђака. 
Градива су увек из практичног живота а бирају се 

према нарочитој потреби дотичног краја и прилаго- 

ђавају се економском раду становништва. Јединствена 

је хигијенска одличност школских зграда. Немци знају 

да није без сваког значаја у какво здање ступа ма- 

даномице, какав утисак добива о држави коју 

први пут сусреће у школи. Историја и религија још 

развијају респект према легитимитету властодржаца. 
Зато се изостављају устанци и револуције а за раз- 

вијање патриотизма читају се поглавља из мемоара 

ратника из 1870. и 71. године. У последње доба за- 

ведени су и годишњи излети на море. Они Пружају 

красна уживања ђачићима али служе и политичним 

смеровима. Баварски брђанин и дете са полабске 

равнице вавек ће се сећати пучине и неће му 

тешко пасти да плаћа за убојне бродове и да му 

служе синови по три године у мрнарици. У Пруској 
су заведене у горњим мушким разредима читанке са 

штивом из азијских путописа, где се прича о недо- 

гледним плодним равницама Мале Азије које чекају 

на вредне руке па злата да избаце. Географију ис- 

црпно уче. Сваком сеоском дечку прекоморске земље 

су прости појмови. Словенство се у школи предста- 

вља деци као вечни непријатељ Германа; на Поља- 

цима и Чесима уче их колико су то опасни против- 

ници које треба уништити да би се мирољубиви Не- 

мачки Народ могао предати раду.

Мало је образованих људи који не увиђају да 

је средња школа бар од исте важности по живот и
напредак једног народа као и основна. Из средње 

школе излазе људи који постају вође народа, којима 

Је задатак да управљају његовим развићем и да бдију 

над његовим интересима. Већ та околност да се године 

од 15—18. у средњој школи пробаве исказује њену 

велику важност. У тим годинама даје се правац ин- 

телекту и карактеру. Каква је основа примљена од 

тога ће зависити
лиша

и даљи развој, тиме је одређен 

етички и интелектуални квалитет предводника народа.
У Европи има три типа средњих 

саских колеџа, француских лицеа и немачке хума- 

гимназије. Из та три типа развиле су се 

као разгранци реалке и реалне гимназије. Постала 

су сва три из средњевековних манастирских школа 

у којима се нису само монаси спремали, него где су 

и синови великаша и племићског сталежа добијали 

потребно образовање. Градиво и штиво нису имали 

никакве везе са доцнијим позивом ученика. У XIII. 
веку превлађивали су римски писци. Када 

разгаљивати средњовековна тмина отворене су у 

Италији световне школе, где су читани и коментари- 

сани Платои и Аристотелес, Плотин и Аристофанес. 
Немачка реформација отргне школе из окриља цркве 

и стави их на основицу науке. Англосаска школа 

врати се својој првобитној природи, постане дом за 

изображавање лепе душе, за одгајање уметника жи-
1) При новачењу.
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Немачке гимназије дођу у XVII. столећу у
под 

гимна-
познавање латинског језика, „јер је он основа свим 
живим западним језицима“ (из истог разлога 
би одмах са санскритом почети). Методу изучавања 
мртвих језика применили су и на живе. Кроз муке фор- 
мализма и вербализма мора ђак да упознаје свој 
терњи језик. Место лепе живе речи и мајсторског 
изражавања наставника долазе деклинације и коњуга- 
ције из граматике и анализа из синтаксе. Оно што 
су само инструменти за професионалног филолога 
издаје се детету као његов матерњи језик. Доцније 
га по узору предака из XI. и XII. столећа а из Сент- 
готхардских самостана упознају са тајном верзифи- 
кације. Модерним песницима прилази се истим инте- 
ресовањем као и претци Вергилу, на њима се уче 
тропи и фигуре, ту се открива критериј „генос изона“ 
и „генос диплазион“-а. Зар не потсећа на метод десете 
књиге Квинтилијанових 1п8Шииопез огШопае овај ди- алог ђака са професором:

— Ко је већи, Гете или Шилер?
— Гете је већи.
— Откуд ви то знате?
— Јер то и сам Шилер признаје у свом напису
Одег сИе пап>е игк! зепИтепМшсће ШсМип^ 

или кад се на Гетеовим

вота.
Аустрију, после је потисну језујитски заводи, 
Јосифом II. утврди се немачка хуманистична 
зија у свим областима монархије. Први српски сред- 

заводи, у Карловцима и Новом Саду уређени су по 
аустро-немачком систему. Из прека буду пренесеен 
и у Србију, где су многе реформе пропатиле док се 
напокон 1898. и 900. године не петрифицирају као

могли

њи
ма-

нека реална гимназија.
Немачка класична гимназија истакла је за циљ 

да образује учене људе. Већ деца су кљукана 
логијом и археологијом, од петнаестогодишњих де- 

тражено је да свет Омира и Вергила претпо- 
свету својих чула, природи у себи и око себе. 

Класични „светли узори“ хваљени су као најбоља 
срества, човек који неби знао све непра- 

вилне аористе грчких глагола сматран је излишним, 
паразитом.

Прохујало је од ренесансе пет и шест стотина 
година. Тзак није више учио класике из спорта него 
зато што је само абсолуториум класичне гимназије 
давао права на похађање универзе, а без академског 
образовања синови бољих кућа неби одржали соци- 

положај родитеља. Свет се за пет стотина го- 
дина изменио. Више никакве институције нису 
гуравале непомућен опстанак средњем сталежу ни 
сељаштву. Борба за опстанак постала је огорченија 

дата је уједно могућност способнима да заузму 
више положаје. За ту борбу треба човек рано да се 
спрема. Хиљаду и хиљаду фактора опредељују 
положај, ми их морамо за рана упознати и научити 
да с њима рачунамо. Од свега тога нечује ништа 
дечко до своје деветнаесте године. Он треба да се 
одушевљава периохама и претерицијама код Цицеро- 
на, хијазмима у Овида и Омирским кразисима и про- 
лепсијама. Цео стари век треба да проучи, историју 
грчких паланака мора боље познавати и 
нити него своје отаџбине, од њега се тражи темељно

етимо-

чака
ставе

васпитна

и т. д.
песмицама прво тражи тумачење речи, онда реченица и тек онда пита „сми- 

сао“. Уџбеници историје писани су методом Херодота, 
свугде се указује на „прст божји“, о најновијој исто- 
рији ћути се по могућности. Наполеон се црта као 
џелат народа, револуција се преставља као испади 
умоболне масе и т. д. У дољним разредима учи се 
стара римска историја са највећом преданошћу и 
строгошћу, да би професор после у седмом разреду 
објавио откровење како су приче о седам римских 
краљева пуке измишљотине. (Штета што половица 
њих не сазнају то откровење, јер су баш због тих 
измишљотина попадали). Па чак и позитивне науке, физика и природопис, дају се по старој методи учи- 
ти: из физике грувају формуле, код зологије, бота-

ални
оси-

али

наш

више це-
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Немачке гимназије дођу у XVII. столећу у
под 

гимна-
познавање латинског језика, „јер је он основа свим 

живим западним језицима“ (из истог разлога 

би одмах са санскритом почети). Методу изучавања 

мртвих језика применили су и на живе. Кроз муке фор- 

мализма и вербализма мора ђак да упознаје свој 
терњи језик. Место лепе живе речи и мајсторског 

изражавања наставника долазе деклинације и коњуга- 

ције из граматике и анализа из синтаксе. Оно што 

су само инструменти за професионалног филолога 

издаје се детету као његов матерњи језик. Доцније 

га по узору предака из XI. и XII. столећа а из Сент- 

готхардских самостана упознају са тајном верзифи- 

кације. Модерним песницима прилази се истим инте- 

ресовањем као и претци Вергилу, на њима се уче 

тропи и фигуре, ту се открива критериј „генос изона“ 

и „генос диплазион“-а. Зар не потсећа на метод десете 

књиге Квинтилијанових 1п8Шииопез огШопае овај ди- 

алог ђака са професором:
— Ко је већи, Гете или Шилер?
— Гете је већи.
— Откуд ви то знате?
— Јер то и сам Шилер признаје у свом напису
Одег сИе пап>е игк! зепИтепМшсће ШсМип^ 

или кад се на Гетеовим

вота.
Аустрију, после је потисну језујитски заводи, 
Јосифом II. утврди се немачка хуманистична 

зија у свим областима монархије. Први српски сред- 

заводи, у Карловцима и Новом Саду уређени су по 

аустро-немачком систему. Из прека буду пренесеен 

и у Србију, где су многе реформе пропатиле док се 

напокон 1898. и 900. године не петрифицирају као

могли

њи ма-

нека реална гимназија.
Немачка класична гимназија истакла је за циљ 

да образује учене људе. Већ деца су кљукана 

логијом и археологијом, од петнаестогодишњих де- 

тражено је да свет Омира и Вергила претпо- 

свету својих чула, природи у себи и око себе. 
Класични „светли узори“ хваљени су као најбоља 

срества, човек који неби знао све непра- 

вилне аористе грчких глагола сматран је излишним, 
паразитом.

Прохујало је од ренесансе пет и шест стотина 

година. Тзак није више учио класике из спорта него 
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дина изменио. Више никакве институције нису 

гуравале непомућен опстанак средњем сталежу ни 
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више положаје. За ту борбу треба човек рано да се 
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етимо-

чака
ставе

васпитна

и т. д.
песмицама прво тражи 

тумачење речи, онда реченица и тек онда пита „сми- 
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строгошћу, да би професор после у седмом разреду 
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ти: из физике грувају формуле, код зологије, бота-

ални оси-

али
наш

више це-
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дишњим извештаЈима какве паланачке гимназије), али 
и људи од гласа једнога Виламовица - Мелндорфа, 
Зилинског, Оскара Јегера, П. Кауера. Они 

тају за извештале фразе да „антика оплемењује ка- 
рактер“, и „да би разумели данашњу културу, која 
на антици базира....“, нити хвале то својство кла- 
сичних језика да се бавећи њима постаје филолошки 
образован. Класичне језике и старине 
врсне сурогате за „гимнастику ума“, за логично-фор- 
мална веџбања. Анализа конструкција у старих ауто- 
ра, самостално конструјисање треба да је то оцило 
ума. Лудвиг Гурлит (у многобројним чланцима), Лудв. 
Хатвањ (В1е Шззепзсћа/I скз тсМ ШззепзшМеп) Лудв. 
Кемер (ОгшМзсћМеп с1ез Оутпазштз) и Артур Шулц 
(ВШПег /пг сћеМзсће Ешећип^) одговорили су помену- 

тим корифејима класичне филологије са гледишта 
напредног педагога и модерио-културног човека. Од- 
рекли су мртвим језицима логично образовање као 
неку њима нарочито својствену одлику, доказали су 
и теоријом и многобројним случајевима из своје про- 
фесорске праксе да учење класичних језика и заста- 
рели професорски метод и код других предмета само 
развијају пакост, мржњу, злурадост, штреберство, пу- 
завство, денунцијацију е!с., када се један велики део 
— и то баш умно најбољи — у тако заоштреном 
конфликту налази са школом и наставницима. Позна- 
ти хемичар, лајпцишки проф. Оствалд устао је са гле- 
дишта свог „енергетичног“ схваћања против затирања 
сваке ђачке самосвојности од стране наставника. Бор- 
ба пријатеља хуманистичне гимназије и модерних 
људи беснила је све док се КаГзег није изјаснио у 
прилог модернизма. Године 1900. састављене су ко- 
мисије и тајни саветници реформисаше средњошкол- 
ску наставу. Они су управо изиграли КаШег-а. Давши 
реалкама исти ранг и исти значај њезиним абсол- 
вентима, признавши техникама право делења доктор- 
ског шешира, замазали су КаШег-у очи. Дух гимна- 
зије остао је исти. Самовласт појединих професора

нике и минералогије обраћају нарочиту пажњу си- 
стематици и латинским именима. Биологија би могла 
интересовање деце на социална питања скренути!!...

У колико је живот јурио напред постајао је 
несклад међу школом и животом све несноснији. 
Отпор је дошао од ђака. Некоји су занемарили су- 
хопарну класику, други су недопуштеним помоћним 
срествима изигравали потраживање наставног плана 
и наставника. Било их је и таквих који су отворено 
исказивали свој презир према тој плеснивој учев- 
ности. Први су плаГали своје напредњаштво пада- 
њем и понављањем, други су веГином испливали, а 
трећи су привукли мржњу професора. Професорска 
мржња! Сматрамо измотавањем лењиваца кад чујемо 
„гони ме професор“. Но ко познаје тај специес ћото 
заркпз-г. изближе знаће да гадније мржње него у 
васпитача нема. Да бих избегао свако „лично“ на- 
вађам Беролцхајмера:0 „(Учитељи)... надувају несташ- 
ности дечака као тешке моралне дефекте, тиме вре- 
ђају частољубље ђака на груб начин, штавише, често 
га и ногама газе“ и „ђацима признање изнуде, мине и 
гесте тумаче произвољно, расположености или не- 
расположености даје се широко поље. Невина слу- 
чајност или каква обична обешењачка несташност 
представља се као морални дефект, као тежак зло- 
чин и т. д“. Конфликт између наставе и професора 
с једне, ђака и живота с друге стране изашао је и 
у јавност. Када је свет опазио да баш они најбољи 
из школе клону у животу, кад га је тргао број ђач- 
ких самоубистава, почела се бавити шира јавност, 
цела интелигенција питањем средње школе. Напади 
на наставни план а поглавито на дух хуманистичне 
гимназије постали су све жешћи. Но напади су иза- 
звали противника: професора „стручњака“. Тулитера- 
туру која је деведесетих година надошла, услед свеоп- 
ћег јуриша на класику неможе нико прикупити. Има 
ту страшна кукоља (радови професорчића по го-

П Ориз сЈ4, р. 365. 366.

се нехва-

хвале као из-
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ограничена је али професорски збор добива карактер 
врховнога суда у распри међу професором и ђаком; 
зборни суд решава без саслушања ђака.

Под утиском борбе хуманиста и њихових про- 
тивника у Немачкој сазревало је и у Аустрији пи- 

реформисања средњошколске наставе. Када је 
напредни Мархет дошао за министра просвете при- 
ступило се разради реформних идеја. Основана је 
тако звана реформ-реалгпмназпја, а у самој класич- 
ној модернизованој настави из основа. (Преко Аустрије 
скренуо је средњоевропски покрет реформисања сред- 

у Италију.) Но у Аустрији био је несклад 
идеја и реалности још осетнији. У Аустрији несме се 
ђак привикавати самосталном размишљању, интерес 
државе захтева да се њезини грађани само сугести- 
јом аукторитета управљају. Реформа покренута иде- 
алним побудама министра Мархета дала је индиви- 
дуалисањем наставе само нове силе професорима за 
гажење и гањање. Мархет је и сам увидео како му 
је изопачено дело, али као сваки реформатор колебао 
се да сигурном руком и оштрим замахом оцече корен 
злу. (Међутим га замени клерикални Штирг.) Нису 
наставни планови, није преоптерећивање деце узрок 
том немилом непријатељству ђака и школе. Дух школе 
или боље својства предавача и васпитача отерали су 
толико младих живота у смрт. Професорски сталеж 
свугде је друштвено и материално горе него остали 
позиви са академским образовањем. Професуру по- 
лажу они који морају. Мало ко из љубави према 
науци или васпитачком позиву.0 То су мрзовољни 
људи, они се временом тако уживе и сузе у кругу 
школе да са сваком човеку својственом сујетом свој 
рад сматрају историјским процесом. Од професора 
развије се бројем година службе полицајац, инкви- 
зитор, детектив и друга аматерска занимања за која 
су потребне нарочите способности. Од непријатеља

0 У Немачкој само код 5°/« слушалаца филозофије су ро- 
дитељи академски образовани. Код нас је вероватно још горе.

схоластике средњошколских наставника чула се чешће 
огорчена изјава да је држава та која подржава тако 
бесавесно руковање младим душама. Ниче° је још 
1872. год. у свом иредавању на базелској универзи 
Окег Ше 2икигф ипзгег ВИс1ипрзап8(а1 (еп пребацио кон- 
зервативиој држави да њојзи није стало до тога дали 
поколење за поколењем малокрвно, кратковидо, упа- 
лих груди и савијене кичме изалази из школских зи- 
дина, да јој је главно да добије послушно 
штво и млако грађанство. Разумљиво је да наставник, 
који се сматра државним чиновником и плаћеником, 
друге појмове има о своме позиву него наставници 
самосталних завода. Зато одударају националне 
назије ердељских Саса и балтичких Немаца 
духу и по методи од државних у Рајху и Аустрији. 
У Немачкој је такозвана слободна школа у Викерс- 
дорфу (основана од проф. Винекена и Халма) 
швајцарски приватни заводи (нарочито Фреј-а, Цу- 
бербилера и Ферјера), покушали су да одстране тај 
одиум са средње школе. У Швајцарској им је успело изврсно.

тање

чиновни-

ње наставе

гим- 
и по

као сви

Сретне ли се наставник у своме раду 
изванредно паметним дечком онда почиње њихова 
борба о интелектуалну превласт пред разредом, шко- 
лом. Професор се не устеже ни прљавих срестава, 

денунцирања.2) Ствара се читав шпијунски 
прокаженог талента. Литература има 

дела о тој муклој борби талената и школе:
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сти науке и уметности. Осим филолога и теолога сви се сећају с највећом срџбом и гнушањем на чамовиње у „хуманистичној4‘ 
гимназији и на незграпности и неваспитање наставника — 
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ГгеигкЈ Нет Емила Штрауса, Рго/ез80г 1Јпга{ од Хајн- 
риха Мана, СЈп?егт Рас1 од Хесе-а, 1Ле а!з Ор/ег/аНеп 
од Хермана Стегемена „Галере гимназије“ од Махара, 
Оаз Оутпазшт уоп 8Шрепћигр од Ханса Хофмана, 
„Павле Туманов“ од Арцибашевог, „Отров“ и „Око 
Наполеона“ од Александра Киланда, „Николас Ни- 
келбеј“ од Дикенса и т. д. Као најпотпунију слику 
узимам РгпћИпрзегуЈасћеп Франца Ведекинда...

РгпћИпрузегмасћеп — када се пролеће буди — 
драма у четрнаест слика. Лица: дечаци и девојчице 
од четрнаест до петнаест година, родитељи и про- 
фесори. Садржина: сексуални проблем и школски дух. 
У књижевности заиста нова, иако не у педагогији.. 
Главна лица: Мориц и Мелхиор, ученици IV. разреда 
гимназије, два нераздвојна друга, ма да су неједнаке 
природе и даровитости. Мелхиор пун ватре, пргав, 
срчан, тип „првога у разреду“. Мориц жртва уби- 
тачног система средњих школа и родитељских пред- 
расуда. Аутор је могао обратити већу пажњу коло- 
рисању те свакодневне појаве свију средњих школа, 
а понаособ гимназије у Немачкој и оним државама у 
којима земаљска управа у средњој школи гледа из- 
врсно срество за одгој послушних грађана и лојал- 
них чиновника, где је понижена школа до биро-а, 
уреда, за издавање оцена, сведоџаба — листова за 
божју ливаду. Родитељи оваким сведоџбама припи- 
сују велики значај, а деца још и већи баш због ро- 
дитеља, из бојазни да не буду кажњена, да их не 
обиђе Божић, да им се не снизи џепарац — да- 
кле све сама опробана васпитна срества у очима 
родитеља! Овде је аутор имао прилике да покаже 
утицај таког одгоја на карактер и могао се уверити 
да усљед несташице воље и одлучности постаје сек- 
суално разјашнење безнадежно, јер оно није питање 
знања него питање воље и снаге.

Из таке средине поникао је и Мориц. Цео мла- 
ђани му живот био је страх. Страх да недобије четвор- 
ку, да га конференца не опомене, страх од завршних

испита и — увек страх. Над књигом је капао дубоко 
У ноћ и сатро би се след напрезања, да му није 
друг Мелхиор редовно притицао у помоћ. Таки су 
били односи међу њима, таки су изгледали, док се 
Мориц једнога дана не устрели. Ништа необично у 
средњим школама. Мало која година да се у сваком 
средњем заводу не догоди овакав случај. Узрок: 
неурастеничан наступ усљед пубертета, 
ритети.

веле ауто-

После смрти дечака налазе у његовим књигама
индискретни цртеж постанка човека са прикљученим 
објашнењима и тумачењем. Рукопис је Мелхиоров. 
Дође ствар пред професорски збор, који Мелхиора 
искључи. Отац се одлучио да га одмах смести у по- 
правилиште; мати се противи, а отац да би оправ- 
дао своју одлуку, покаже јој писмо Мелхиорово, које 
је он писао некој петнаестогодишњој девојчици.... Но 
рано зрели грешник не остаје дуго у поправном за- 
воду, него се опет налази у слободи. И шетајући се 
преко гробља опази он нов крст: гроб Вендле Берг- 
ман коју је он некад љубио. „Умрла усљед малокрв- 
ности“. Но истина је грознија: умрла усљед преду- 
пређеног порођаја. јадни дечак од тога тренутка без 
икаквог опирања предаје се пропасти...

Кривицу свега тог нездравог приписује Ведекинд 
старијима: матери Вендле, која из лажног стида 
крије од кћери истину, а доцније је предупређивањем 
порођаја убија, да би такозвану част сачувала; оцу 
Морицовом, који држи, да је своју родитељску дуж- 
ност потпуно испунио нагомилавањем титула са мас- 
ним приходима и очекивањем добрих оцена у све- 
доџби; оцу Мелхиоровом, моралисти и јуристи, који 
разлаже грехе свога сина као да председава каквој 
криминалној расправи (Мекћшгз 8сћп/{ тат/езпегћ 
јепе ехсерИопеИе ^еШГ^е КогирИоп, сИе тг ЈигШеп тН 
пет Аизпгиск „тогаНзсћег 1ггзпт“ ћегекћпеп); напослетку 
смешним и суровим незналицама професорима. Па 
Да ли аутор има право? Може човек бити пишчевог
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ШКОЛА И НАУКАШКОЛА И НАУКА I

мишлења и приметити, да госпа Бергман није кћери 
рекла целу истину; може се приговорити, да мати 
није смела пустити ћерку саму да се у мајским ве- 
черима мува по градском шеталишту. То би било 
Ведекиндово мишлење. Ни Вендла ни Мориц ни Мел- 
хиор нису перверзни ни покварени. Ова трагедија није 
никакав изниман случај: тако је то увек „кад се про- 
леће будии, кад сочна, једра земља замирише стра- 
сном чежњом, кад кроз млађане жиле почне да струји 
живот, „кад у пупољку почне дете цвет да слути“. —

Тако је у књижевности. Немојмо бедити писце 
да из литератске амбиције бирају те сижеје пуне 
емоција али свакако неистинске. На тим књигама не- 
види се амбиција литерата но љубав и презир, бол 
и бес племенитих пријатеља младежи говори из њих. 
Живот нам је указао још страшнијих истина. У јед- 
ној години —■ 1911. — убио је гимназијалац настав- 
ника у школи тамо доле на Сицилији у Палерму. 
Истрагом се открило да је убица коцком одређен а 
цео разред је био у завери. То су синови грађанских 
породица којих је култура стара до пет стотина 
година. Четири месеца касније убије ђак Грузинац 
наставника у разреду батумске гимназије. Дедови су 
му можда крали коње руских официра. Шта нам го- 
воре те тако рећи једновремене нов! нарске вести? 
Годишње се убију у централној Европи најмање 
90—120 средњошколаца из чисто школских разлога.0 
Наставници тврде да је то проузроковано нервоз- 
ношћу и осетљивошћу година пубертета.2) Ако је то

!) Ироф. Алберт Ајленбург броји за раздобље 1883—1905., 
у Пруској: 1221 случај, дакле готово 53 годишње и то само 
у Пруској! Од тих 1221 њих 473 — дакле близу 370/о — отишло 
је у смрт једино услед кињења од стране наставника, остало 
пак због слабог напредовања или неправедних оцена.

Цитирано КОД *»г- Р Пш пм-;, : 1м8( Пе Сггепггив &П(Р,
1912; рад. 73—74.

2) 1Ј„и,
8 -1<и1ег-8 Њ-Тт г4 (В ј уом 
Сг Ј К Пп Јјииц Ог К-г1 Мо1и >1 
О'-. \У. 81еке1). 1910.

факт, онда је њихова дужност да се подешавају према 
тим физијолошким појавама а не да муче децу због 
закона природе. Но знам, а знају и други, да кад 
дође који идеалан човек за наставника како га 
ђаштво обожава, како се прибију уз њега па ма 
предавао и омразне класичне језике. Али таки не из- 
држе дуго подвале и интриге својих колега. Добар 
професор, ваљан човек, може деци ма коју науку 
омилети, јер младеж љуби сваку истину, била она 
класична била из природе.

*

Кш§ег Виљем II. спрема нову реформу средњих 
школа. Одлучио је да избаци грчки језик из хума- 
нистичне гимназије и да ограничи латински. Дах 
енглеских колеџа треба да проветри по том скро- 
вишту фраза и неистина. Стари филолози, преда- 
вачи са 2000 година старом Квинтилијановом мето- 
дом, васпитатељи по обрасцу језуитских патера — 
инквизитора дечака — постаће по закону излишни. 
Излишни су ти нељуди били већ одавно. И онда ће 
опет преко Аустрије кроз коју деценију доћи реформа 
и до Дунава и до Сицилије и тамо до Батума и 
Владивостока. Немачка гимназија препородиће се и 
у Рајху и Аустрији, Угарској, Италији, Русији и 
Србији...

н

I
II

I
**

*

!Мало је која реформа толико тешка и опасна 
као реформа средњих школа. Просто збрисати кла- 
сични одгој не иде. Реалке нису показале никаквог 
успеха у ителектуалном образовању. Оно мало мате- 
матике, хемије, не чине реалце никако опште образо- 
ванима.

Напротив реалац стоји са својим интелектом 
много ближе ђаку грађанске школе него питомцу 
хуманистичне гимназије. Проблем је веома тежак: 
како одстранити зле али задржати сјајне стране 
хуманистичног одгоја? (јер да има и сјајних осо-

ЦГбег с!еп беЊзНпогс! ЈпзБез п(1 г с1-*п 
Бг. А. Ас1!-г, Рг Т. 8. Кг-пЈ. 

Ог. Е. КеШ, Е)г. Р. 8 л\% -г,
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ГРАДСКА БИБЛИОТЕНА 
.РАДЗЈЕ Д.&М, НОЗИЋ* 

ДЕСКОБАЦ
ШКОЛА И НАУКАШКОЛА И НАУКА

биле у средњем веку средишта свих образованих 
народа, тако су данас немачке универзе, поред фран- 
цуских и енглеских, велике школе европских, азиј- 

америчких племена. Она преданост, којом се 
Немац одаје ма којем послу, њихоза нереволуционар- 
на природа, велика способност за дисциплинован 
умни рад, дарежљивост владалаца, дигла је немачке 
универзе. У најновије доба, када се за велике школе 
траже милиони, да би се могле задовољити потребе 
природних наука у лабораторијима, клиникама, спе- 
цијалним библиотекама и зградама за машине и ин- 
струменте, могу само оне државе одржавати своје 
универзе на иајвишем ступњу, које имају и не жале 
новца, када је реч о просвети.

Универзе имају у првоме реду значај као школе 
за давање научне и професионалне спреме младим 
људима, њихов апстрактни значај као домови наука 
секундаран је°. Постоји заблуда да су велике универ- 
зе, у престоницама, много боље, да не рекнем и 
отменије од оних по мањим градовима. Таак иде на 
универзу да учи, — бар тако би требало да је — њега 
се пре свега тиче каква је могућност за научно изо- 
бражавање, онда живот са материјалног и хигијен- 
ског гледишта, а свакако тек напослетку да ли ће 
поред универзе имати и великоварошких уживања. 
У Немачкој су, може се рећи, мање универзе за 
научни рад ђака и професора погодније. Хекл тврди: 
„резултати једног научног завода стоје у обрнугом 
односу са његовом величином, и унутарња вредност 
објављених радова у обрнутом односу са спољашњим 
развојем завода“. Рихард Мориц Мајер чини опаску: 
„ко гледа површно, мора му чудно изгледати, да 
најбоље уређење немају највеће и најпознатије уни- 
верзе, него оне мале у прозинцији“. На великим

Прошле године покренуо је познати лајпцишки унив- 
проф. Оствалд стару Фихтеову мисао, да се оснују засебни 
институти за рад учењака, који ће бити решени предавачке 
дужности. Оствалд је препоручио као узорник паришки Пип- 
<1аб"П Тћјегв.

бина, то се не може одрицати.) Зато нам покрај свих 
појединих отужности и ситничарења ипак импонује 
та огорчена борба пријатеља и противника 
цизма у гимназији, која ето већ пуних двадесетпет 
година траје. Као код феминистичког покрета, 
код сваке значајне, дубоко задируће реформе, тако 
и у овом питању Немац је остао себи доследан: 
прво темељно, свестрано, до ситница теоријски ис- 
питати ствар, онда са великим знањем и умењем 
постепено, местимице, реформу привести у живот. 
Пренагљености су искључене.

класи-
ских и

као

Да би се садашњи значај средње школе могао 
потпуно разумети, потребно је било испричати њену 
историју. Код универзе не могу истим путем уда- 
рити, јер би и за читаоце било заморно и изгледало 
би и одвећ и претенциозно. Па и дефиниција имена 
— (Јгт’ег$Ип8 та^Лготт е1 $сћо1апит — одвела би 
ме на пут историског тумачења, који баш и избега- 
вам. Немачка универза је стара као и средња школа, 
већ округло 700 година, ако као Немачку рачунамо 
Напуљску универзу Фридриха II., што оправдава број 
немачких ђака. Данас у Немачкој постоји 21 уни- 
верза, (од којих је 7 по броју слушалаца првога 
реда). Око 65.000 младића слушају годишње преда- 
вање немачких професора (међу њима: 13.000 фило- 
логију и историју, 11.000 права, 4.500 теологију, 
12.500 медецину, остали природне науке, зубарство 
итд.)°. Немачке универзе нису више искључиво не- 
мачка својина. Када су достигле висину ма које друге 
савремене универзе, постале су светскога гласа али 
и интернационалног значаја. Као што је омладина 
пре Христа хитала у Атину, на Родос или у мало- 
азијске јонске градове; као што су болоњска, на- 
пуљска, гренадска, кордованска и париска универза

б На једанаест немачких техника било је 1910/11. године 
уписано округло 16.500 слушалаца (од тих 2000 женских).
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научни рад ђака и професора погодније. Хекл тврди: 
„резултати једног научног завода стоје у обрнугом 
односу са његовом величином, и унутарња вредност 
објављених радова у обрнутом односу са спољашњим 
развојем завода“. Рихард Мориц Мајер чини опаску: 
„ко гледа површно, мора му чудно изгледати, да 
најбоље уређење немају највеће и најпознатије уни- 
верзе, него оне мале у прозинцији“. На великим

Прошле године покренуо је познати лајпцишки унив- 
проф. Оствалд стару Фихтеову мисао, да се оснују засебни 
институти за рад учењака, који ће бити решени предавачке 
дужности. Оствалд је препоручио као узорник паришки Пип- 
<1аб"П Тћјегв.

бина, то се не може одрицати.) Зато нам покрај свих 
појединих отужности и ситничарења ипак импонује 
та огорчена борба пријатеља и противника 
цизма у гимназији, која ето већ пуних двадесетпет 
година траје. Као код феминистичког покрета, 
код сваке значајне, дубоко задируће реформе, тако 
и у овом питању Немац је остао себи доследан: 
прво темељно, свестрано, до ситница теоријски ис- 
питати ствар, онда са великим знањем и умењем 
постепено, местимице, реформу привести у живот. 
Пренагљености су искључене.

класи-
ских и

као

Да би се садашњи значај средње школе могао 
потпуно разумети, потребно је било испричати њену 
историју. Код универзе не могу истим путем уда- 
рити, јер би и за читаоце било заморно и изгледало 
би и одвећ и претенциозно. Па и дефиниција имена 
— (Јгт’ег$Ип8 та^Лготт е1 $сћо1апит — одвела би 
ме на пут историског тумачења, који баш и избега- 
вам. Немачка универза је стара као и средња школа, 
већ округло 700 година, ако као Немачку рачунамо 
Напуљску универзу Фридриха II., што оправдава број 
немачких ђака. Данас у Немачкој постоји 21 уни- 
верза, (од којих је 7 по броју слушалаца првога 
реда). Око 65.000 младића слушају годишње преда- 
вање немачких професора (међу њима: 13.000 фило- 
логију и историју, 11.000 права, 4.500 теологију, 
12.500 медецину, остали природне науке, зубарство 
итд.)°. Немачке универзе нису више искључиво не- 
мачка својина. Када су достигле висину ма које друге 
савремене универзе, постале су светскога гласа али 
и интернационалног значаја. Као што је омладина 
пре Христа хитала у Атину, на Родос или у мало- 
азијске јонске градове; као што су болоњска, на- 
пуљска, гренадска, кордованска и париска универза

б На једанаест немачких техника било је 1910/11. године 
уписано округло 16.500 слушалаца (од тих 2000 женских).
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универзама огроман број ђака не допушта професору да се у семинару дуже позабави са појединцем, су- 
делује у његовим радовима. Предавања су данас од 

важности но пре. Само заиста велике особе- 
ности не дају се заменити штампаним расправама и делима. Рад у семинару, лабораторији, анатомији и 

конверзаторијум и практикум добива све веће 
изгледа да ће поклопити предавања. Је- 

дино што на великим универзама има већи број спе- 
цијалних предавања, која већином расправљају акту- елне проблеме социјалног и културног живота. У прилог мањим универзама говори и та околност, да се на велике универзе у престоницама позивају само они људи, који у свом научном раду воде рачуна о интересима владајућих кругова и касте. Одвећ либе- рални, неустрашими истраживачи истине остају у 
провинцији. То је нарочито случај са наставницима друштвених и историских наука. Па и евангелска црква може да утиче на избор професора; тако је 
н. пр. Хекл само зато остао у Јени јер га не трпе ортодоксни пруски пастори. Теобалд Циглер остаде у Штрасбургу јер се увек показивао као будан стра- жар слободне науке према конзервативним владама 
од 1896-1900. године.

*

Немачка је универза на континенту најмање др- 
жавни завод. Универза служи Ш1еп$ ас ра1пае — 
науци и отаџбини. Фабрицирање чиновништва 
спада у њен делокруг. Средњи и виши сталеж, који шаље своје синове на универзу, има нарочитих на- зора о њезиној улози у животу младог човека. Уии- 
верза је домена романтике. Девет година је провео младић у средњошколској стези, на универзи постаје слободан бурш. Са деветнаест и двадесет година 
постизава оне слободе рада и ашиковања, које јуж- њак узурпира по четири и пет година раније. Тра- 
диције чувају младога Немца да не пређе границе допуштенога. Већ четири стотине година живи не-

мачки ђак истом слободом, те се и тај живот већ петрифицирао и упараграфисао. Неколико кулера и буршеншафта привлаче на свакој универзи новајлије и одузму им прва два - три семестра облигатним часовима мачевања, борбом са члановима противнич- ког удружења, пијанкама и корпоративним излетима. Јена, Хајдлберг, Гетинген, Бон, Лајпциг, Фрајбург, 
Хале, Тибинген, Ерлангн и Гисн од вајкада су по- 
пришта буршевске несташности и често распуштено- сти. У великим

мање

чклиници, 
важности и

градовима изгуби се ђак у дневној вреви и комплицираној структури друштва. Са два- десетим веком немачки ђачки живот губи своју оправ- 
дану романтику, свој вечни чар. ВигзсћепћеггИсћкеИ је јјп с1е $1ес1е — успомена. 1Јптг$Иу ех1еп$тп узима све 
више маха, а њезини носиоци (Рте 81ис1еп1еп$сћаЈ1) постају својом бројном надмоћношћу преставници немачког ђаштва.0 *

Политиком се немачки ђак не бави. Образовање у породици и заузетост у школи развише у њему извесну политичку апатију, која се може оправдати 
Аристотеловим разлозима, да је политика наука, а науком се само стручњак сме бавити и управљати 
њеним развићем. Правилници универзе ограничавају, кодекси ђачких удружења искључују слободу

делатности. А1ожда једини случај да омладина сама себе лишава овог јединственог поља за узбур- 
' страсти, за фразу и одушевљење, за раздраже- ност и дилетантизам најгоре врсте.

поли-тичке

канеи не

*
Французи и Талијани — могао бих рећи латин- ски народи уопште — пате од лаичности. Ко хоће, може место лаичности ставити универзалност, еклек- тицизам. Најтачније је рећи еклектицизам. Код сред- ~: интелигенције еклектицизам рађа лаичност, код

!) Доста подробно и приближно верно описује Ире у I књизи свога већ поменутог дела живот Немачких буршева (одн. инкорпорираних), но није умео да запази прелом на коме се данас налази немачка универзитетска омладина.
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универзама огроман број ђака не допушта професору 

да се у семинару дуже позабави са појединцем, су- 

делује у његовим радовима. Предавања су данас од 

важности но пре. Само заиста велике особе- 

ности не дају се заменити штампаним расправама и 

делима. Рад у семинару, лабораторији, анатомији и 

конверзаторијум и практикум добива све веће 

изгледа да ће поклопити предавања. Је- 

дино што на великим универзама има већи број спе- 

цијалних предавања, која већином расправљају акту- 

елне проблеме социјалног и културног живота. У 

прилог мањим универзама говори и та околност, да 

се на велике универзе у престоницама позивају само 

они људи, који у свом научном раду воде рачуна о 

интересима владајућих кругова и касте. Одвећ либе- 

рални, неустрашими истраживачи истине остају у 

провинцији. То је нарочито случај са наставницима 

друштвених и историских наука. Па и евангелска 

црква може да утиче на избор професора; тако је 

н. пр. Хекл само зато остао у Јени јер га не трпе 

ортодоксни пруски пастори. Теобалд Циглер остаде 

у Штрасбургу јер се увек показивао као будан стра- 

жар слободне науке према конзервативним владама 

од 1896-1900. године.
*

Немачка је универза на континенту најмање др- 

жавни завод. Универза служи Ш1еп$ ас ра1пае — 

науци и отаџбини. Фабрицирање чиновништва 

спада у њен делокруг. Средњи и виши сталеж, који 

шаље своје синове на универзу, има нарочитих на- 

зора о њезиној улози у животу младог човека. Уии- 

верза је домена романтике. Девет година је провео 

младић у средњошколској стези, на универзи постаје 

слободан бурш. Са деветнаест и двадесет година 

постизава оне слободе рада и ашиковања, које јуж- 

њак узурпира по четири и пет година раније. Тра- 

диције чувају младога Немца да не пређе границе 

допуштенога. Већ четири стотине година живи не-

мачки ђак истом слободом, те се и тај живот већ 

петрифицирао и упараграфисао. Неколико кулера и 

буршеншафта привлаче на свакој универзи новајлије 

и одузму им прва два - три семестра облигатним 

часовима мачевања, борбом са члановима противнич- 

ког удружења, пијанкама и корпоративним излетима. 
Јена, Хајдлберг, Гетинген, Бон, Лајпциг, Фрајбург, 
Хале, Тибинген, Ерлангн и Гисн од вајкада су по- 

пришта буршевске несташности и често распуштено- 

сти. У великим

мање
ч

клиници, 
важности и

градовима изгуби се ђак у дневној 
вреви и комплицираној структури друштва. Са два- 

десетим веком немачки ђачки живот губи своју оправ- 

дану романтику, свој вечни чар. ВигзсћепћеггИсћкеИ је 

јјп с1е $1ес1е — успомена. 1Јптг$Иу ех1еп$тп узима све 

више маха, а њезини носиоци (Рте 81ис1еп1еп$сћаЈ1) 

постају својом бројном надмоћношћу преставници 

немачког ђаштва.0 *
Политиком се немачки ђак не бави. Образовање 

у породици и заузетост у школи развише у њему 

извесну политичку апатију, која се може оправдати 

Аристотеловим разлозима, да је политика наука, а 

науком се само стручњак сме бавити и управљати 

њеним развићем. Правилници универзе ограничавају, 
кодекси ђачких удружења искључују слободу

делатности. А1ожда једини случај да омладина 

сама себе лишава овог јединственог поља за узбур- 

' страсти, за фразу и одушевљење, за раздраже- 

ност и дилетантизам најгоре врсте.

поли-
тичке

кане
и не

*

Французи и Талијани — могао бих рећи латин- 

ски народи уопште — пате од лаичности. Ко хоће, 
може место лаичности ставити универзалност, еклек- 

тицизам. Најтачније је рећи еклектицизам. Код сред- 

~: интелигенције еклектицизам рађа лаичност, код
!) Доста подробно и приближно верно описује Ире у I 

књизи свога већ поменутог дела живот Немачких буршева 

(одн. инкорпорираних), но није умео да запази прелом на коме 

се данас налази немачка универзитетска омладина.
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Подела рада — коју је, као што знате још Ксе- нофон у „Кирипедији“ назвао благотворном 
што је довела у Немачкој до диференцијације у 10.000 (!) разних занимања и функција човека у еко- номском раду, диференцовала је крајем прошлога

великих духова — а тих је премало — извесну уни- верзалност. Слушао сам стотине „обичних“ Фран- цуза и Талијана говорити са највеКим поуздањем о стварима, о којима нису имали ни појма. (]ош Тасо : АИа уИп Шта о пиНа тапса о со1 1а сНза-

— осим

је певао
рИпа.) То је код њих обична појава, исто тако о- бична, као на пр. да огромиа веКина немачких про- фесора, лечника, инжењера, једино из своје струке црпе теме за сваки иоле духовигији разговор.0 А тако се разликују и душевни гиганти тих нација. Италија има особенопти као Луцати, Кроче, Фери, Фереро, Рампола, Тзолити, на немачким универзама има много одличних и славних професора философије, али је- диног великог мислиоца садашњице, Бергзона, даје нам Француска. Заман би тражили међу немачким генијима једнога Ренана, Тена или Реклија, Сорела, Левасера. У Немачкој заступају данас специјализам — иако не у одиозном смислу — и Кнап и Лабанд и Вагнер и Липс и Хекл и Нернст.

Ј1 века и у душевном раду око 1000 обрађивача спе- цијалних области појединих дисциплина разних наука. У немачкој науци је нормална појава да се приватни доцент А. сматра специјалистом за историју грофов- ске породице, рецимо, Гревениц, доцент Б. кнежевине Анхалта, тако за сваку немачку кнежевску породицу — а тих је у прошлости небројено — за сваки ма- настир, за свако владичанство. Филолозима је још обилније пружена могуКност, да буду специјалисте у једној ствари. Хиљаде латинских и грчких рукописа пате од недостатака, непотпуности. Колико могућно- сти за духовито аргументоване конјунктуре, колико изгледа на глас, на славу! Један ђетић као Гете слу- жио је хиљадама докторчића за тему велеучене ди- сертације. Па тек стари писци! Цицеронова кореспон- денција може поднети бар деведесет специјалних сту- дија или дисертација. А чему би служио инвентар којег манастира, где су забележене и главе шећера и чаброви сира које је манастир добио „на поклон“ од верних, ако не за грађу докторске дисертације. Како дисертације и хабилитационе расправе доцената, тако и зрели радови оседелих научењака, показују једно: подробну анализу, опширно коментарисање и оног, што сваки паметан човек већ при помени речи помисли. Зар није карактеристично, да је н. пр. не- мачка национална економија претежно историска, да се њена данашња философија исцрпљује у критици и историском прегледу онога, што су други мислили и израдили.
Немачки критици и есејисте имају своје патије“ и обрађују једино њих. Зато 

критика од суперлативизма. Пренашајући термине емпиричне психологије у психологију народа означујем

У том смислу у Немачкој и нема људи сложене културе. Постоји једна велика немачка култура, чијој изградњи допри- носи сзакн и најмањи научни или естетски радник али нема човека који је надојен бар са већином културних елемената. Има парцијалних култура (ТеНкиИш): музична, филозофско- историјска, филолошко-историјска, биолошко-социјална, ли- терарна, осећајна (лирична 6еТик18киЧига) — према њима сви су они ТеНтепзек-и. 1/оИтепзсМит, сложене, богате духове они немају, томе тек у последњем добу теже. То је Зомбарт ми- слио са речима: Немачка Гетеа и Шилера била је мала, јадна, али Немци бејаху велики (Лесинг, Хумболт!) Немачка је по- стала силна, велика, Немац је сићушан, закржљавио. Филозоф Рудолф Ајкн овако формулише исто спознање: „Одвећ мали и одвећ везан изгледа човек а да би се могао ставити према васељени и савладати је. Та немоћ у толико је јаднија уколико је настала баш нашим сопственим радом. Ми смо се паштили и трсили, истраживали и продирали а тиме поткопали темељ на коме стојасмо. Наш рад окренуо се поништавајућом снагом против нас самих. Са бујицом појединих радова постао је жи- вот све празнији и празнији, губио је све више средиште које би све држало и свима вредностима владало“. (бгипсШгаеп е!пег пеиеп /.екепзапзскаиипд, (1907. рад. 82.)
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Подела рада — коју је, као што знате још Ксе- 

нофон у „Кирипедији“ назвао благотворном 

што је довела у Немачкој до диференцијације у 

10.000 (!) разних занимања и функција човека у еко- 

номском раду, диференцовала је крајем прошлога

великих духова — а тих је премало — извесну уни- 

верзалност. Слушао сам стотине „обичних“ Фран- 

цуза и Талијана говорити са највеКим поуздањем о 

стварима, о којима нису имали ни појма. (]ош Тасо 

: АИа уИп Шта о пиНа тапса о со1 1а сНза-

— осим

је певао
рИпа.) То је код њих обична појава, исто тако о- 

бична, као на пр. да огромиа веКина немачких про- 

фесора, лечника, инжењера, једино из своје струке 

црпе теме за сваки иоле духовигији разговор.0 А тако 

се разликују и душевни гиганти тих нација. Италија 

има особенопти као Луцати, Кроче, Фери, Фереро, 
Рампола, Тзолити, на немачким универзама има много 

одличних и славних професора философије, али је- 

диног великог мислиоца садашњице, Бергзона, даје 

нам Француска. Заман би тражили међу немачким 

генијима једнога Ренана, Тена или Реклија, Сорела, 
Левасера. У Немачкој заступају данас специјализам 

— иако не у одиозном смислу — и Кнап и Лабанд 

и Вагнер и Липс и Хекл и Нернст.

Ј1 века и у душевном раду око 1000 обрађивача спе- 

цијалних области појединих дисциплина разних наука. 
У немачкој науци је нормална појава да се приватни 

доцент А. сматра специјалистом за историју грофов- 

ске породице, рецимо, Гревениц, доцент Б. кнежевине 

Анхалта, тако за сваку немачку кнежевску породицу 

— а тих је у прошлости небројено — за сваки ма- 

настир, за свако владичанство. Филолозима је још 
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васељени и савладати је. Та немоћ у толико је јаднија уколико 

је настала баш нашим сопственим радом. Ми смо се паштили 

и трсили, истраживали и продирали а тиме поткопали темељ 

на коме стојасмо. Наш рад окренуо се поништавајућом снагом 

против нас самих. Са бујицом појединих радова постао је жи- 

вот све празнији и празнији, губио је све више средиште које 

би све држало и свима вредностима владало“. (бгипсШгаеп е!пег 

пеиеп /.екепзапзскаиипд, (1907. рад. 82.)
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указује на стотине хиљада професора, што вуку пе- 
сак, просејавају кају, додају цигљу неимарима за из- 
градњу културе. Баш зато је немачка култура децен- 
трализована, једномерно расподељена на сву област 
немачког језика. Док у Паризу музира и пени се сав 
езргИ галске расе а провинција тоне у површности, 
свакодневности и ужасном душевном сиромаштву, до- 

градови са 20.000 становника не остају 
у образованости нинајмање иза метрополе и престо- 
ница. А пошто се немачка образованост прибавља 
у школи и библиотеци, нема у немачкој култури 
неимара маркантног типа једног Волтера, Русоа, 
Гизоа, Тјера, Игоа, Ламартина и других. Журнали- 
сте, публицисте, уметници, говорници могу једино 
у оним културама играти прву улогу, где се обра- 
зованост појединих средина развија традицијом: по- 
зориштем, јавним предавањима, конференцама, жур- 
налистиком итд. — али не готово искључиво библи- отеком и школом.

и немачку пажњу и рад фиксирајућом, а латинских 
народа флуктуирајућом. Ниједан језик 
апстрактних речи, а то је резултат идејног фикси- 
рања.

нема толико

Све ово односи се на војску немачких научењака. 
Из њене велике множине дизаху се увек — па и 
данас — појединци универзалног схаћања своје науке. 
Поред хиљаде александриноваца има у немачком на- 
учном свету доста великих духова синтетичне снаге 
и способности. Теобалд Циглер, Карл Лампрехт, Ј. 
Колер, Франц Лист, Вернер Зомбарт, Вунт, од 
давно преминулих Паулзн, и Куно Фишер и други, 
чине сјајан изузетак. Ал’ ипак, ипак! Највећи су 
Немци у оним гранама, где анализа одлучује солид-

тле немачки

не-

ност рада.
Међу немачким, 

умним горостасима опажамо рад до у дубоку старост, 
— Гледстон и Спенсер, Ибзн и Бјернсон, Бизмарк, 
Молтке, Ранке, Момзен, Менцл, Вирхов, Куно Фи- 
шер, Адолф Вагнер, Лабанд, Георг Фр. Кнап, Јели- 
нек, Вунт, Шмолер... Ко не мисли на крепког старца 
Гетеа? Као да ово није даровано и нама Јужним 
Словенима. Бранко и Војислав нису први, — бар када 
би Радоје и Милорад, Владимлр и Силвије, Кете и 
Александар били последњи!

Нов критички дух, подробна анализа, свестрано, 
ерудитно истраживање и сјајан развитак глотике — 
то су одлике и заслуге новије немачке науке.

Да и на овом месту констатујем битну црту не- 
мачке културе: знање. И Молтке и Бизмарк, и Рихард 
Вагнер и Шилер и Гете сви су они веома учени. Знање 

је огромно. Данас: Фон Дер Голц-паша! Највећа 
немачка странка базира на делу строгог научника 
Карла Маркса. Прототип школски ученог, знањем 
натученог германског мужа је Фаусг. Тек посланик 

Мефистофеле ослобођава дух Фаустов из уза 
школске учевности и ускости библиотека са 

фолијантима. Фаустов фамулус Вагнер

и германским, уопштем

IV. 1.ехЈ8: Лаз ЈЈпГегггскигоевеп гт Ђеиискеп Вегске 7 Вс1еу (1904.) Ргој. IV. Ре/п; ВеШзске Зски/еггЈекипу (1909.) I. Тешз: В1е 
Леи(8ске УоПсззскиГе (190Н.) пг. К. Кпаде: 1)аз В^и(8ске ТЈп(егггск(8 
гсезеп с(ег &едепшаг( (Теикпег 1908.) Г. кеткке: Ђег (апсКгске 
Рог(Шс1ш1д88ски1ип(егг1ск( (1909.) Ог. Рг. Раи/зеп: 1)'18 Леи(8ске 
ВКЛипдшезеп гп зетег дезсЈиск(Искеп Еп(го1ск(ипд (Теикпег 1906.) 
— — ШскШгггеп Аег јппд8(еп Вегоедипд
гсеееп ВегШеШаггАз (1909.)

гт кокегегг 8ски1- 
ОеаскгсМе Ле8 де(екг(’П ТЈп(ег- ггск(8 аи/ Аеп 8ски(еп и. ТЈпи ег^ШКеп (1897) N. N. 

деп пкег Егадеп Аез кбкегеп ТЈп(егпск(8 оот 6-8 Јит ги ВегНп 
(19^0.) /. Теш8: 8ски(( атрре Аег С/одечгоаН (2. аи}(. Теикпег 1911.) 
А Риде: КггШске Веггаск(иггд иггА В'1Г8(е((ипд А< з Аеи(8скеп 8(и- 
Леп(еп(екеггА8 гп зегпеп СгипАгпдеп (1906) Ткеоб. Дед1ег: Вег 
Леи(8ске 8(иАеп( (Теикггег• 1908) Рг. 1)оп с/ег !.еуеп : Т)еи(8ске ТЈпг 
9ег81(а( иггс( Аетзске 2икигг/( {ЈХес/егчск 1906.)
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народа флуктуирајућом. Ниједан језик 

апстрактних речи, а то је резултат идејног фикси- 
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Из њене велике множине дизаху се увек — па и 

данас — појединци универзалног схаћања своје науке. 
Поред хиљаде александриноваца има у немачком на- 
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деп пкег Егадеп Аез кбкегеп ТЈп(егпск(8 оот 6-8 Јит ги ВегНп 

(19^0.) /. Теш8: 8ски(( атрре Аег С/одечгоаН (2. аи}(. Теикпег 1911.) 
А Риде: КггШске Веггаск(иггд иггА В'1Г8(е((ипд А< з Аеи(8скеп 8(и- 
Леп(еп(екеггА8 гп зегпеп СгипАгпдеп (1906) Ткеоб. Дед1ег: Вег 

Леи(8ске 8(иАеп( (Теикггег• 1908) Рг. 1)оп с/ег !.еуеп : Т)еи(8ске ТЈпг 

9ег81(а( иггс( Аетзске 2икигг/( {ЈХес/егчск 1906.)

Уегкаггспип-

ИМ

сатане, 
и окова 
плеснивим I
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ЧЕТВРТА ГЕНЕРАЦИЈА

година. Кад је цар Фридрих после 100 дана легао у гроб ишчезла је с њим из јавнога живота и његова генерација. Ни пуних десет година за тим није трајало хладно, озбиљно размишљање о социјалним проблемима, ни пуних пет година не одушевљаваше „Нора“ матере и жене немачког Народа. Данас је ту четврта генерација. Родила се у народу од 45 милиона грађана и 20 милиона сељака. Сељака који су полу- грађани: жене у младости служе у граду, синови раде и служе војску. Истина нема више радничких станова, где у једној из- бици проводи десет до дванаест душа свој чулни живот. Но зато нема више ни домаћица, ни кћери кућаница. Тек је девој- чица — не само из радничких породица, него и грађанских — навршила дванаесту годину, иде у рад: у трговину, у огромне \Уагеп1*аи8ег-1*, у машамодлук, у кројачницу. Од јутра до мрака ради: или је нагнута над шавом, или по вас дан стоји тезге. Од дванаесте године. Недеља је за њу дан радости, дан сунца. Онда се ишета са својим познаником, иде на играње прави излет у слободну природу. То је њихова љубав. И нико их не буни. Нађе се какав створ, као она асистент- полиције у Мајнцу, те их одведе пред суд због неморала. Они то зову љубав. Друштвене класе имају разних појмова о томе, а далеко се мимоилазе назори младих, миловања жељних раделица од назора једне кратковиде, без меса и крви асистент- полиције. Родитељи не питају, задовољни су да им при- јатељ — ако је из грађанских кругова — о Божићу и Ускрсу одене кћер зимским и пролетњим оделом. Она им, када почне примати плату, уступа 3/4 своје зараде: за стан и храну. И њихов однос је тиме одређен. Деси се да ћерка тражи собу са „засебним улазом“ а родитељи не допусте. Ако је јогуница, она откаже стан и сели се. Но то бива ређе. Обично пријатељ засебан улазак. Она се задовољава с кључем од ка- пије своје „родитељске куће“.
Некада је постављана антитеза „очеви и синови“ а данас би могла гласити „матере и кћери“, Норе и гђце Јулије, доц- није може и „Норе и Текле“. Као да је Стриндберг обе не- животу антиципирао. Али зашто из библиотеке да узи-

вела ни петнаест

ЧЕТВРТА ГЕНЕРАЦИЈА.
,

Преставници прзе генерације беху 1848. год. на окупу у цркви св. Павла у Франкфурту. Ту се много расправљало, пало је доста паметних речи али се није учинило ништа. Тада је Немачка бројала једва 32 милиона становника; 20 милиона бавило се земљорадњом, живело је на селу и било је истог морала као и данас: безазлено-чулног. Као сви сељаци. По- божан није али се боји казне. Друга генерација борила се 64. 66. и 70 71. године. Побеђивала је. Онда их је било 40 милиона, опет 20 на селу. Градови се развијају, индустрија се снажи. Сељак улази у град, постаје пролетарац. Не верује, не боји се и ужива у слободној љубави под ведрим небом, под шупом, у подруму, на тавану ноћнога азила. Осморица, деветорица па и више станују у једној соби. Родитељи, деца, снажни младићи, зреле кћери. Тако је изгледало у народу. Грађанство је било либералних идеја, одушевљавало се великим циљевима „културтрегерства“, рушило је цркву, узело је опште право гласа. Дошла је трећа генерација. Ти су људи били конзер- вативнији од очева. Реакција на претерани либерализам. А народ је и даље растао — 59-55 милиона. На ораници остаде већ једва 18 милиона. Градови са 300, 500, 700 хиљада, саникоше брзо.1) Трећа генерација није жи-

9

иза

или

киња

пуно
киње

милион становника.

има
*) Урбанпзам: станозника 

1800
Берлин (без предграђа) 172.000 
Хамбург 100.000
Минхен 40.000
<хгоз8-Вег1ш

1910 год.
2.071.000

940.000
600.000

3.950.000

19001850
1.900.000

850.000
580.000

2.890.000

415.000
170.000 
90.000

1800. год. 2 града са преко 100.000 становника. 
1871. год. 8 градова са преко 100.000 становника. мачком

1905. год. живело је у 15.449 општина1880. год. 15 
1900. год. 33 
1905. год. 41 
1910. год. 47
У тих 47 градова (1910. год.) живе свега 14 милиона традова са 50.000—100.000 пак 33/4 милиона, дакле28°0 живи у градовима са преко 50.000 душа. 47п/0 прираштаја земље отпада на градове са преко10.000 становника (има их 580). 1875—1905. помножиле су се општине са испод 2000 стан. за 1*2°/0, са 20.000—100.000 стан. за 134°/0, са преко100.000 становника за пуних 3000°/Ј!

са мање 
од 100 становника

УУУУУУУУУУ

850.000 душа
10.308.000 душа

8.074.000 „
6.591.000 „

25.823.000 „
7.159.000 душа
8.334.000 „
7.813.000 „

11.509.000 душа
34.819.000 „

У 40.845 општина са 100—500 
У 11.679 општина са 500—1000 У 4.838

УУУУУУУУУУ

сгановника 
становника 

са 1000—2000 становника

УУУУУУУУУУ

УУУУ
УУ

УУУУУУ

душа, у 48
У 2.386 
У 945 
У 208

са 2000—5000 становника 
„ 5000—20000 становника 
„ 20.000—100.000 станов.41 општини са преко 100.000 становника

УУ

УУ

"у
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година. Кад је цар Фридрих после 100 дана 

легао у гроб ишчезла је с њим из јавнога живота и његова 

генерација. Ни пуних десет година за тим није трајало хладно, 
озбиљно размишљање о социјалним проблемима, ни пуних пет 

година не одушевљаваше „Нора“ матере и жене немачког 

Народа. Данас је ту четврта генерација. Родила се у народу од 

45 милиона грађана и 20 милиона сељака. Сељака који су полу- 

грађани: жене у младости служе у граду, синови раде и служе 

војску. Истина нема више радничких станова, где у једној из- 

бици проводи десет до дванаест душа свој чулни живот. Но 

зато нема више ни домаћица, ни кћери кућаница. Тек је девој- 

чица — не само из радничких породица, него и грађанских — 

навршила дванаесту годину, иде у рад: у трговину, у огромне 

\Уагеп1*аи8ег-1*, у машамодлук, у кројачницу. Од јутра до мрака 

ради: или је нагнута над шавом, или по вас дан стоји 

тезге. Од дванаесте године. Недеља је за њу дан радости, дан 

сунца. Онда се ишета са својим познаником, иде на играње 

прави излет у слободну природу. То је њихова љубав. 
И нико их не буни. Нађе се какав створ, као она асистент- 

полиције у Мајнцу, те их одведе пред суд због неморала. 
Они то зову љубав. Друштвене класе имају разних појмова о 

томе, а далеко се мимоилазе назори младих, миловања жељних 

раделица од назора једне кратковиде, без меса и крви асистент- 

полиције. Родитељи не питају, задовољни су да им при- 

јатељ — ако је из грађанских кругова — о Божићу и Ускрсу 

одене кћер зимским и пролетњим оделом. Она им, када почне 

примати плату, уступа 3/4 своје зараде: за стан и храну. И 

њихов однос је тиме одређен. Деси се да ћерка тражи собу са 

„засебним улазом“ а родитељи не допусте. Ако је јогуница, 
она откаже стан и сели се. Но то бива ређе. Обично 

пријатељ засебан улазак. Она се задовољава с кључем од ка- 

пије своје „родитељске куће“.
Некада је постављана антитеза „очеви и синови“ а данас 

би могла гласити „матере и кћери“, Норе и гђце Јулије, доц- 

није може и „Норе и Текле“. Као да је Стриндберг обе не- 

животу антиципирао. Али зашто из библиотеке да узи-

вела ни петнаест

ЧЕТВРТА ГЕНЕРАЦИЈА.
,

Преставници прзе генерације беху 1848. год. на окупу у 

цркви св. Павла у Франкфурту. Ту се много расправљало, 
пало је доста паметних речи али се није учинило ништа. Тада 

је Немачка бројала једва 32 милиона становника; 20 милиона 

бавило се земљорадњом, живело је на селу и било је истог 

морала као и данас: безазлено-чулног. Као сви сељаци. По- 

божан није али се боји казне. Друга генерација борила се 64. 
66. и 70 71. године. Побеђивала је. Онда их је било 40 милиона, 
опет 20 на селу. Градови се развијају, индустрија се снажи. 
Сељак улази у град, постаје пролетарац. Не верује, не боји се 

и ужива у слободној љубави под ведрим небом, под шупом, 
у подруму, на тавану ноћнога азила. Осморица, деветорица па 

и више станују у једној соби. Родитељи, деца, снажни младићи, 
зреле кћери. Тако је изгледало у народу. Грађанство је било 

либералних идеја, одушевљавало се великим циљевима 

„културтрегерства“, рушило је цркву, узело је опште право 

гласа. Дошла је трећа генерација. Ти су људи били конзер- 

вативнији од очева. Реакција на претерани либерализам. А 

народ је и даље растао — 59-55 милиона. На ораници остаде 

већ једва 18 милиона. Градови са 300, 500, 700 хиљада, са
никоше брзо.1) Трећа генерација није жи-

9 иза

или

киња

пуно киње

милион становника. има
*) Урбанпзам: станозника 

1800
Берлин (без предграђа) 172.000 
Хамбург 100.000
Минхен 40.000
<хгоз8-Вег1ш

1910 год.
2.071.000

940.000
600.000

3.950.000

19001850 1.900.000
850.000
580.000

2.890.000

415.000
170.000 
90.000

1800. год. 2 града са преко 100.000 становника. 
1871. год. 8 градова са преко 100.000 становника.

мачком
1905. год. живело је у 15.449 општина

1880. год. 15 
1900. год. 33 
1905. год. 41 
1910. год. 47
У тих 47 градова (1910. год.) живе свега 14 милиона 

традова са 50.000—100.000 пак 33/4 милиона, дакле28°0 живи у градовима 

са преко 50.000 душа. 47п/0 прираштаја земље отпада на градове са преко
10.000 становника (има их 580). 1875—1905. помножиле су се општине са 
испод 2000 стан. за 1*2°/0, са 20.000—100.000 стан. за 134°/0, са преко
100.000 становника за пуних 3000°/Ј!

са мање 
од 100 становникаУУУУУУУУУУ 850.000 душа

10.308.000 душа
8.074.000 „
6.591.000 „

25.823.000 „
7.159.000 душа
8.334.000 „
7.813.000 „

11.509.000 душа
34.819.000 „

У 40.845 општина са 100—500 
У 11.679 општина са 500—1000 
У 4.838

УУУУУУУУУУ
сгановника 

становника 
са 1000—2000 становникаУУУУУУУУУУ

УУУУ
УУ

УУУУУУ душа, у 48
У 2.386 
У 945 
У 208

са 2000—5000 становника 
„ 5000—20000 становника 
„ 20.000—100.000 станов.

41 општини са преко 100.000 становника

УУ

УУ

"
у
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.,филозофе“. Сваки други
мам примере. Гетеова Грета је заиста живела у стотине хи- љада облика. А године 1908. пала је под џелатовим палошем златном косом опточена глава Грете Бајер. Ова млада Саксонка није отровала мајку у љубавној безсвести као Фаустова Мар- герита но с предумишљајем свога имућног вереника, да би после као његова универзална наследница могла усрећити свог потајног драгана, вереникова шофера. Немачка грађанска кћи неговала је своје цвеће, учила је у мајке кувати, свирала је по мало на гласовиру, по мало малала а ређе резала. Ишла је у свој „венчић" и држала га је. Тако су одрасле немачке вредне и штедљиве домаћице, скромне жене, узорне матере. Немачки народ био је доста сиромашан, скромност, вредноћа и штедња беху му потребни. Са богатством дошао је раскош, расип, рафинерија.Данас има два типа међу младим Немицама: Хипермодерна и полумодерна. Једна „полумодерна“ „— — — знате да сам после шестог разреда више девојачке похађала течај за заба-оспособљена. Сада се бавим, из

нов роман проповеда право на ра- дости живота, право да се „изживе сва осећања, све страсти, јер све што пригушимо у нама, <—
се против нас самих. Растроји нас, отрује шеп1* Свакако не велико као мошСладуњави арзеник.

Развиће Немице је огромно. Мушкарац ___и у мањој мери променуо. Док сестрица студира музику, позо- риште, живот, дотле он исто тако .. _г . конструкције, преводи класике и зноји се са формулама, као _ .. _ ј__отме се књиге и узвикује са Фаустом: „земљо опет сам твој!“ Такав ток ствари сматра се природним. Место над ћерком, 
------ А"~ је лепушкат — и потребно је.

---г-----
све чега се одричемо окреће 

нас“. То је оно Ме- 
али слађе.као шошегио шоп

се много спорије
грува грчке и латинске речи, 

тригонометријским 
на универзидедови. Једва једвицеи његови

лебди мајка над сином. Ако ]е лепушкат — и потребно је.МЧе апФгв (Јггешћеп, луаг Фгз, а1а ћи посћ Уо11 1Јп8сћи1(1 ћЈег гит АИаг 1га1з,
- ?

ОЈез 1гае, сНез Ша 
8о1уе1; заес1ит 1п 1ауШа.

№1 тићит гетапећћ,

виље. Прошле године спорта, књиговођством, прелиставам националну економиЈу, а ципом учим биологију. Поред тога уредно веџбам. Разуме се гласовир. — — — моји ме још не пуштају у Берлин. Веле да сам још несамостална. Да се нећу умети наћи. Но то није истина. Држим да ме не пуштају, јер је у великим варошима пуно опасности за младе девојке, нарочито ако нису баш ружне. “ Прочитавши писмо размишљао сам да ли за њу има још опа- ности. Бар ненаслућене и нежељене? Она ће постићи свој циљ. Наћи ће идуће бадње вечери „хандкофер“ гтд јелком. Отићи ће у Берлин. Да студира музику. Да слуша со11е§шт рићНсит Зимла, Шмита, Мајера. Да који месец или годину без над-зора „упознаје живот“.Оне су друге монстрезне. Још у четрнаестој години, кадаим над постељом виси уоквирени вез „Блажени чисти сердцем“ крију под јастуком у најбољем случају Золу. Са шеснаест го- дина предају се студијама. Усавршавају се у игрању. Питање талента данас није само декоративног значаја. Код кћери је данас исто тако важно, има ли смисла за играње и музику, као код сина да ли је способан за умни или физичко-механички рад. После играња и музике долази спорт. Понајвише зимски. Великој распрострањености „ши“-а, саона „бобслејг“ и ,.ске- летон“-а, њма се приписати да су све ређе бледе сањалачке цуре, да неће више бити гојазних матера и здепастих грађана. Играње, музика и спорт. А као пропратна околност љубав. Оне не зову то више љубављу, не. „Баз 8шћаи81ећеп!“ То јесвоју литературу1) и своје

сам

Као о сваком питању и свакој појави разговарао и о модерној младежи са више њих паметних а неколико и умних Немаца. Питао сам их да ли су са забринутошћу пра- тили како се данас Немица обично за свог петог вереника удаје, како је једва свом трећем1) мужу верна, како мајка и ћерка од првога мужа с истим потпоручником флертују, како... једном речју, како ми изгледа да је немачко грађанство раз-вратније и „од самих Француза“. Један одговор саопштавам у целости:

сам се

I

код

— Али молим вас! Француски народ то је човек, који већ пати од исушења кичме. Умерава се зато, да би што више дана удисао овај ваздух. Али кичма се суши. Из сржи јури неман до мождана. Немац, хја, он ужива истина мало јаче од својих дедова. Али то су само греси младости. Верујте!
Ј) Б е р л и н 1909. године : (на 100,000 становника) склопљених бракова 980, разведених 91. Хамбург 1909. године: (на 100,000 ста- новника) склопљених бракова 850, разведених 105 (!). У целом Рајху (на 100,000 становника) склопљених бракова 770, разведених бракова 24. На 100,000 постојећих бракова било је развода: 1900. године 81, 1901. године 81, 1902. године 93, 1903. године 101, 1904, године 101, 1905. го- дине 104. Тенденција је дакле растећа, иако доста умерено. Трострук је број разишлих али правно не разведених бракова (нарочито у јужном католичком делу Немачке).Има инемачко епикуреЈСтво.

*) Једно дело од многих: Уас1ешесит Гиг гисЈшећМозе Бећеп.8"еше8- . Без Уас1етесит-а Немац и не греши. Гете је имао право: „Ми Немци8СГ
смо од јуче или од сутра. Никако од данас“.
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ЧЕТВРТА ГЕНЕРАЦИЈА
ЧЕТВРТА ГЕНЕРАЦИЈА

.,филозофе“. Сваки други
мам примере. Гетеова Грета је заиста живела у стотине хи- 

љада облика. А године 1908. пала је под џелатовим палошем 

златном косом опточена глава Грете Бајер. Ова млада Саксонка 

није отровала мајку у љубавној безсвести као Фаустова Мар- 

герита но с предумишљајем свога имућног вереника, да би 

после као његова универзална наследница могла усрећити свог 

потајног драгана, вереникова шофера. Немачка грађанска кћи 

неговала је своје цвеће, учила је у мајке кувати, свирала је по 

мало на гласовиру, по мало малала а ређе резала. Ишла је у 

свој „венчић" и држала га је. Тако су одрасле немачке вредне 

и штедљиве домаћице, скромне жене, узорне матере. Немачки 

народ био је доста сиромашан, скромност, вредноћа и штедња 

беху му потребни. Са богатством дошао је раскош, расип, 

рафинерија.
Данас има два типа међу младим Немицама: Хипермодерна 

и полумодерна. Једна „полумодерна“ „— — — знате да сам 

после шестог разреда више девојачке похађала течај за заба-
оспособљена. Сада се бавим, из

нов роман проповеда право на ра- 

дости живота, право да се „изживе сва осећања, све страсти, 
јер све што пригушимо у нама, <—
се против нас самих. Растроји нас, отрује 

шеп1* Свакако не велико као мош
Сладуњави арзеник.

Развиће Немице је огромно. Мушкарац ___
и у мањој мери променуо. Док сестрица студира музику, позо- 

риште, живот, дотле он исто тако .. _г . 
конструкције, преводи класике и зноји се са 

формулама, као _ .. _ ј__
отме се књиге и узвикује са Фаустом: „земљо опет сам твој!“ 

Такав ток ствари сматра се природним. Место над ћерком, 
------ А"~ је лепушкат — и потребно је.

---г-----
све чега се одричемо окреће 

нас“. То је оно Ме- 
али слађе.као шошегио шоп

се много спорије

грува грчке и латинске речи, 
тригонометријским 

на универзидедови. Једва једвицеи његови

лебди мајка над сином. Ако ]е лепушкат — и потребно је.
МЧе апФгв (Јггешћеп, луаг Фгз, а1а ћи посћ Уо11 1Јп8сћи1(1 

ћЈег гит АИаг 1га1з, - ?
ОЈез 1гае, сНез Ша 
8о1уе1; заес1ит 1п 1ауШа.

№1 тићит гетапећћ,
виље. Прошле године 
спорта, књиговођством, прелиставам националну економиЈу, а 

ципом учим биологију. Поред тога уредно веџбам. Разуме се 
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опасности за младе девојке, нарочито ако нису баш ружне. “ 

Прочитавши писмо размишљао сам да ли за њу има још опа- 
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ће у Берлин. Да студира музику. Да слуша со11е§шт рићНсит 

Зимла, Шмита, Мајера. Да који месец или годину без над-

зора „упознаје живот“.
Оне су друге монстрезне. Још у четрнаестој години, када

им над постељом виси уоквирени вез „Блажени чисти сердцем“ 

крију под јастуком у најбољем случају Золу. Са шеснаест го- 

дина предају се студијама. Усавршавају се у игрању. Питање 

талента данас није само декоративног значаја. Код кћери је 

данас исто тако важно, има ли смисла за играње и музику, 
као код сина да ли је способан за умни или физичко-механички 

рад. После играња и музике долази спорт. Понајвише зимски. 
Великој распрострањености „ши“-а, саона „бобслејг“ и ,.ске- 

летон“-а, њма се приписати да су све ређе бледе сањалачке 

цуре, да неће више бити гојазних матера и здепастих грађана. 
Играње, музика и спорт. А као пропратна околност љубав. 
Оне не зову то више љубављу, не. „Баз 8шћаи81ећеп!“ То је

своју литературу1) и своје

сам

Као о сваком питању и свакој појави разговарао 

и о модерној младежи са више њих паметних а неколико и 

умних Немаца. Питао сам их да ли су са забринутошћу пра- 

тили како се данас Немица обично за свог петог вереника 

удаје, како је једва свом трећем1) мужу верна, како мајка и 

ћерка од првога мужа с истим потпоручником флертују, како... 
једном речју, како ми изгледа да је немачко грађанство раз-
вратније и „од самих Француза“. Један одговор саопштавам у 

целости:

сам се

I

код

— Али молим вас! Француски народ то је човек, који већ 

пати од исушења кичме. Умерава се зато, да би што више дана 

удисао овај ваздух. Али кичма се суши. Из сржи јури неман 

до мождана. Немац, хја, он ужива истина мало јаче од својих 

дедова. Али то су само греси младости. Верујте!

Ј) Б е р л и н 1909. године : (на 100,000 становника) склопљених 

бракова 980, разведених 91. Хамбург 1909. године: (на 100,000 ста- 
новника) склопљених бракова 850, разведених 105 (!). У целом Рајху (на 

100,000 становника) склопљених бракова 770, разведених бракова 24. 
На 100,000 постојећих бракова било је развода: 1900. године 81, 1901. 
године 81, 1902. године 93, 1903. године 101, 1904, године 101, 1905. го- 

дине 104. Тенденција је дакле растећа, иако доста умерено. Трострук је 

број разишлих али правно не разведених бракова (нарочито у јужном 

католичком делу Немачке).
Има инемачко епикуреЈСтво.

*) Једно дело од многих: Уас1ешесит Гиг гисЈшећМозе Бећеп.8"еше8- 
. Без Уас1етесит-а Немац и не греши. Гете је имао право: „Ми Немци

8СГ
смо од јуче или од сутра. Никако од данас“. 187
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ЕКОНОМСКА И СОЦИАЛНА СТРУКТУРА.

Ваз бсћбп-Оесзп^е то је цела култура Немачке 

од 1800. Госпођа Стаелка описала нам је ту културу, 
не свагда с дубоким разумевањем, не испитујући везе 

узрочности али исцрпно и верно тадањем схватању: 

„идеали, идеје; филозофи и славујиТ Није ни могла 

имати неке материјалистичне, еволуционе и генетичне 

погледе. То је све тек пола века доцније дошло. Данас 

знамо да је така спиритуална, литератско-филозофска 

култура одсев материалног неразвића, скучености, 
релативног сиромаштва. И противници нретераног и 

искључивог материјалистичког схватања историје — 

а противници нису више идеолози, јер „чистих“ више 

и нема, него присталице умереног историјског мате- 

ријализма — допуштају да је цело оно доба када су 

сликари мрзили боје, када вајаре Немачка уопште 

није имала, када су професори и песник-министар и 

песник-професор у малој јени и Вајмару били једини 

носиоци и представници културе (материјалну кул- 

туру нису онда познавали) када се је заносило дахом 

и сени љубљеног створа, када је Шилер певао:

Ваз 18( тсШ скз ВеШзсћеп Огбззе,
Ођгизк^еп тИ с(ет 8с1тег(.
1п с(аз ОеШегтсћ т бпп^еп,
Уотг(еИе ги ђезк^еп,
МаппИсћ тп с(ет ЧШћп ги пп^еп,
Оаз 18 ( зетез Е1/егз жг(

објашњено материјалним сиромаштвом. Стих и мисао 

продукују се нај јефтиније. Чулној култури Француске 

претходила је исто тако једна књижевничко-филозоф- 

ска епоха, као и Праксителу и Фидијасу читава
191
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ЕКОНОМСКА И СОЦИАЛНА СТРУКТУРА

стрију; 10 на осигуравајућа друштва и новчане за- воде.|) Већ ове бројке ће довољно јасно казати сва- ком ко није очима видео, огроман економски развој и саразмерно богатство данашње Немачке. Друга значајна појава је множење несамосталних 
ција, што још незначи и социалио декласирање. Зависних (намештеника, радника, надничара, слугу...) било је 1907. године у трговини 60°Ј0, у пољопривреди 34°!0, у индустрији и занатима 75°0 (нешто преко 20 милијона). Паралелно иде већи удео жене у зарађи- вању: у пољопривреди близу 5 милијона, у индустрији 2’4 милијона, у трговини и промету 1 милијон, свега 8 милијона женских у заради.2)

Економска морфологија друштва без продукцијоних јединица неда се уопште Зато морам пружити

мислилаца. Економскоплејада јелинских песника и развиће Немачке сувише је нагло, преломљено, а да се је могло глатко пренети вредности спиритуалне културе у нову, културу имућства и богаштине — чулно-естетску. Зато је јаз између „садржине“ и „форме“ још увек непреброђен, зато је несклад са- држине и облика управо карактеристика свих творе- данашње више културе у Немачкој.

1
егзистен-

вина
*

Економска и социална структура оних стотинеиз 1800. године, које данас чинедржава и државица територију Немачке, била је изванредно једноставна, много примитивнија него структура Горње Италије, Енглеске и Француске. Натурално газдинство владало је не само на селу него и у паланци и оно неколико средњих градова. Није само сељачка породица водила и продукцију и конзум у домазлуку него и грађанска у средњој и јужној Немачкој и властелчићи у север- ној, нарочито источно од Лабе. 1816. године живело Је на територији данашње Немачке 24-8 милијона душа. Земљорадњом, шумарством, рибарством и т. д. бавило се 18-5 милијона, 6-3 мил. у занатима, трговини,државној служби и слободним пози-

статистике
ни замислити. 

преглед величине подузећа у свима гранама привреде, иако ми је добро познато колико ће читалаца обићи све статиетичне шеме. Упољопривреди је било подузећа:
1!

Обра^иваке зем- I 100 хект. обрађива- ј ^ не земљедолази насваку,
| класу(поседа) хектара |

Величина 
у хектарима

Број подузећа
! ље у хектарима

1895 1907 I 1895 1907 1895 1907промету, војсци
вима. Богаташа — осим суверена и серенисима — могло се је избројати на десет прстију. 1910. године 18 милијона у пољопривреди е!с. а 47 милијона у осталим позивима и то: 27 милијона у индустрији, занатима, рудокопу, грађевинарству: 8'5 милијона у трговини, промету и гостионичарству; војска, чинов- ника и уметника: 3’5 милијона и т. д. Национални посед Немачке цењен је 1900. године на 210—220 марака1) (= 3500—4000 марака на главу) /з (= 75 милијарди) у берзанским вредно- 

вредности страних држава). 
било 5500 са 7 милијарди

Мали посед 
испод 2 3236367 3378509 1808444 1731317 5*6 5*4

2-5 || 1016318 1006318 3285934 3304872 10*1 10*4
Средњи 

посед 5—20 998804 1065539 9721875 10421565 29-9 32-7
Велики

сељачки поссд 
20—100
Велики 

и спахински 
поседи преко

281167 262191 9869837 9322106 30-3 29-3милијарде 
од тога 1
стима (14 милијарди на
Акцијских друштава је

9јш акцијских подузећа долази на инду-
') Национално имање североамеричких Сједињених Држав цењено је 1904. године на 425 милкјарде марака.

25061 23566 7831801 7055013 24-1 22-2100

Свега 5558317 5736082 32517941 31834373 100-0°'0 100*0 70 |

!) У Берлину живе данас по званичном исказу 20 особа са годишњим приходом од преко једног милијона марака. Го-

капитала;
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стрију; 10 на осигуравајућа друштва и новчане за- 

воде.|) Већ ове бројке ће довољно јасно казати сва- 

ком ко није очима видео, огроман економски развој 

и саразмерно богатство данашње Немачке. Друга 

значајна појава је множење несамосталних 

ција, што још незначи и социалио декласирање. 
Зависних (намештеника, радника, надничара, слугу...) 

било је 1907. године у трговини 60°Ј0, у пољопривреди 

34°!0, у индустрији и занатима 75°0 (нешто преко 20 

милијона). Паралелно иде већи удео жене у зарађи- 

вању: у пољопривреди близу 5 милијона, у индустрији 

2’4 милијона, у трговини и промету 1 милијон, свега 

8 милијона женских у заради.2)
Економска морфологија друштва без 

продукцијоних јединица неда се уопште 

Зато морам пружити

мислилаца. Економско
плејада јелинских песника и 

развиће Немачке сувише је нагло, преломљено, а да 

се је могло глатко пренети вредности спиритуалне 

културе у нову, културу имућства и богаштине — 

чулно-естетску. Зато је јаз између „садржине“ и 

„форме“ још увек непреброђен, зато је несклад са- 

држине и облика управо карактеристика свих творе- 

данашње више културе у Немачкој.

1
егзистен-

вина
*

Економска и социална структура оних стотине
из 1800. године, које данас чине

држава и државица 
територију Немачке, била је изванредно једноставна, 
много примитивнија него структура Горње Италије, 
Енглеске и Француске. Натурално газдинство владало 

је не само на селу него и у паланци и оно неколико 

средњих градова. Није само сељачка породица водила 

и продукцију и конзум у домазлуку него и грађанска 

у средњој и јужној Немачкој и властелчићи у север- 

ној, нарочито источно од Лабе. 1816. године живело 

Је на територији данашње Немачке 24-8 милијона душа. 
Земљорадњом, шумарством, рибарством и т. д. бавило 

се 18-5 милијона, 6-3 мил. у занатима, трговини,
државној служби и слободним пози-

статистике
ни замислити. 

преглед величине подузећа у 

свима гранама привреде, иако ми је добро познато 

колико ће читалаца обићи све статиетичне шеме. У
пољопривреди је било подузећа:

1! Обра^иваке зем- I 100 хект. обрађива- ј 
^ не земљедолази насваку,

| класу(поседа) хектара |Величина 

у хектарима
Број подузећа ! ље у хектарима

1895 1907 I 1895 1907 1895 1907
промету, војсци
вима. Богаташа — осим суверена и серенисима — 

могло се је избројати на десет прстију. 1910. године 

18 милијона у пољопривреди е!с. а 47 милијона у 

осталим позивима и то: 27 милијона у индустрији, 
занатима, рудокопу, грађевинарству: 8'5 милијона у 

трговини, промету и гостионичарству; војска, чинов- 

ника и уметника: 3’5 милијона и т. д. Национални 

посед Немачке цењен је 1900. године на 210—220 

марака1) (= 3500—4000 марака на главу) 

/з (= 75 милијарди) у берзанским вредно- 

вредности страних држава). 
било 5500 са 7 милијарди

Мали посед 
испод 2 3236367 3378509 1808444 1731317 5*6 5*4

2-5 || 1016318 1006318 3285934 3304872 10*1 10*4

Средњи 
посед 5—20 998804 1065539 9721875 10421565 29-9 32-7

Велики
сељачки поссд 

20—100
Велики 

и спахински 
поседи преко

281167 262191 9869837 9322106 30-3 29-3

милијарде 

од тога 1
стима (14 милијарди на
Акцијских друштава је

9јш акцијских подузећа долази на инду-

') Национално имање североамеричких Сједињених Држав 

цењено је 1904. године на 425 милкјарде марака.

25061 23566 7831801 7055013 24-1 22-2
100

Свега 5558317 5736082 32517941 31834373 100-0°'0 100*0 70 |

!) У Берлину живе данас по званичном исказу 20 особа 

са годишњим приходом од преко једног милијона марака. Го-капитала;
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Немачка је у очима лаика класична земља ве- 
ликог и спахинског поседа. Погрешно. Није Немачка него извесни крајеви у њојзи, у првом реду оба Мек- ленбурга (61% велики посед), Померанска (55%), Поз- 

(52%), Западна Пруска (44%), Источна Пруска 
(40%), Бранибор (35%), Шлеска (34°0). Мали и средњи посед снажи се видно. Парцелизовањем доменијалних 

Мекленбургу, Познању и Источној Пруској

Подузеће 
с једном 
особом

2-5
особа

6-10
особа

11—50 
особа

Преко
1000

особа

51-200
особа

201-1000
особа

1430465 1839939 3584571882 750671 704309 644819 205003нањска
* 123734911953776 5724731895 1329500 1362881 1114238 430286

| | преко51—100 101-500 500
1234137 2477083 1638805

поседа у
и у вези с тим с унутарњом колонизациом снажи

сељачки посед систематски. У Поз- 
нањској и Западној Пруској добија политика унутар- ње колонизације претежно национално-политични ка- рактер у колико се води у првом реду експроприја- циом Пољака. Ситни посед, парцеле, влада у Елзасу, Хесен-Насау, северном делу Баденске; мали и средњи 

у Средњој Немачкој, у Баварској, Виртембергу, 
на Рајни, Хесену. Развој у правцу малог и средњег 

отежава велика количина фидејкомисарно ве-

1907
14462861 3907290 | 10959161 25484991

Класифицирајући по уобичајеној шеми: мала, средња и велика подузећа, добивамо јаснији преглед прираштаја односно мањка у појединим класама:

се мали и средњи

Мало подузеће 
[1—5 особа]

Средње подузеће 
[6—50 особа] Велико подузеће Индустријска по- [преко 50 особа] дузећа уопштепосед

|подузећа| особе јподузећај особе подузећа [подузећа| особеособе

1895 1989572 3181125 139459 1902049 17941 ј 2907329 2146972 8000503
поседа
заних спахилука као и оскудица у земљи уопште а ширење градова и индустрије заузима све више ареала* 
То је уједно један од главних узрока значајној појави 
улажења са села у град, урбанизације или 
1апфисћ1-а.

У занатима и индустрији просечна расподела по- 
дузећа и радника на основу званичне статистике:

1907 1870261 3200282 187074 2714664 29033 4937927 2086368 10852873
Прираш- 
тај у °/0 ! — 6*0 !т. зв. 4-0-3 I +341 +42'7 +61*8 +69*8 -2*8 +35-7

У малим подузећима: 1895. г. 40%; 1907. г. 29%;у средњим подузећима: 1895. г. 23'8%; 1907. г. 25%;у великим подузећима: 1895. г. 36’2%; 1907. г. 46%свију у индустрији запослењених.
Маркс је имао право када је прорицао опадање малог подузећа и рашћење великог, али није имао право кад је оба процеса идентификовао с паупери- зациом, јер ова није никако наступила. Но о томе доцније. Једно је јасно: што смо даље од почетка индустрије тим је мањи изглед за сваког да дође до самосталности, а како пређе развој степен средњег и почетак великог подузећа нагиње бирократиза-

спођа Берта Круп - фон Болн плаћа порезу на 20 милијона марака годишњег прихода. (Посед јој се цени на 200 милијона марака, док магнату кнезу Гвиду од Донерсмарка на 150 ми- лијона, Ротшилд-Голтшмид у Франфурту 110 милијона марака, кнез Плес 90 милијона марака, гроф Шафгоч 80 милијона ма- рака имања!...). У самом Берлину броји се до 140 милијонара, док је у XVI. веку најбогатији човек у Берлину имао једва 50 хиљада марака.
2) Нерачунајући самосталне поседнице малога поседа у лољопривреди — нарочито испод 2 хектара.
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Немачка је у очима лаика класична земља ве- 

ликог и спахинског поседа. Погрешно. Није Немачка 

него извесни крајеви у њојзи, у првом реду оба Мек- 

ленбурга (61% велики посед), Померанска (55%), Поз- 

(52%), Западна Пруска (44%), Источна Пруска 

(40%), Бранибор (35%), Шлеска (34°0). Мали и средњи 

посед снажи се видно. Парцелизовањем доменијалних 

Мекленбургу, Познању и Источној Пруској

Подузеће 
с једном 
особом

2-5
особа

6-10
особа

11—50 
особа

Преко
1000

особа

51-200
особа

201-1000
особа

1430465 1839939 3584571882 750671 704309 644819 205003

нањска
* 123734911953776 5724731895 1329500 1362881 1114238 430286

| | преко
51—100 101-500 500
1234137 2477083 1638805поседа у

и у вези с тим с унутарњом колонизациом снажи
сељачки посед систематски. У Поз- 

нањској и Западној Пруској добија политика унутар- 

ње колонизације претежно национално-политични ка- 

рактер у колико се води у првом реду експроприја- 

циом Пољака. Ситни посед, парцеле, влада у Елзасу, 
Хесен-Насау, северном делу Баденске; мали и средњи 

у Средњој Немачкој, у Баварској, Виртембергу, 
на Рајни, Хесену. Развој у правцу малог и средњег 

отежава велика количина фидејкомисарно ве-

1907
14462861 3907290 | 10959161 25484991

Класифицирајући по уобичајеној шеми: мала, 
средња и велика подузећа, добивамо јаснији преглед 

прираштаја односно мањка у појединим класама:

се мали и средњи

Мало подузеће 
[1—5 особа]

Средње подузеће 
[6—50 особа]

Велико подузеће Индустријска по- 
[преко 50 особа] дузећа уопште

посед |подузећа| особе јподузећај особе подузећа [подузећа| особеособе

1895 1989572 3181125 139459 1902049 17941 ј 2907329 2146972 8000503
поседа
заних спахилука као и оскудица у земљи уопште а 

ширење градова и индустрије заузима све више ареала* 

То је уједно један од главних узрока значајној појави 

улажења са села у град, урбанизације или 

1апфисћ1-а.
У занатима и индустрији просечна расподела по- 

дузећа и радника на основу званичне статистике:

1907 1870261 3200282 187074 2714664 29033 4937927 2086368 10852873

Прираш- 
тај у °/0 ! — 6*0 !т. зв. 4-0-3 I +341 +42'7 +61*8 +69*8 -2*8 +35-7

У малим подузећима: 1895. г. 40%; 1907. г. 29%;
у средњим подузећима: 1895. г. 23'8%; 1907. г. 25%;
у великим подузећима: 1895. г. 36’2%; 1907. г. 46%

свију у индустрији запослењених.
Маркс је имао право када је прорицао опадање 

малог подузећа и рашћење великог, али није имао 

право кад је оба процеса идентификовао с паупери- 

зациом, јер ова није никако наступила. Но о томе 

доцније. Једно је јасно: што смо даље од почетка 

индустрије тим је мањи изглед за сваког да дође до 

самосталности, а како пређе развој степен средњег 

и почетак великог подузећа нагиње бирократиза-

спођа Берта Круп - фон Болн плаћа порезу на 20 милијона 

марака годишњег прихода. (Посед јој се цени на 200 милијона 

марака, док магнату кнезу Гвиду од Донерсмарка на 150 ми- 

лијона, Ротшилд-Голтшмид у Франфурту 110 милијона марака, 
кнез Плес 90 милијона марака, гроф Шафгоч 80 милијона ма- 

рака имања!...). У самом Берлину броји се до 140 милијонара, 
док је у XVI. веку најбогатији човек у Берлину имао једва 50 

хиљада марака.
2) Нерачунајући самосталне поседнице малога поседа у 

лољопривреди — нарочито испод 2 хектара.
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цији и комерциализацији подузетничког рада, јер ни 
један прегаоц неможе сам да има преглед целога рада, 
отуд (осим још и због капитала) множење акциских 
подузећа у великој индустрији.

У трговини нестаје из дана у дан правог малог 
трговца, његово место заузимају трошне егзистенције, 
воћара, цвећара, млекара и т. д. Док је 1895. године 
саразмер самосталних и зависних био 44:56, 1907. 
године погоршао се на 25:62. Концентрација кон- 
зумената и тражње у великим градовима даје услове 
за концентрацију понуде, трговине. ]Уагепћаиз и по- 
трошачке задруге сагиру малог трговца. \Уагепћаиз 
увлачи све више жену у трговачки рад, као прода- 
вачицу, тако, да је удео жене у трговини растао са 
22°|0 у години 1882-ој, на 30’1°|0 у години 1895, и 
38‘4°|о у години 1907-ој. Данас је прешао 45°|0.

*
Индустријализација и комерцијализација 

ништва, увлачење жене у рад за новчану зараду, 
нестајање малог самосталног подузећа у многим гра- 
нама производње, рефлекси су капиталистичног 
ретка друштва. Није још пречишћено да ли је 
врта појава у животу данашњег друштва једноставно 
последица тог поретка, да ли је урбанизам само 
економско-социалним или и психичним моментима 
објашњен. ,,81асИ ипд. ћапс1и још нигде није тако зна- 
чајно изговарано као у Немачкој од почетка нашег 
века. Узроци, процес и последице урбанизирања0 
питиване су од читаве војске демолога, социалних 
политика и социо-антрополога. Процес се врши и 
то у таким размерама да о неком већем преокрету 
путем политичних мера не можемо ни мислити. Зна- 
чајно је да се сви испитивачи слажу у априоричној 
претпоставци да је урбанизација штетна по органи- 
зам Немачког Народа, да је једно зло таке снаге да 
се мора за сада смотрено проучавати и тек неке 
мање превентивне мере учинити. Наговешћују да је

0 Види податке на страни 184—185.

цео процес добрим делом психично мотивисан,0 јер 
би иначе код искључиво социално-економских узрока 
било могуће довести до застоја или чак и преокрета 
отклонивши те конкретне социално-економске раз- 
логе. У целом може се поновити и код немачке ур- 
банизације што је Шгриндберг о Француској 
пре готово 30 година, у књизи.

Међу француским сељацима: Сељачки 
неће да остане код оца као неплаћен слуга или над- 
ничар, школа и касарна поништише у њему преда- 
ност к рођеној груди, ливадама и пољима, љубав 
према својим воловима и коњима. За време војничке 
службе заволео је градски, великоградски живот, 
гледао је младе раднике како недељом и празником 
троше и уживају, навикао се како изађе ван касарне 
на живот без обичаја и традиција, слободан 
живот. Нарочито који оставише млађу браћу на оче- 
вом дому ретко се враћају: „Има ко да обрађује оно 
парче земље“. И тако је остао сваки трећи 
момак по

писао

син

личан
станов-

сеоски
свршеној војеној служби у граду, сваке 

недеље, често и преко седмице имао је игранку, љу- 
•бав без обавеза, зарађивао је и добро живео. Но 
оснивањем породице прође и добар живот. Поседа 
није више имао, а за пољског радника није био, а 
сувише је развијено у њему осећање свог човечан- 
ског достојанства а да би се уврстио у ред оне класе 
којој поседник — послодавац на све начине даје осе- 

њихову инфериорност. Једновремено деловао је 
и економски моменат оскудице у слободној за обра- 
ђивање подесној земљи, као и прекобројност пољо- 
привредног радништва у крајевима са претежно ма-

по-
г»и чет-

ис- тити

Зомбарт је заступао у свом Озг то<1егпе каркаНзтиз, (2 ВЈе, 1902.) искључиво економско објашњавање ур-
банизма (II. рад. 228—238). У предстојећој преради, уверен сам, читаћемо дотични став модификован. За последњих 10 година 
развио се чист национални економ Зомбарт све више у пси- 
холошки расположеног социолога. Зимл је много допринео том развитку.
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ЕКОНОМСКА И СОЦИАЛНА СТРУКТУРАсредњим поседом услед увађања машинерија у

сељака одлази на Запад у
лим и
газдинство. Но највише 
индустриска седишта на Рајни и у Вестфалу из- североисточних покрајина где велики посед пружа зараде само у трећини године. Сезонски рад врше Пољаци и Русини (око милион), који долазе маја пре- ко границе и остају до октобра. Резултат је да је да- сваки пети Немац великоварошанин т. ј. станов- ник града са преко 100.000 душа, док је 1800. год. тек сваки 120-ти био великоварошанин0. Урбаниза- ција је један од оно неколико друштвених преобра- жаја који задиру у корен живота дотичне скупине, који за најкраће време преображују и организам сва- ког члана процесом захваћеног друштвеног круга. И античке и данашње дегенерације појединих национал- састојака или и целине појављују се на тлу ве- лико градске културе, управо је последица агломе- рацијом условљеног живота великоградског станов- 
ништва.

Кенигсбергу 507. У једној соби живе више него 6 душа — од 1000 станова — у Бреслави у 198, у Дрездну у 150, у Лајпцигу у 156, у Берлину у 120 случајева. Од 1000 станова имао је т. зв. 8с/г1а/&ап&ег-е'] у Лајпцигу 322, у Минхену 306, у Дрездну 278, у Франкфурту 258, у Берлину 210. То је расуло по- родице, „ћелице друштва“. Познати вођ енглеских социала Џон Мак-Доналд одбио је 1908. год. на кон- ференцији у Хулу оптужбе буржоаске да социализам разорава породичан живот: „расуло породице проуз- роковано је ужасним станарским приликама, као и радом деце и жене по творницама, често читаве ча- сове удаљене од места где отац и муж зарађују хлеб“. Из атмосфере тих мизерних станова бега муж и у крчму, где дим и жамор недају бар премишљати о својој беди. У таким околностима

нас

них
не може породица вршити ни свој задатак као васпитачица прираштаја. Застој у овој функцији осветљује довољно чињеница да је у Берлину 75 хиљада малолетника 

ром и старањем општине, поред живих родитеља.Истина је да ни сељак не живи у бољим станар- ским околностима али његов рад, у пољу и двори- шту, парализује хигијенске недостатке стана. Истина је да социална хигијена комуна као и санитарни над- зор у творницама узимају све веће размере али не заборавимо ни речи једног тако позваног судије
11 Радничке породице, а оне станују у собама које су уједно и дечја соба и спаваћа и салон и ручаоница, примају на ноћиште младиће и девојке, већином раднике. Често спавају на истом кревету домаћин и домаћица и још један 8сћ1ајдапдег, мушки или женски. Обични су случајеви да једни спавају дању (чије занимање изискује ноћни рад) а други долазе ноћу лежу У исти кревет, топао још од пређашњег „закупника“ и — не- претресен. Нису ретки случајеви да жена с децом спава у истој соби где је и 8сћ1а/дапдег док је муж на ноћном раду. Удовци примају женске 8сИ1а/дапдеге, удовице мушке и т. д, Зато одго- вара пркосно берлинска ћерка, ако је отац изнимно кори због ноћног скитања: 1ск гјећ јп 8сћ1аје1еИе, значи: отказујем вамстан и селим се у само за спавање изнајмљен кревет у десе- том кварту.

Физично, психично и морално дегенерише вели- градско становништво у првом реду усљед агло- мерације. Сунце, највећи дезинфикатор, и чист зрак управо су луксуз великоградског човека. Концентра- ција, проституција као и продаја алкохола и пре свега јадне станарске прилике ЈОк Х^оћпип^зпо/ — то је вапај великоградске културе, а против ње нема арканума. Стан као фактор миљеа и селекције почи- ње бити извором свега друштвеног зла. Станови су препуњени. У Берлину живе у сваком стану 47 душа (разуме се просечно), у Бреслау 39, у Дрезди 28, Лајпцигу 27. Још је од већег значаја колико особа долази на сваку собу, односно избу: у Берлину је 1900. год. од 1000 људи 438 у становима од

под надзо-ко
*

живело
једне собе, која је уједно служила и као кухиња, где пере и суши рубље и т. д., у Бреслави 409,се и

са 200.0001Ј 1800. год. само је Берлин био велик град —територији данашње Немачке живеластановника, док је на 
свега 24 милиона душа.
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Кенигсбергу 507. У једној соби живе више него 6 

душа — од 1000 станова — у Бреслави у 198, у 

Дрездну у 150, у Лајпцигу у 156, у Берлину у 120 

случајева. Од 1000 станова имао је т. зв. 8с/г1а/&ап&ег-е'] 
у Лајпцигу 322, у Минхену 306, у Дрездну 278, у 

Франкфурту 258, у Берлину 210. То је расуло по- 

родице, „ћелице друштва“. Познати вођ енглеских 

социала Џон Мак-Доналд одбио је 1908. год. на кон- 

ференцији у Хулу оптужбе буржоаске да социализам 

разорава породичан живот: „расуло породице проуз- 

роковано је ужасним станарским приликама, као и 

радом деце и жене по творницама, често читаве ча- 

сове удаљене од места где отац и муж зарађују хлеб“. 
Из атмосфере тих мизерних станова бега муж и у 

крчму, где дим и жамор недају бар премишљати о 

својој беди. У таким околностима

нас

них не може породица 

вршити ни свој задатак као васпитачица прираштаја. 
Застој у овој функцији осветљује довољно чињеница 

да је у Берлину 75 хиљада малолетника 

ром и старањем општине, поред живих родитеља.
Истина је да ни сељак не живи у бољим станар- 

ским околностима али његов рад, у пољу и двори- 

шту, парализује хигијенске недостатке стана. Истина 

је да социална хигијена комуна као и санитарни над- 

зор у творницама узимају све веће размере али не 

заборавимо ни речи једног тако позваног судије
11 Радничке породице, а оне станују у собама које су 

уједно и дечја соба и спаваћа и салон и ручаоница, примају 

на ноћиште младиће и девојке, већином раднике. Често спавају 

на истом кревету домаћин и домаћица и још један 8сћ1ајдапдег, 
мушки или женски. Обични су случајеви да једни спавају дању 

(чије занимање изискује ноћни рад) а други долазе ноћу лежу 

У исти кревет, топао још од пређашњег „закупника“ и — не- 

претресен. Нису ретки случајеви да жена с децом спава у истој 
соби где је и 8сћ1а/дапдег док је муж на ноћном раду. Удовци 

примају женске 8сИ1а/дапдеге, удовице мушке и т. д, Зато одго- 

вара пркосно берлинска ћерка, ако је отац изнимно кори због 

ноћног скитања: 1ск гјећ јп 8сћ1аје1еИе, значи: отказујем вам
стан и селим се у само за спавање изнајмљен кревет у десе- 

том кварту.

Физично, психично и морално дегенерише вели- 

градско становништво у првом реду усљед агло- 

мерације. Сунце, највећи дезинфикатор, и чист зрак 

управо су луксуз великоградског човека. Концентра- 

ција, проституција као и продаја алкохола и пре 

свега јадне станарске прилике ЈОк Х^оћпип^зпо/ — 

то је вапај великоградске културе, а против ње нема 

арканума. Стан као фактор миљеа и селекције почи- 

ње бити извором свега друштвеног зла. Станови су 

препуњени. У Берлину живе у сваком стану 47 душа 

(разуме се просечно), у Бреслау 39, у Дрезди 28, 
Лајпцигу 27. Још је од већег значаја колико особа 

долази на сваку собу, односно избу: у Берлину је 

1900. год. од 1000 људи 438 у становима од

под надзо-

ко *

живело
једне собе, која је уједно служила и као кухиња, где 

пере и суши рубље и т. д., у Бреслави 409,се и
са 200.000

1Ј 1800. год. само је Берлин био велик град —
територији данашње Немачке живела

становника, док је на 
свега 24 милиона душа.
198 199



ЕКОНОМСКА И СОЦИАЛНА СТРУКТУРА
ЕКОНОМСКА И СОЦИАЛНА СТРУКТУРА

хајдлбершког професора Винценца Чернија: „Соци- може много али не може отклонити крађе, које се готово свагда ухвате јер је паска не- вероватно организована. У тој опојној атмосфери мора се и особље узети на око. Читав 
троле и потказивања постоји међу особљем. Сваки намештеник има да пријави друга којега је ухватио у каквој неисправности. Ко ухвати колегу, односно колегиницу, у крађи и пријави је награђује се до 100 марака. Морални утицај овог понижавајућег система неможе бити позигиван, али је систем потребан, јер је сва атмосфера иеприродна, нездрава.

Масе великоградског становништва представљају најнемирнији, несталнији, елеменат. Оне немају свога тла, обескорењене су. 1900. год. 5671°ј0 великоград- ског ста^овништва у Немачкој рођен је ван града пребивања за време пописа а од тих скоро 57°|0 само 7-9°|о дошло је из другог великог града, остали изпаланке, са села.....  У Шарлотнбургу 81*1 °ј0, у Килу65*8°|0, Минхену 63*9°0, Дрездну 61 *5°|0, Штутгарту 6М°ј0, Есену 61°|0, Штрасбургу 60*2°ј0, Берлину 59* 100, Франк- фурту 58-2%, становништва рођено је ван градова пре- бивањаДЈош дубљи поглед добили би у флуктуирање маса кад би имали података о селењу преко године. За Дислдорф знамо да је 1905. год. 182 хиљаде особа вршило селидбу у самом граду а то је преко половине становништва, додамо ли још 90 хиљада исељених и досељених израчунаћемо, да је једва 16°|0 целокуп- ног становништва у току године остало у истом стану, на „рођеном огњишту“ (?). Осећање усамље- ности и неодређености, растрешеност и извесна огор- ченост то су латентни елементи психе великоваро- шанина. Овако растројена психа великоварошанина неможе неговати с!аз ОеШ^-Зсћбпе, не може пратити пијетистичне сеансе и заносити се сафистичним стро- фама. Чула треба збунити, 
бити засићени

ална хигиЈена 
последње узроке великоградске дегенерациЈе, а то је великоградски живот као такав“. Већи број соци- алних анормалности: душевних болести, самоубиста- ва, сексуалке перверзности и т. д. доводе многи у везу са културним напретком, сматрају их као цену коју плаћамо тај напредак. Чини ми се погрешним то довађење у везу; није дегенерација последица кул- турног напретка него је паралелан процес оном дру- гом ког називамо културним „напретком“. Док нам се узрочне везе не покажу не дајмо се од пустог вербализма уверити да се културни напредак тако крваво плаћа. Тачније је поставити проблем овако: је урбанизација један од више облика про-

можда једини облик?

систем кон-

'V*

по

да ли
греса и јели уопште то 
После детаљних испитивања моћи ће се дати одговор, дотле узимамо и урбанизацију и дегенерисање ста-

такове, као факта

или

новништва у великом граду као 
без сваког валутирања.

Већ површном посматрачу натуруЈе се као ка-
његова „нервоз-рактеристика великоварошанина 

ност“, непостојаност, растројеност. Цео миље њега удешен је на то: осветлење, излози, електричне комуникације, новинарско обавештавање и т. д. Про- стор је велик, време кратко, отуд журба, прилике за увеселењем и забаву многобројне, отуд нереше- ност, колебање између једног започетог и још другог неокушаног. На ту нервозност рачунају и трговачка подузећа, оптички опсенути то је основа сваког успе- Нарочито \Уагепћаи$ базира на душевној неса- браности купаца: музика по ходницима, па множина свега, а све је изложено по тезгама, мали дискретни за чај и посластице, све то мути по крви по- ., уљуљкује их у бесвесност наркозе, суге- вољу, хотење, да присвоје нешто од те мно-

око

ха.

салон 
сетилаца 
рује им
жине, да пазаре онако лудо док траје средство при- свајања — новац, често и преко тога, отуд силне

опити, око и слух морају да дух не дође до катастрофалних решавања. Великоградско имућство и душевна узне-
11 Маро1еопе Со/ајапт: Оетодгара, ИароП 1909. рад. 540 зеди.200
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хајдлбершког професора Винценца Чернија: „Соци- 

може много али не може отклонити крађе, које се готово свагда ухвате јер је паска не- 

вероватно организована. У тој опојној атмосфери 

мора се и особље узети на око. Читав 

троле и потказивања постоји међу особљем. Сваки 

намештеник има да пријави друга којега је ухватио 

у каквој неисправности. Ко ухвати колегу, односно 

колегиницу, у крађи и пријави је награђује се до 100 

марака. Морални утицај овог понижавајућег система 

неможе бити позигиван, али је систем потребан, јер 

је сва атмосфера иеприродна, нездрава.
Масе великоградског становништва представљају 

најнемирнији, несталнији, елеменат. Оне немају свога 

тла, обескорењене су. 1900. год. 5671°ј0 великоград- 

ског ста^овништва у Немачкој рођен је ван града 

пребивања за време пописа а од тих скоро 57°|0 само 

7-9°|о дошло је из другог великог града, остали из
паланке, са села.....  У Шарлотнбургу 81*1 °ј0, у Килу
65*8°|0, Минхену 63*9°0, Дрездну 61 *5°|0, Штутгарту 6М°ј0, 
Есену 61°|0, Штрасбургу 60*2°ј0, Берлину 59* 100, Франк- 

фурту 58-2%, становништва рођено је ван градова пре- 

бивањаДЈош дубљи поглед добили би у флуктуирање 

маса кад би имали података о селењу преко године. 
За Дислдорф знамо да је 1905. год. 182 хиљаде особа 

вршило селидбу у самом граду а то је преко половине 

становништва, додамо ли још 90 хиљада исељених и 

досељених израчунаћемо, да је једва 16°|0 целокуп- 

ног становништва у току године остало у истом 

стану, на „рођеном огњишту“ (?). Осећање усамље- 

ности и неодређености, растрешеност и извесна огор- 

ченост то су латентни елементи психе великоваро- 

шанина. Овако растројена психа великоварошанина 

неможе неговати с!аз ОеШ^-Зсћбпе, не може пратити 

пијетистичне сеансе и заносити се сафистичним стро- 

фама. Чула треба збунити, 
бити засићени

ална хигиЈена 
последње узроке великоградске дегенерациЈе, а то 

је великоградски живот као такав“. Већи број соци- 

алних анормалности: душевних болести, самоубиста- 

ва, сексуалке перверзности и т. д. доводе многи у 

везу са културним напретком, сматрају их као цену 

коју плаћамо тај напредак. Чини ми се погрешним 

то довађење у везу; није дегенерација последица кул- 

турног напретка него је паралелан процес оном дру- 

гом ког називамо културним „напретком“. Док нам 

се узрочне везе не покажу не дајмо се од пустог 

вербализма уверити да се културни напредак тако 

крваво плаћа. Тачније је поставити проблем овако: 

је урбанизација један од више облика про-
можда једини облик?

систем кон-

'V*

по

да ли
греса и јели уопште то 

После детаљних испитивања моћи ће се дати одговор, 
дотле узимамо и урбанизацију и дегенерисање ста-

такове, као факта

или

новништва у великом граду као 

без сваког валутирања.
Већ површном посматрачу натуруЈе се као ка-

његова „нервоз-рактеристика великоварошанина 

ност“, непостојаност, растројеност. Цео миље 

њега удешен је на то: осветлење, излози, електричне 

комуникације, новинарско обавештавање и т. д. Про- 

стор је велик, време кратко, отуд журба, прилике 

за увеселењем и забаву многобројне, отуд нереше- 

ност, колебање између једног започетог и још другог 

неокушаног. На ту нервозност рачунају и трговачка 

подузећа, оптички опсенути то је основа сваког успе- 

Нарочито \Уагепћаи$ базира на душевној неса- 

браности купаца: музика по ходницима, па множина 

свега, а све је изложено по тезгама, мали дискретни 

за чај и посластице, све то мути по крви по- 

., уљуљкује их у бесвесност наркозе, суге- 

вољу, хотење, да присвоје нешто од те мно-

око

ха.

салон 

сетилаца 

рује им
жине, да пазаре онако лудо док траје средство при- 

свајања — новац, често и преко тога, отуд силне

опити, око и слух морају 

да дух не дође до катастрофалних 

решавања. Великоградско имућство и душевна узне-

11 Маро1еопе Со/ајапт: Оетодгара, ИароП 1909. рад. 540 зеди.
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миреност условљавају бујање чулно-естетске, оптичке 
и акустичне културе. иримку опера и балета, салонски 

осим академског света — искључиво она.
Безусловно од већег је значаја по културу бли- ске немачке прошлости и данашњице, други разред, интелектуална буржоазија. Овамо убрајамо све ака- демски образоване грађане са приходом преко 3500 марака (округло 27* милиона с породицом заједно). На челу ове класе долазе преко 5000 универзитет- ских и академских професора са својим породицама (округло 10.000 хиљада). Духовна култура преовла- ђује у овом разреду. Књига је јефтинија и трајнија од позоришних представа, чајно вече је мањи раскош 

од банкета и динеа. Галерију слика замењује богата библиотека, коњски

живот негуЈе —

Поред или тачније на основу економске морфо- 
значајног дуализма 8(аШ ипд 1апс1 долазимо 'х.логиЈе и

до класне раздеобе, до определења класних кругова 
у скупини модерног народа. Марксисте знају само за 
две класе, за експлоататоре и експлоатисане. Нама није тако лако делити друштво, јер ми узимамо на- поредо економским моментом диференцовања и пси- хични за критериј. Четир класе разликујемо у Не- мачкој: 1. привилегисовану, (историјом и приходом) 2. интелектуалну буржоазију, без веКег прихода. 3. 
малограђанство 4. пролетаријат. И у овој 
лежи извесно шематизовање, али без тог недостатка не може бити никоја класификација а најмање где Ј'е објект, као у овом случају — припадност социал- 
ном разреду — динамичан појам.

Феудална аристрокатија, спахије и феудални 
племићски скоројевићи финансиког

и аутомобилски спорт: Ши, саоне, туристика, место на ривијери одлазе у мале купке Северног Мора, у летишта Баварске и Тирола или се прибијају по галеријама и хотелима Италије. Ова је класа, осим незнатног броја средњих 
најмање начега од капиталистичног духа (дијалекти- 
чар би додао да буржоазија и данас гаји још „идеале“, али ми невидимо таких идеала, него духовну културу 
као такову) иако јој је данас седиште у граду (осим лротестанских пастооа) не као за време Гетеа 
претежно у паланци (Гете: Ветпћипреп ит спепеиШсће 8ргасће хеекће пиптећг с1ег рапгеп N0(1011, ће-80ппег8 аћег етет рет88еп МШеШаппе ги ри(е рећеп....ћ(егги рећбгеп сИе Вешћпег кктег 8(аШе, бегеп Зеиксћ- ктс( 80 у(е1е шћ1ре1е$епе, шћ1ће8(еШе гаћК. АИе Веат- (еп ипд. (Јп(егћеат(еп с(а8е(ћ8(, НапдеШеик, РаћпкаШел, 
уогги^Псћ Ргаиеп ипс! ТбсШег 8о(сћег РатШеп, аисћћапд^еШИсће..... .). Ствар је препира да ли да се у
малограђанство рачуна већ све што има прихода преко 600 марака или пак од 1500 па на више. Ја се решавам — против Зомбарта — за последњу по- 
делу. Мало грађанство се разликује од пролетаријата једино вишим 8(апдагд о/ Н/е-ош у колико узима у- 
дела у бољој исхрани па и разоноди и увесељавању, 
док пролетаријат (дакле све испод 1500 марака при-

подели

трговаца,
I *

индустријалци и 
света не представљају један социалан тип, у њему 
је више варијената: Пруски јункер, који је редовно полуиндустријалац (спирит и скроб од кртоле, шећер 
из репе!) и франачки и швапски ритер, који Је 
чешће професор на универзи, државни саветник, него поседник и индустријалац. Поред феудалног племства и банковног и берзанског силника с племићском ди- 
пломом скорашњег датума, развија се нова аристо- крација богаштине, знатним делом жидовске крви. Ова прва — привилегисована класа (са породицом 
можемо их рачунати на округло 800 хиљада до 
лион) функционише као регулатор државног 
номског фукционисања друштва, у једним рукама 
спојене су артерије свега материјалног културног живота. Ова класа издржава вишу чулиу уметност: 
сликарство и вајарство, она доприноси знатан део

ми- 
и еко-
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миреност условљавају бујање чулно-естетске, оптичке 

и акустичне културе.
иримку опера и балета, салонски 

осим академског света — искључиво она.
Безусловно од већег је значаја по културу бли- 

ске немачке прошлости и данашњице, други разред, 
интелектуална буржоазија. Овамо убрајамо све ака- 

демски образоване грађане са приходом преко 3500 

марака (округло 27* милиона с породицом заједно). 
На челу ове класе долазе преко 5000 универзитет- 

ских и академских професора са својим породицама 

(округло 10.000 хиљада). Духовна култура преовла- 

ђује у овом разреду. Књига је јефтинија и трајнија 

од позоришних представа, чајно вече је мањи раскош 

од банкета и динеа. Галерију слика замењује богата 

библиотека, коњски

живот негуЈе —

Поред или тачније на основу економске морфо- 

значајног дуализма 8(аШ ипд 1апс1 долазимо
'х.

логиЈе и
до класне раздеобе, до определења класних кругова 

у скупини модерног народа. Марксисте знају само за 

две класе, за експлоататоре и експлоатисане. Нама 

није тако лако делити друштво, јер ми узимамо на- 

поредо економским моментом диференцовања и пси- 

хични за критериј. Четир класе разликујемо у Не- 

мачкој: 1. привилегисовану, (историјом и приходом) 

2. интелектуалну буржоазију, без веКег прихода. 3. 
малограђанство 4. пролетаријат. И у овој 
лежи извесно шематизовање, али без тог недостатка 

не може бити никоја класификација а најмање где 

Ј'е објект, као у овом случају — припадност социал- 

ном разреду — динамичан појам.
Феудална аристрокатија, спахије и феудални 

племићски скоројевићи финансиког

и аутомобилски спорт: Ши, 
саоне, туристика, место на ривијери одлазе у мале 

купке Северног Мора, у летишта Баварске и Тирола 

или се прибијају по галеријама и хотелима Италије. 
Ова је класа, осим незнатног броја средњих 

најмање начега од капиталистичног духа (дијалекти- 

чар би додао да буржоазија и данас гаји још „идеале“, 
али ми невидимо таких идеала, него духовну културу 

као такову) иако јој је данас седиште у граду (осим 

лротестанских пастооа) не као за време Гетеа 

претежно у паланци (Гете: Ветпћипреп ит спе
пеиШсће 8ргасће хеекће пиптећг с1ег рапгеп N0(1011, ће-
80ппег8 аћег етет рет88еп МШеШаппе ги ри(е рећеп....
ћ(егги рећбгеп сИе Вешћпег кктег 8(аШе, бегеп Зеиксћ- 

ктс( 80 у(е1е шћ1ре1е$епе, шћ1ће8(еШе гаћК. АИе Веат- 

(еп ипд. (Јп(егћеат(еп с(а8е(ћ8(, НапдеШеик, РаћпкаШел, 
уогги^Псћ Ргаиеп ипс! ТбсШег 8о(сћег РатШеп, аисћ
ћапд^еШИсће..... .). Ствар је препира да ли да се у
малограђанство рачуна већ све што има прихода 

преко 600 марака или пак од 1500 па на више. Ја 

се решавам — против Зомбарта — за последњу по- 

делу. Мало грађанство се разликује од пролетаријата 

једино вишим 8(апдагд о/ Н/е-ош у колико узима у- 

дела у бољој исхрани па и разоноди и увесељавању, 
док пролетаријат (дакле све испод 1500 марака при-

подели

трговаца,

I *

индустријалци и 
света не представљају један социалан тип, у њему 

је више варијената: Пруски јункер, који је редовно 

полуиндустријалац (спирит и скроб од кртоле, шећер 

из репе!) и франачки и швапски ритер, који Је 

чешће професор на универзи, државни саветник, него 

поседник и индустријалац. Поред феудалног племства 

и банковног и берзанског силника с племићском ди- 

пломом скорашњег датума, развија се нова аристо- 

крација богаштине, знатним делом жидовске крви. 
Ова прва — привилегисована класа (са породицом 

можемо их рачунати на округло 800 хиљада до 

лион) функционише као регулатор државног 

номског фукционисања друштва, у једним рукама 

спојене су артерије свега материјалног културног 

живота. Ова класа издржава вишу чулиу уметност: 

сликарство и вајарство, она доприноси знатан део

ми- 

и еко-

202 203



ЕКОНОМСКА И СОЦИАЛНА СТРУКТУРА ЕКОНОМСКА И СОЦИАЛНА СТРУКТУРА

класне диференцијације. Мали 
љак живи истим животом као сваки

хода) само ЕхШепгтМтит досеже, само вегетативно 
животари. Малограђана по нашем одређењу (преко 
1500 а до 3500 марака прихода) има у Немачкој 
20—30 милиона (с породицом). Занатлије, мали тр- 
говци, средњи и мали поседници сељаци, фабрички 
радници I. категорије (%е1егп1е АЊеПег) многобројни
трговачки и индустриски намештеници... близу по-
ловице читавог сановништва. Две трећине овог мало- . 
грађанства станује и живи у граду, средњем и вели- 
ком, али веома мали део се и родио у њему. То су 
дошљаци. Њихов је живот једно пењање, асценденција:

1Јп8 Ш ре/аНеп ет Ејз уог а11еп
(Јтег^ккШсћ ипЈ \Еаћгћа/( зсћбп:
Шг 8(е/о-еп аи/и>аг(§ иш1 уогшг(§ тгИеп
Шг ги (1ез ћећепаз 1еисћ(епс!ег Нбћ'п

поздравља их Карл Хенкл социалним жаром дваестог 
века. Једна трећина је на селу, или средњи и мали 
поседник сељак или још од оних Гетеових малогра- 
ђана из Неппапп иш! ОогоСпеа:

НеИ с(ет Впг^ег без Шетеп 8(а<1сћеп§, 
ж(сћег ШпсШсћ Оежгћ т(( с(ет Впгоегегжгћ рааг(!.......

Нова је група у малограђанству велик број на- 
мештеника индустриских и трговачкик твртки — до* 
1‘|2 милион (без породице). Нови привредни облици 
излучили су и један нов социални тип. Они се раз- 
ликују од осталих малограђана у колико се сматрајУ 
ближе интелектуалној буржоазији, у колико 
прокуриста, благајник, књиговођа, коресподент, 
држава права на предикат интелектуалца. Али они 
тог права немају јер исто тако нунуче по такту ваљке 
Вег §сћбп§(е Р(а(г, с!еп кћ аи/ Егбеп ћаћ’, с1а§ Г§( сће 
Ра§епћапк ат ЕКетргаћ као сваки трговачки или за- 
натлијски спомоћник, као сваки фабрички радник. А 
више јела и пића, бољи шешир и ципела, као и стан 
са засебном кухињом и нужником није за нас моменаг

и средњи поседник се-
други малогра- ђанин. Истина још неигра билијара као француски

„ратар“ али није далеко од тога. Члан је Випп-а пег 
1мпс1тг(е, залази у касину и спава у патосаној соби, 
покрива се јорганом и обува ципеле. Кад дође у град 
иде у позориште, стално је претплаћен на једне новине.

Пролетаријат — градски и сеоски — т. ј. фа- 
брички и земљораднички могао бих делити у две 
групе: са приходом од 600 марака11 и са приходом 
од 600—1500 марака. Разлика је у мањој или већој 
беди, никако у културно квалитативним 
Градски пролетаријат оправдано

моментима. 
може исповедати:

XVк §т<1 сИе Агтеп, тг §тс! сће Е1епс(еп,
Агте ипс( Е(епс(е §тс1 тг тсћ(,
ХМеИ тК гекћеп Тбпеп, тК рШск§ће§ее1епКеп 
Еи ип§ с!к ЗКтте Кег 2икип/( §ргкћ(.

Беда градског пролетаријата није постала већом, на- 
против. Но градски пролетаријат почиње 
осећати оно што му фали, не књиге, позориште, 
школа и уман рад, него бољи, човека достојнији стан 
и боља храна, наравно често само више пића и и- 
гранке, помодније одело и мање рада. Ипак има Демл 
право кад горком иронијом буди справедљивост бур- 
жоазије према тежњама усталог пролетаријата:

све више

Шг ћаћеп ет Ве((, тг ћаћеп ет КтК, тет Ше(ћ! 
Ш(г ћаћеп аисћ АгћеК ипс( раг ги гжК,
(ЈпК ћаћеп 8оппе ипс! ререп ипс! Штс1,
(Јпс( ип§ /ећК пиг ете КкипркеК
(Јт §о /т ги §ет, те сИе Убре1 §тс1: пиг 2еК.
Градски пролетаријат је поред феудалне аристо- 

кратије најсвеснији, најзбијенији друштвен разред. 
Велики град је плодно тло асоцијације 
кооперације. На доглед непрегледних фаланги орга-

11 Пруски законодавац сматра Ех18Гепгтттит-ом 900 .марака, док на пр. баварски само 600 мар.

сваки
по-

и социалне
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класне диференцијације. Мали 

љак живи истим животом као свакихода) само ЕхШепгтМтит досеже, само вегетативно 

животари. Малограђана по нашем одређењу (преко 

1500 а до 3500 марака прихода) има у Немачкој 

20—30 милиона (с породицом). Занатлије, мали тр- 

говци, средњи и мали поседници сељаци, фабрички 

радници I. категорије (%е1егп1е АЊеПег) многобројни
трговачки и индустриски намештеници... близу по-
ловице читавог сановништва. Две трећине овог мало- . 
грађанства станује и живи у граду, средњем и вели- 

ком, али веома мали део се и родио у њему. То су 

дошљаци. Њихов је живот једно пењање, асценденција:

1Јп8 Ш ре/аНеп ет Ејз уог а11еп
(Јтег^ккШсћ ипЈ \Еаћгћа/( зсћбп:
Шг 8(е/о-еп аи/и>аг(§ иш1 уогшг(§ тгИеп
Шг ги (1ез ћећепаз 1еисћ(епс!ег Нбћ'п

поздравља их Карл Хенкл социалним жаром дваестог 

века. Једна трећина је на селу, или средњи и мали 

поседник сељак или још од оних Гетеових малогра- 

ђана из Неппапп иш! ОогоСпеа:

НеИ с(ет Впг^ег без Шетеп 8(а<1сћеп§, 
ж(сћег ШпсШсћ Оежгћ т(( с(ет Впгоегегжгћ рааг(!.......

Нова је група у малограђанству велик број на- 

мештеника индустриских и трговачкик твртки — до* 

1‘|2 милион (без породице). Нови привредни облици 

излучили су и један нов социални тип. Они се раз- 

ликују од осталих малограђана у колико се сматрајУ 

ближе интелектуалној буржоазији, у колико 

прокуриста, благајник, књиговођа, коресподент, 
држава права на предикат интелектуалца. Али они 

тог права немају јер исто тако нунуче по такту ваљке 

Вег §сћбп§(е Р(а(г, с!еп кћ аи/ Егбеп ћаћ’, с1а§ Г§( сће 

Ра§епћапк ат ЕКетргаћ као сваки трговачки или за- 

натлијски спомоћник, као сваки фабрички радник. А 

више јела и пића, бољи шешир и ципела, као и стан 

са засебном кухињом и нужником није за нас моменаг

и средњи поседник се-
други малогра- 

ђанин. Истина још неигра билијара као француски
„ратар“ али није далеко од тога. Члан је Випп-а пег 

1мпс1тг(е, залази у касину и спава у патосаној соби, 
покрива се јорганом и обува ципеле. Кад дође у град 

иде у позориште, стално је претплаћен на једне новине.
Пролетаријат — градски и сеоски — т. ј. фа- 

брички и земљораднички могао бих делити у две 

групе: са приходом од 600 марака11 и са приходом 

од 600—1500 марака. Разлика је у мањој или већој 

беди, никако у културно квалитативним 

Градски пролетаријат оправдано
моментима. 

може исповедати:

XVк §т<1 сИе Агтеп, тг §тс! сће Е1епс(еп,
Агте ипс( Е(епс(е §тс1 тг тсћ(,
ХМеИ тК гекћеп Тбпеп, тК рШск§ће§ее1епКеп 

Еи ип§ с!к ЗКтте Кег 2икип/( §ргкћ(.

Беда градског пролетаријата није постала већом, на- 

против. Но градски пролетаријат почиње 

осећати оно што му фали, не књиге, позориште, 
школа и уман рад, него бољи, човека достојнији стан 

и боља храна, наравно често само више пића и и- 

гранке, помодније одело и мање рада. Ипак има Демл 

право кад горком иронијом буди справедљивост бур- 

жоазије према тежњама усталог пролетаријата:

све више

Шг ћаћеп ет Ве((, тг ћаћеп ет КтК, тет Ше(ћ! 

Ш(г ћаћеп аисћ АгћеК ипс( раг ги гжК,
(ЈпК ћаћеп 8оппе ипс! ререп ипс! Штс1,
(Јпс( ип§ /ећК пиг ете КкипркеК
(Јт §о /т ги §ет, те сИе Убре1 §тс1: пиг 2еК.

Градски пролетаријат је поред феудалне аристо- 

кратије најсвеснији, најзбијенији друштвен разред. 
Велики град је плодно тло асоцијације 

кооперације. На доглед непрегледних фаланги орга-
11 Пруски законодавац сматра Ех18Гепгтттит-ом 900 

.марака, док на пр. баварски само 600 мар.

сваки
по-

и социалне
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ЕКОНОМСКА И СОЦИАЛНА СТРУКТУРАЕКОНОМСКА И СОЦИАЛНА СТРУКТУРА

у своје руке реформу великоградског грађевинарства а Оаг!епз!ас1!ђе-мерип§Ј мора се ослањати
низованог пролетаријата пробудила се савест виших 
класа, можда поиешто и страх, и разви се сјајна со- 
циална политика Немачке у свима гранама културног 
живота. По узору пролетаријата организују се и оста- 
ли разреди да извојште оно што им, како мисле, 
неправедио недостаје. Пре свега приватни 
ници. Социална мисао, која влада данас свима дру- 
штвеним групама као и актима држава подједнако, - 
продрла је и заслугом пролетаријага:

XVо с1и §ећ$1, с!а ђпсћ! т Паттеп 
Таизепвјаћп^ег Огипс! гизаттеп,
ГЈгаиЈ вле КпесМзсћаЈ! хсисћегт! $!апс!,
IЈпс! с!ег НоЈЈаћг! тогзсће ОдИег 
Тгелћеп ћт те Зргеи т У/еИег,
АиЈ сот ЗсМаЈе Јапг! с!а$ ћаш!.....

Асоцијација и Шагепћаиз, обоје појаве 
града, загорчавају живот, „самосталну егзистенцију" 
малог трговца и занатлије. Потрошачке задруге11 про- 
летаријата и малограђансва десеткују редове старих 
састојака те треће класе и на њихово место долазе 
нови људи, дојучерањи пролетари, који се пењу до 
највиших слојева малограђанства. Друштво постаје 
све зависније али уједно се диже $!апвагв оЈ ИЈе ових 
зависних. Национални економи, и Вигоцински у Бону 
и Волф у Бреслави, доказују нам да се потрошња 
меса и млека по глави из године у годину диже, да 
се за последњих петнаест година удвостручила. 
Силне биртије и Уег^пп<рипр$ е!аћ!!$$ппеп!-и нису ни- 
када празни. Оаг!еп$!ас!Њехсерип^ — Оагвеп-с1!е$ — 
порушиће МШзказетеп. Социална политика комуна 
узима све веће размере. Осим што ће за кратко време 
преузети комуна и набавку меса и млека, (у Италији 
већ пеку општинске пећи хлеб) још ће морати узети

11 1908. год. било је потрошачких задруга у Немачкој 1294 
са 1,224.000 чланова. На прво место долазе фабрички радници — 682.600; занаглије 57.800, држав. и општин. чиновника 35.100; 
пољских радника 24.800 и т. д.
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на идеју ко-мунизирања дакле социјализовања својина на кући- 
штима. Све те реформе још ће више дићи матери- 
јални ниво живота градског пролетаријата. Но најра- 
дикалнију реформу врши сам пролетаријат ограни- 
чавањем порода. Нисмо далеко ни у Немачкој када 
ће се и пролетаријат доследно држати 2ш! и. вгеТ 
ктвег$уз!ет-а. Пре дваест и триест година изумирале 
су урбанизоване породице већ у трећој и четвртој 
генерацији од улажења у град усљед јадних и ни- 
каквих здравствених прилика,21 сада наступа изуми- 
рање усљед недовољног природног прирастка. Дошља- 
ци се селе, морају испунити празнине и тако село 
неможе никада да засити ту неман својом децом, сво- 
јом крвљу. Још увек смо сентиментални кад је реч о 
дуализму 8!асИ ипс! ћаив, још није угушио у 
град са целим својим лажним блеском извесну чеж- 
њу, па ма и саму уображену, за буколичним идилама, 
док се међутим те идеализоване равни и дубраве све 
више индустријализују и комерцијализују, док сељан- 

пере више рубље на потоку него шаље у град 
у парну праоницу. Дошљаци почињу као пролетари- 
јат, иако буде то улажење у град један бескрајан 
процес, онда ће крик Демловог радника навек парати уши виших класа:

X*намеште-

намивеликог

ка не

АЈаг 2еШ Шг тИегп ОетИегтт7, 
тг Уо1к.
№иг ете Мете Ет^кеИ;
ипз јећИ ја тсМз, тет ]УеИ), тет КШ,

^ Ко се жели брзо и лако упутити у питање ОагГепзГасЛ- 
дешедипд-а нека прочита књижицу Осе ОагГепзГасИкешедипд од 
Ханза Кампфмајера (Теи&пег, [.ејргјд 1909. цена 1.25 мар. повез.). 
У тој су књижици пружени главнији податци и неколико нацрта о америчким, енглеским и немачким 0агс1еп-сИе8-им.а.

2] Види опширно: Оеогд Напвеп: 0\е сЈгес Веоб1кегипд881ијеп. Ем ]/ег8исИ сНе СЈгзаскеп јиг с/аз ВШбеп ипс! АИегп с/ег 1/б/кег пасћгишеЈееп. Мппсћеп 1889.
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ЕКОНОМСКА И СОЦИАЛНА СТРУКТУРА ЕКОНОМСКА И СОЦИАЛНА СТРУКТУРА

преображује социална и економска структура. Све 
то преображавање мора увек поћи од постојећег, за- 
метак свих будућности је данашњица. Упознати да- 
нашњу структуру значи видети контуре будућности.

а!з а11 (1п8, ткпх (1игсћ ипз д/еКеЈћ/, 
ит 80 кпћп ги 8ет, те сИе Уб&е! зШ. 
АЈиг 2еН!

* *
❖

Друштво се социализује, то већ увиђају и екстрем- 
не индивидуалисте. Томе се нити радујемо нити опи- 
ремо, јер је природан процес. Напоредо са социали- 
зовањем долази и демократија. И Немачка, та по- 
следња тврђа царизма, милитаризма и феудализма у 
културном свегу демократизује се из основа. Споро 
истина, али неизбежно. Натурује нам се бојазан како ће 
демократија решити свој културни проблем, како ће 
ублажити дискрепанцу интелектуалие и оптичке кул- 
туре, како ће решити проблем Тесћтк ипс! КиКиг. Да- 
нас после победоносног продирања природних наука 
нема више културан човек смелости да конструјише 
свој поглед на свет, али мора имати бар неки по- 
глед на културу. И ту му задаје тешкоће и пада му 
тешко решити се за 8(асК ос!ег Капс!, тешко му је 
представити све класне разлике збрисане, тешко му 
је веровати у социализовану културу, која ј'е од увек 
била индивидуална. Та питања од вековног замашаја 
буне се данас у свести културне Немачке. Немци не- 
мају маште једног Анатола Франса да би умели уми- 
рити своју забринутост и губе се било у оптими- 
стичном конзерватизму или у најцрњем песимизму о 
будућности немачког човека, о својој култури. Нама 
изгледа да немају ни једни ни други право, „као 
обично и овде је истина у срединиТ још су у Немач- 
кој доста далеко од сувише нових културних поре- 
дака, јер се стварност много спорије развијала него 
цухови. Има још много средњевековног да буде укло- 
њено, збрисано, па тек онда долази развој нове 
епохе: хармоничне социалне и демократске културе. 
Зато морамо остати свестни да је Немачка културно 
у пуном напону преображавања, да се заиста сваких 
пет година — како рече један Иреов рецензент —

КаН СатргесНС: 2иг јипдзСеп Летзсћеп УегдапдепћеИ, ВЛ. 
II. 1. ЖШзсЈшкШеВеп и. ЗоггаЈе ЕиЈлокМипд. 1911. Шегпег 8от- 
дагС: 1Не ЛетзсЈге УоИсзгоЈгСзсЈга/Ј гт НеипгеЈгпЈеп ЈаћгћипЛегС. 
1903. Ш. Шудос!21081:1: ЖапсИипдеп сЈег АетзсЈгеп УоИсзгоггЈзсћа/С 
гт 19. ЈаћгћипсЈеН, 1907. Ш ТгоеЛзсћ: ТЈћег Ле пеиезЈеп Уегап- 
Аегипдеп гт АеиЈзсћеп ЖЛзсЈга/иЈЉеп. 1899. 1/К. СЈавзеп; Ђ1е 
ЈетзсЈге ВапсЈигГНзсЈга/Ј. 1908. Рг. (Јаитапп; ЊисЈеиЈзсЈге ЖЈНзсЈшЛз-
роЈШЈс. 1911. НапсЊисЈг Аег ЖЈНзсЈш/ЈзЈатАе ЂеиСзсЈгкшсЈз. 4, В<1е. 
1901.-1904.
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стичном конзерватизму или у најцрњем песимизму о 

будућности немачког човека, о својој култури. Нама 

изгледа да немају ни једни ни други право, „као 

обично и овде је истина у срединиТ још су у Немач- 

кој доста далеко од сувише нових културних поре- 

дака, јер се стварност много спорије развијала него 

цухови. Има још много средњевековног да буде укло- 

њено, збрисано, па тек онда долази развој нове 

епохе: хармоничне социалне и демократске културе. 
Зато морамо остати свестни да је Немачка културно 

у пуном напону преображавања, да се заиста сваких 

пет година — како рече један Иреов рецензент —

КаН СатргесНС: 2иг јипдзСеп Летзсћеп УегдапдепћеИ, ВЛ. 

II. 1. ЖШзсЈшкШеВеп и. ЗоггаЈе ЕиЈлокМипд. 1911. Шегпег 8от- 

дагС: 1Не ЛетзсЈге УоИсзгоЈгСзсЈга/Ј гт НеипгеЈгпЈеп ЈаћгћипЛегС. 

1903. Ш. Шудос!21081:1: ЖапсИипдеп сЈег АетзсЈгеп УоИсзгоггЈзсћа/С 

гт 19. ЈаћгћипсЈеН, 1907. Ш ТгоеЛзсћ: ТЈћег Ле пеиезЈеп Уегап- 

Аегипдеп гт АеиЈзсћеп ЖЛзсЈга/иЈЉеп. 1899. 1/К. СЈавзеп; Ђ1е 

ЈетзсЈге ВапсЈигГНзсЈга/Ј. 1908. Рг. (Јаитапп; ЊисЈеиЈзсЈге ЖЈНзсЈшЛз-

роЈШЈс. 1911. НапсЊисЈг Аег ЖЈНзсЈш/ЈзЈатАе ЂеиСзсЈгкшсЈз. 4, В<1е. 
1901.-1904.
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одгојен. Он је дуго, врло дуго, остао паланчанин, јадни филистар. Погледајмо физиономију Рајхстага. Опазићемо што-шта, можда само површности. За време прекида — одмора — шетају се посланици по широким, евангелски једноставним ходницима Вало- тове грађевине. Корак и цело држање филистарско, у најбољем случају достојанствено, као градског на- челника варошице од 15 хиљада становника. Лакаји су углађенији и самопоузданији од ових преставника народа. А шго битно разликује Рајхстаг од колега на Монтечиторију и у Пале-Бурбону то је она за- једничка, изједначавајућа црта: талијански адвокати — посланици — заступају сваки у првом реду свој и интерес своје породице и сродника, онда свог ре- ђо-а, области; француске публицисте брину се за своје срезове и своје метресе. Енглезу је његов пар- ламент најмилији клуб, са свима погодностима вели- ког господина; угарски ћопа^уа има најбољи ресторан, касину, најбржу берзу у свом огзга^ћаг-у. То су опште атмосфере поједииих парламената. Немачка тога данас нема. Било је 1848. год. у Франкфурту: парламенат професора, полемике научењака. Овако како је данас личи Рајхстаг — за време паузе — по- најпре на школу: по двоје троје прибију се, измењују назоре, са устезањем и извесном чедношћу откривају своје идеале и на знак звонцета похитају сви на своја седишта. На подијуму председништво, с десна и с лева у полукругу чланови Савезног Савета. На истом по- дијуму, нешто напред, државни секретари, шеф адми- ралитета са својим секретарима, маринским поруч- ницима. Бебл говори. Старац тек што се дигао из болести грми против газдовања на Килским докови- ма. Не грми гласом, но само фактима, бројевима. У немачком Рајхстагу уопште нема грмљавине ни го- ворничких ватромета. Монотоно дижући и спушта- јући глас као весла при регатним утакмицама раз- вијају се теорије, резимирају се начела Вагнера, Брентана, Менгера и Лексиса, са непојмљивим стр-

РАЈХСТАГ И СТРАНКЕ.

с/ез Випбез вГеИГ с!ет Кбпјд 1)оп Ргеиззеп ги, ше/сбег с/еп Катеп ОеиГесћег Катег ЈиПгГ. (Устав, члан XI., али- неја 1.) Кајзер није суверен царства, ца- није у њега него у целине и слободних

Раз РгазЈсИит

властревинска
немачких савезних кнежева
градова......1]

Заједница немачких кнежева, поред сената трију слободних градова као једнота — Гатдиат ипит согриз — јесте носилац........  скуп опуно-
чланова јесте савезни

царевинске суверености моћеника савезних — Випс/еегаГ.2)
Уставна права Рајхстага нису у да један део царевинске суверености врши, властодржачким правима

него

савет
томе,

да има удела уРајха, да је саносилац суверенитета, у томе, да су Кајзер и Бундесрат у вла- давини царства везани делом за одобрење, делом за надзор од стране Рајхстага.31Изборно право за Рајхстаг је опште тајно, једна- ко, непосредно. На изборне срезове подељена је ца- ревина 1871. године; срезови су били одмерени: један на 100 хиљада становништва (за подлогу узет је по- пис од 1. децембра 1864. год.). Опште право гласа даровао је Бизмарк. Тиме је хтео да оснажи свест заједнице новоуједињених саплеменика, које је прош-лост дубоко раздвајала.Рајхстаг нема већ по уставу баш великог значаја.Бизмарк га је сматрао само средством за извађање својих назора. Немачки народ није био политички Веи/зсћез Ве/сћзз/аа/згесЈи, Моћг — 1909. р. 53"Р /.абапс/,
2) ћабапс/, гШ. р. 57. 58.3) 1-абапс1, гШ. р. 68. 69.
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одгојен. Он је дуго, врло дуго, остао паланчанин, 
јадни филистар. Погледајмо физиономију Рајхстага. 
Опазићемо што-шта, можда само површности. За 
време прекида — одмора — шетају се посланици по 
широким, евангелски једноставним ходницима Вало- 
тове грађевине. Корак и цело држање филистарско, 
у најбољем случају достојанствено, као градског на- 
челника варошице од 15 хиљада становника. Лакаји 
су углађенији и самопоузданији од ових преставника 
народа. А шго битно разликује Рајхстаг од колега 
на Монтечиторију и у Пале-Бурбону то је она за- 
једничка, изједначавајућа црта: талијански адвокати 
— посланици — заступају сваки у првом реду свој 
и интерес своје породице и сродника, онда свог ре- 
ђо-а, области; француске публицисте брину се за 
своје срезове и своје метресе. Енглезу је његов пар- 
ламент најмилији клуб, са свима погодностима вели- 
ког господина; угарски ћопа^уа има најбољи ресторан, 
касину, најбржу берзу у свом огзга^ћаг-у. То су 
опште атмосфере поједииих парламената. Немачка 
тога данас нема. Било је 1848. год. у Франкфурту: 
парламенат професора, полемике научењака. Овако 
како је данас личи Рајхстаг — за време паузе — по- 
најпре на школу: по двоје троје прибију се, измењују 
назоре, са устезањем и извесном чедношћу откривају 
своје идеале и на знак звонцета похитају сви на своја 
седишта. На подијуму председништво, с десна и с лева 
у полукругу чланови Савезног Савета. На истом по- 
дијуму, нешто напред, државни секретари, шеф адми- 
ралитета са својим секретарима, маринским поруч- 
ницима. Бебл говори. Старац тек што се дигао из 
болести грми против газдовања на Килским докови- 
ма. Не грми гласом, но само фактима, бројевима. У 
немачком Рајхстагу уопште нема грмљавине ни го- 
ворничких ватромета. Монотоно дижући и спушта- 
јући глас као весла при регатним утакмицама раз- 
вијају се теорије, резимирају се начела Вагнера, 
Брентана, Менгера и Лексиса, са непојмљивим стр-

РАЈХСТАГ И СТРАНКЕ.

с/ез Випбез вГеИГ с!ет 
Кбпјд 1)оп Ргеиззеп ги, ше/сбег с/еп Катеп 
ОеиГесћег Катег ЈиПгГ. (Устав, члан XI., али- 
неја 1.) Кајзер није суверен царства, ца- 

није у њега него у целине 
и слободних

Раз РгазЈсИит

властревинска
немачких савезних кнежева
градова......1]

Заједница немачких кнежева, поред 
сената трију слободних градова као једнота 
— Гатдиат ипит согриз — јесте носилац

........  скуп опуно-
чланова јесте савезницаревинске суверености 

моћеника савезних 
— Випс/еегаГ.2)

Уставна права Рајхстага нису у 
да један део царевинске суверености врши, 

властодржачким правима
него

савет томе,

да има удела у
Рајха, да је саносилац суверенитета, 
у томе, да су Кајзер и Бундесрат у вла- 
давини царства везани делом за одобрење, 
делом за надзор од стране Рајхстага.31

Изборно право за Рајхстаг је опште тајно, једна- 
ко, непосредно. На изборне срезове подељена је ца- 
ревина 1871. године; срезови су били одмерени: један 
на 100 хиљада становништва (за подлогу узет је по- 

пис од 1. децембра 1864. год.). Опште право гласа 
даровао је Бизмарк. Тиме је хтео да оснажи свест 
заједнице новоуједињених саплеменика, које је прош-
лост дубоко раздвајала.

Рајхстаг нема већ по уставу баш великог значаја.
Бизмарк га је сматрао само средством за извађање 

својих назора. Немачки народ није био политички 

Веи/зсћез Ве/сћзз/аа/згесЈи, Моћг — 1909. р. 53"Р /.абапс/,
2) ћабапс/, гШ. р. 57. 58.
3) 1-абапс1, гШ. р. 68. 69.

211
210



РАЈХСТАГ И СТРАНКЕ
РАЈХСТАГ И странке

плењем и пажњом саслушаваЈу се и наЈзастарелиЈе и 
отрцаније теорије професора националне економије. 
Интелектуални ниво је веома низак. Та до скора би- 
ла су само два професора универзе на посланичким 
клупама, и од те двојице био је један корифеј — 
санскритске филологије. У Француској, Енглеској и 
Италији, Угарској и Белгији, готово у свима парла- 
ментима најбољи су парламентарци бивши високи 
чиновници — министри на расположењу. Од мини- 
старске фотеље иде се у посланичку клупу исто тако 
природно као што из клупе долазе на фотеље. У 
Немачкој је то реткост. Када изгубе милост владара 
повуку се они у приватан живот. Њихов јаван рад 
је завршен. Чиновничка дисциплина траје у Пруској 
и ван службе, — до гроба, Зато је Рајхстаг тако си- 
ромашан у државничким главама. Управо он их и 
нема. Тек Бебл или Науман, пређе и канцелар Билов 
унели су више жара и полета у претрес. Бебл не 
својим темпераментом или духовитошћу, као Науман 
и Билов, него својим јасним, видним циљем и поште- 
ном преданошћу у служби идеја Карла Маркса Једи- 
нога. Ето, сада напада Тирпица шефа адмиралитета. 
„Немачка има у својим доковима 378 чиновника ви- 
ше но Енглеска, па ипак никада не могу да посвр- 
шују све послове. У Килу се крало горе но у Русији, 
а што је још страшније: и најпоштенији штетили су 
државиу и народну имовину својим незнањем. Про- 
дали су на аукцији један јарбол за 70 марака, су- 
традан су исти, премазан, купили као нов, — за 1000 
марака и т. д.“ бројке, имена, бројке, центе, метрови, 
квалитетна ознака јадрила, бројке 
колену држи хрпу цедуљица, бележи нешто, додаје 
архиварским чиновницима, ови одлазе на прстима, 
враћају се са изводима, предају Тирпицу и на крају 
Беблове оптужбе устаје он и са хрпом навода насту- 
па одбрану. На закључку седнице има Тирпиц да 
нешто саопшти Науману, потпредседнику маринског 
одбора. Мислите да је сишао са подијума и присту-

пио угледном посланику, најбољем говорнику Немачке, 
ватреном патриоти и негдањем обожаваоцу Виљема II. 
гшНепкшзег-а ? Послао је ' 
и дао га је себи дозвати.

Рајхстаг не може да чини баш великих тешкоКа 

влади, али ипак се она најбоље осећа кад није 
окупу. Зато је влада с управо макијавелским рафи- 
неманом измудрила начин плаЕања дневница. Днев- 
нице почињу плаћати 1. децембра месечно 200 ма- 
рака; сваког идућег месеца скаче за 100 марака, 
тако, да Еапрта износи месечни оброк 600 марака.. 
'ОсЈатак од 1000 марака исплаћује
или приликом закључења Рајхстага. Тиме је дат пси- 
холошки импулс да заседања не почну пре 1. децем- 
ора а не трају дуже него до 1.

Једног од својих потпоручика

*
на

/

се код одложења

априла.
*

Нигде се не указује тако јасно чињеница да се 
идејни свет, свет престава и појмова, 
сразмеру са материјалним развићем 
развијао као баш 
род диференцовао 
што је даље 
даљи ток већ 
ипак 
начка

врло споро, у 
ужасно споро 

у политичном животу. Немачки на- 
се и економски већ 80-тих година, 

дошло и што се сада дешава то је само 
означеним, одређеним правцима. Па 

показује политички живот, у првом реду стра- 
конфигурација, страшан хаос, врло споро, 

Ј два приметно, испољавају се нови моменти стра- 
ачког стварања: економски и политично-социални. 
оли1ички живот испуњен је данас борбом против

гћрНЗеРВативН0СТИ’ _ПР0ТИВ аграрне, феудалне и кон- 
Ф сионалне реакције. У парламенту сложене су стран-
Л1 ДесниЦа и левица. Десница, састојећи се из по- 

Тинних и економских конзервативаца (ОеиГ&сћкоп- 
г\’ате и КекћзрагШ или РгеИсопзегса!ке) са својим 

азалима У/кксћа/Јћсће Уегеш^ип^, Ке/оппрагШ и из 
шресионално-културно реакционарног 2еп(гит-а са 
Ционално-конфесионалним реакционарима: Елзас- 

гкдТ^ИНЖ^Има’ ^елфима, Пољацима и Баварским се- 
Јким Савезом (Вауепзсћег Ваиегпбипс!). На левој

Тиргшц на ке:
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РАЈХСТАГ И СТРАНКЕ РАЈХСТАГ И странке

плењем и пажњом саслушаваЈу се и наЈзастарелиЈе и 

отрцаније теорије професора националне економије. 

Интелектуални ниво је веома низак. Та до скора би- 

ла су само два професора универзе на посланичким 

клупама, и од те двојице био је један корифеј — 

санскритске филологије. У Француској, Енглеској и 

Италији, Угарској и Белгији, готово у свима парла- 

ментима најбољи су парламентарци бивши високи 

чиновници — министри на расположењу. Од мини- 

старске фотеље иде се у посланичку клупу исто тако 

природно као што из клупе долазе на фотеље. У 

Немачкој је то реткост. Када изгубе милост владара 

повуку се они у приватан живот. Њихов јаван рад 

је завршен. Чиновничка дисциплина траје у Пруској 

и ван службе, — до гроба, Зато је Рајхстаг тако си- 

ромашан у државничким главама. Управо он их и 

нема. Тек Бебл или Науман, пређе и канцелар Билов 

унели су више жара и полета у претрес. Бебл не 

својим темпераментом или духовитошћу, као Науман 

и Билов, него својим јасним, видним циљем и поште- 

ном преданошћу у служби идеја Карла Маркса Једи- 

нога. Ето, сада напада Тирпица шефа адмиралитета. 

„Немачка има у својим доковима 378 чиновника ви- 

ше но Енглеска, па ипак никада не могу да посвр- 

шују све послове. У Килу се крало горе но у Русији, 

а што је још страшније: и најпоштенији штетили су 

државиу и народну имовину својим незнањем. Про- 

дали су на аукцији један јарбол за 70 марака, су- 

традан су исти, премазан, купили као нов, — за 1000 

марака и т. д.“ бројке, имена, бројке, центе, метрови, 

квалитетна ознака јадрила, бројке 

колену држи хрпу цедуљица, бележи нешто, додаје 

архиварским чиновницима, ови одлазе на прстима, 

враћају се са изводима, предају Тирпицу и на крају 

Беблове оптужбе устаје он и са хрпом навода насту- 

па одбрану. На закључку седнице има Тирпиц да 

нешто саопшти Науману, потпредседнику маринског 

одбора. Мислите да је сишао са подијума и присту-

пио угледном посланику, најбољем говорнику Немачке, 

ватреном патриоти и негдањем обожаваоцу Виљема II. 

гшНепкшзег-а ? Послао је ' 
и дао га је себи дозвати.

Рајхстаг не може да чини баш великих тешкоКа 

влади, али ипак се она најбоље осећа кад није 

окупу. Зато је влада с управо макијавелским рафи- 

неманом измудрила начин плаЕања дневница. Днев- 

нице почињу плаћати 1. децембра месечно 200 ма- 

рака; сваког идућег месеца скаче за 100 марака, 

тако, да Еапрта износи месечни оброк 600 марака.. 

'ОсЈатак од 1000 марака исплаћује
или приликом закључења Рајхстага. Тиме је дат пси- 

холошки импулс да заседања не почну пре 1. децем- 

ора а не трају дуже него до 1.

Једног од својих потпоручика

* на

/

се код одложења

априла.
*

Нигде се не указује тако јасно чињеница да се 

идејни свет, свет престава и појмова, 
сразмеру са материјалним развићем 

развијао као баш 

род диференцовао 

што је даље 

даљи ток већ 

ипак 

начка

врло споро, у 

ужасно споро 

у политичном животу. Немачки на- 

се и економски већ 80-тих година, 
дошло и што се сада дешава то је само 

означеним, одређеним правцима. Па 

показује политички живот, у првом реду стра- 

конфигурација, страшан хаос, врло споро, 

Ј два приметно, испољавају се нови моменти стра- 

ачког стварања: економски и политично-социални. 

оли1ички живот испуњен је данас борбом против

гћрНЗеРВативН0СТИ’ _ПР0ТИВ аграрне, феудалне и кон- 

Ф сионалне реакције. У парламенту сложене су стран-

Л1 ДесниЦа и левица. Десница, састојећи се из по- 

Тинних и економских конзервативаца (ОеиГ&сћкоп- 

г\’ате и КекћзрагШ или РгеИсопзегса!ке) са својим 

азалима У/кксћа/Јћсће Уегеш^ип^, Ке/оппрагШ и из 

шресионално-културно реакционарног 2еп(гит-а са 

Ционално-конфесионалним реакционарима: Елзас- 

гкдТ^ИНЖ^Има’ ^елфима, Пољацима и Баварским се- 

Јким Савезом (Вауепзсћег Ваиегпбипс!). На левој

Тиргшц на ке:
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РАЈХСТАГ И СТРАНКЕРАЈХСТЛГ И СТРАНКЕ

Саксонски конзервативци немају аграрног 
копоседничког обележја. Но на првом месту заступају 
монархистично-апсолутистичну мисао па онда цпкве- но-евангелску. Бирачку масу сачињава 
новништво.

страни стоје данас (за дуго?) све странке „од Бебла 
до Басермана“, од социалдемократа до национал- либерала: социалне демократије, националсоциале, 
Рог18сћгШИсће Уо1кзрагШ, N0 ИопаШћегак.

вели-

државно чи-Иако је Немачка још далеко од парламентарне владавине сви су знаци ту да се она налази на по- лазној тачци за тај правац политичког развића, које 
ће истина дуго трајати, али тиме и све штетности прелома у много мањој мери искусити. За државе са парламентарним режимом од пресудног је значаја конфигурација странака у парламенту и народу. Биће једне странке не одређују њезини програми, који су већином само од тактичног значаја, но њезина со- циално-економска структура, природа њезиних крај- них циљева и начин и срества којима ради на оства- рењу тих крајних — ретко у програму признатих — 
циљева. Са та три момента: 
структура, крајни циљеви и путеви к остварењу, про- 
матраћемо све немачке странке а на њихове званичне програме обраћати се колико је баш неизбежно.0

ОеШзсћ - Коп8е/уаШе РагШ корени у великим 
поседима Источне и Западне Пруске, Поморанске, Бранибора, оба Мекленбурга и северног дела Шлеске. 
Она у првом реду заступа великопоседничко-аграрне интересе, преставља трајан ослонац монархистично- апсолутистичне мисли (АШогИШ, тсМ МајопШ). Као трећи моменат придолази њезино строго црквено- протестанско стављање према верским питањима. Као странка јункерства, милитаристичног племства Пру- ске, које нема ни приближног оног културотворног 
значаја као н. пр. стари царевински сталежи а на- рочито франачки и швапски барони и грофови на Рајни, Некару и Мајни, гаје ОеиШћ Коп8еп>аШе. још 
и пруско-партикуларистичне традиције.

РекћзрагШ или Рткопзег^аШеЛГ у свему се по- клапају са Оеиксћкопвег^аШе, осим пруског партику- ларизма. Као што им назив казује стављају целину и националну унификацију Рајха над Пруским и Сак- сонским традицијама.
Реиксће Ре/огтрагШ — фузија антисемитских фракција: Оеиксће АпИзетИеп (Либерман) и АпНзетк 

П8сће Уо1к8рагШ (Ферстер). Основна им је црта тро- јака, једни су антисемите из расних и верских раз- лога — кршианско германске антисемите, други и економских и расних, — германско-буржоаске анти- семите, треКи наглашавају једино конфесионалну помирљивост — хришћаиско-евангелску.
Шгксћа/Исће Уегетсуипр; стопиле су се 1903. год. СћпзШсћ-Зогкпе, Оеиксћ-ЗогГак, Вауегксћег Ваиегп- ђипс1 и Випс! с!ег ћапсШгкА Њихово је тежиште у западној и јужној Немачкој, заступају искључиво 

тересе аграраца, у првом реду средњег и великог 
поседника. То је био покушај једне конзервативне странке — као што су све које на наследној непо- крегнини или на верским расположењима базирају — на демократској основици. У политичним пита- њима ишли су већином са конзервативцима. Но 
што је Шгксћа/Шсће Уегеии/ип^ несразмерно јаче за- ступало интересе великог поседника, чији интереси нису свагда исти са малим земљоделцем (нарочито не у борби против индустрије) оцепи се велик деа

социално-економска ј не-
јј

ин-

по-

Випс/ с!ег Сапс1ш1г1е, политична организација сотте И имао је год. 1910. 323.000 чланова, са чланарином од 800.000 марака. В. с/. С. издаје недељни лист Випс/ с/ег Сапс1ш\г1в у 324.000 примерака и милионе брошира. 39 секретара, 187 на- мештеника и 118 путујућих агитатора 
11 хиљада зборова и 89 народних —

/аи(,
НапсИ)ис11 с!ег РоИНк0 Програме свих странака доноси Вапс! II. 1913. год. Ту ће се наћи и историја фракција и странака, коју је већ Лампрехт у 2иг јппдз(еп с!еи18сћеп 1/егдап- депћеИ II. 2. р. 3—459. исцрпно обрадио.

приредило је више од 
светковина.
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Саксонски конзервативци немају аграрног 

копоседничког обележја. Но на првом месту заступају 

монархистично-апсолутистичну мисао па онда цпкве- 

но-евангелску. Бирачку масу сачињава 

новништво.

страни стоје данас (за дуго?) све странке „од Бебла 

до Басермана“, од социалдемократа до национал- 

либерала: социалне демократије, националсоциале, 
Рог18сћгШИсће Уо1кзрагШ, N0 ИопаШћегак.

вели-

државно чи-

Иако је Немачка још далеко од парламентарне 

владавине сви су знаци ту да се она налази на по- 

лазној тачци за тај правац политичког развића, које 

ће истина дуго трајати, али тиме и све штетности 

прелома у много мањој мери искусити. За државе са 

парламентарним режимом од пресудног је значаја 

конфигурација странака у парламенту и народу. Биће 

једне странке не одређују њезини програми, који су 

већином само од тактичног значаја, но њезина со- 

циално-економска структура, природа њезиних крај- 

них циљева и начин и срества којима ради на оства- 

рењу тих крајних — ретко у програму признатих — 

циљева. Са та три момента: 

структура, крајни циљеви и путеви к остварењу, про- 

матраћемо све немачке странке а на њихове званичне 

програме обраћати се колико је баш неизбежно.0
ОеШзсћ - Коп8е/уаШе РагШ корени у великим 

поседима Источне и Западне Пруске, Поморанске, 
Бранибора, оба Мекленбурга и северног дела Шлеске. 
Она у првом реду заступа великопоседничко-аграрне 

интересе, преставља трајан ослонац монархистично- 

апсолутистичне мисли (АШогИШ, тсМ МајопШ). Као 

трећи моменат придолази њезино строго црквено- 

протестанско стављање према верским питањима. Као 

странка јункерства, милитаристичног племства Пру- 

ске, које нема ни приближног оног културотворног 

значаја као н. пр. стари царевински сталежи а на- 

рочито франачки и швапски барони и грофови на 

Рајни, Некару и Мајни, гаје ОеиШћ Коп8еп>аШе. још 

и пруско-партикуларистичне традиције.

РекћзрагШ или Рткопзег^аШеЛГ у свему се по- 

клапају са Оеиксћкопвег^аШе, осим пруског партику- 

ларизма. Као што им назив казује стављају целину 

и националну унификацију Рајха над Пруским и Сак- 

сонским традицијама.
Реиксће Ре/огтрагШ — фузија антисемитских 

фракција: Оеиксће АпИзетИеп (Либерман) и АпНзетк 

П8сће Уо1к8рагШ (Ферстер). Основна им је црта тро- 

јака, једни су антисемите из расних и верских раз- 

лога — кршианско германске антисемите, други и 

економских и расних, — германско-буржоаске анти- 

семите, треКи наглашавају једино конфесионалну 

помирљивост — хришћаиско-евангелску.
Шгксћа/Исће Уегетсуипр; стопиле су се 1903. год. 

СћпзШсћ-Зогкпе, Оеиксћ-ЗогГак, Вауегксћег Ваиегп- 

ђипс1 и Випс! с!ег ћапсШгкА Њихово је тежиште у 

западној и јужној Немачкој, заступају искључиво 

тересе аграраца, у првом реду средњег и великог 

поседника. То је био покушај једне конзервативне 

странке — као што су све које на наследној непо- 

крегнини или на верским расположењима базирају 

— на демократској основици. У политичним пита- 

њима ишли су већином са конзервативцима. Но 

што је Шгксћа/Шсће Уегеии/ип^ несразмерно јаче за- 

ступало интересе великог поседника, чији интереси 

нису свагда исти са малим земљоделцем (нарочито 

не у борби против индустрије) оцепи се велик деа

социално-економска ј не-
јј

ин-

по-

Випс/ с!ег Сапс1ш1г1е, политична организација сотте И 

имао је год. 1910. 323.000 чланова, са чланарином од 

800.000 марака. В. с/. С. издаје недељни лист Випс/ с/ег Сапс1ш\г1в 

у 324.000 примерака и милионе брошира. 39 секретара, 187 на- 

мештеника и 118 путујућих агитатора 
11 хиљада зборова и 89 народних —

/аи(,

НапсИ)ис11 с!ег РоИНк0 Програме свих странака доноси 
Вапс! II. 1913. год. Ту ће се наћи и историја фракција и 

странака, коју је већ Лампрехт у 2иг јппдз(еп с!еи18сћеп 1/егдап- 

депћеИ II. 2. р. 3—459. исцрпно обрадио.

приредило је више од 
светковина.
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РАЈХСТАГ И СТРАНКЕРАЈХСТАГ И СТРАНКЕ

странке, Центрум опет пориче да је конфе- сионална тврђа. И противници и припадници боре се софизмима, сваки друго

литичнемалих поседника и оснује Оеиксћег Ваиегпћипб. 1909. Чланови Ваиегпћипб-а гласају већином са национал- 
либералима.0 Те четири конзервативне странке, а нарочито од њих бројно нај јача ОеиВсћкопзегуаИуе РагШ боре се не само за аграрне, конфесионалне, монархистичне и пруске интересе и мисли ноонизасту- пају у првом реду једну посебну атмосферу — феу- далну. Борба за одржавање свих повластица старих 
сталежа важнија је за њих но борба за монархистично- апсолутисгичну мисао. Тиме прелази њихов конзер- 

у реакцију. То реакционарно обележје по- 
казују конзервативне странке више у Пруском зе- маљском сабору — са троразредним посредним из- борним правом и горњим домом — но у Рајхстагу. А поразу конзервативаца при изборима јануара 1912. 
за Рајхстаг добрим делом допринело је њихово др- у пруском замаљском сабору 1909.Ј 10. године, 
у питању реформе изборног права, и тиме су из својих класних иитереса онемогућили краљу да ис- купи народу задато обећање у погледу рефорама. У борби за аграрне и „друштвене" повластице тра- 
же савезника у 2гпРит-у иако њихово евангелско- конфесионално обележје — које истина тек на треће место долази — не говори таквом савезнику у прилог.

Много је расправљано код Немаца да ли је Цен- 
трум уопште политична странка. Његова структура 
не указује никакве заједничке економске интересе илити политично-социалну идеологију као кристали- 
зациону тачку. Противници му одричу обележје по-

0 Осим Ваиегпбипс1-а постоје још и друге политично-еко- номске организације у народу. Најглавнија је Напиађипб (уста- новљен 1909. год. поводом реформе државних финансија, наро- чито пореза, броји 250.000 чланова). Као пропагатор индустриски и трговински развој Рајха, Напаабипс/ је већ у кратком времену окупио цвет немачке интелигенције око себе, без обзира на њихову припадност разним либералним стран- кама. НапвабитЈ треба да буде као организација извршилац мисли ОпепЈргорбеЈ-е Фрање Листа — економског продирања на блиском истоку и по могућностн на бразилијанским обалама.

подразумева под речју „политична“ странка. Центрум јесте политичка стран- ка у колико тежи за политичном моћи у држави, а није политичан у колико његови крајњи циљеви нису државно-политичног но конфесионална обележја, при- падност римској цркви и веровање у њезин наук — њезин „поглед на свет“ — како они своје шоластич- не конструкције филозофски драпирају — везује у заједницу аграрну аристократију горње Шлеске, мало- грађански и малопоседнички

V

ватизам
средњи сталеж јужне Немачке, индустриске и рудокогше раднике и капита- 

на Рајни у Вестфалској и сезерној Шлеској. Клир говори вернима: сви ваши земаљски интереси и социалне разлике нажалост постоје, 
заједница вере јача је од крухоборства и световне надутости. Будите свуда једно, будите пример брат- ства и љубави! А за те интересе наћи ћемо 
да изоштрености отклонимо, да буде правде и једни- ма и другима. Зато Центрум нема догматичног про- грама него само тактичарских општости, лепих речи о љубави и правди, једнакости свих људи пред 
Свевишњега. На зборовима Центрума

листе

али велика
жање

начина

лицем
држе и Једанговор у прилог аграраца, један говорник заступа индустриско радништво, други брани капиталисте прегаоце и т. д. све то истог дана једно за другим. Па тако и у Рајхстагу. Сатима говоре центрумски 1еабег-и а да противници још 

хоће ли Центрум гласати „за 
тешкоће владе око налажења

1

за извесно и незнају 
“ или ,,против“. Све 

средине у свима спор- ним питањима економских група има Центрум у сво- јој средини да савлађује. „Центрум је за одбранбене, 
аграрне царине и за ниже цене хране, за развој флоте и за брисање оклопњача из прорачуна, за со- циалну једнакост са класним резерватима. Центрум као 
конфесионална странка хоће да доведе у склад напре- дак и развој са традиционалним и мрачњачким елемен-

за чисто 
овом

217216

I
'



РАЈХСТАГ И СТРАНКЕ

РАЈХСТАГ И СТРАНКЕ

Минхен-Гладбаху. Од Капривија (1894.) па до 1907. 
био је Центрум одлучујућа странка. Десно од Центрума 

није било већине, лево од Центрума јоште мање. Ни 

помислити се није могло да би било могуће створити 

либерално-конзервативан блок против самовладе 

Центрума. Билов је 1907. године успео са том немо- 

гућношћу. Под девизом германско-културне самосвој- 

ности удружише се либералне и конзервативне странке 

против туђинског — римског — елемента у немачком 

културном животу, против Центрума. Блок је трајао две 

и по године. Разбио се о егоизам аграрних конзер- 

вативаца и о неједнакост либералних елемената на 

левици. Ииак се доказало да при таким страначким 

груписањима, где нема одлучне већине, мора влада 

чак и комбинацијом либерала и конзервативаца да 

рачуна ако се не мисли предати Центруму и аграр- 

цима. Као врло значајна појава у историји Немачке 

мора се сматрати кооперација конзервативаца и 

културно реакционарног Центрума т. ј. тако званог 

црно-плавог блока од 1909. до краја 1911. године. 
За време тог реакционарног г _ 
бирачким масама процес кретње 

либерализма и

тима римског „погледа на свет“. У свему је католи- 

чанство постало више демократско. Али одлучног 

заступања индустриских и трговинских интереса не 

може се од Центрума очекивати, јер градови и тр- 

говина отуђују човека од вере, у градовима тамњан 

и свеће јесу трговачки артикли без сваке психичне 

моћи. Да удовољи свима групама ствара царинску 

тарифу у 975 тачака, у којима је свачији интерес 

нарочито заступл>ен. Колонијалну политику схваћа 

Центрум као освајање нових покрајина за католичко 

мисионарство. Католици Немачке, т. ј. Центрум, може 

заступати продирање Немачке у Белгију, јер би то 

значило знатан прираштај католичког елемента, а
клерикализам у Белгији престаје

нарочито од када 

имати изглед на дуготрајност.
Пољаци, Елзашани и Лотринжани имају веза са 

Центрумом али код њих су националне тежње јаче 

од солидарности са католичким Немцима. Велфи, који 

теже за државоправном реституцијом династије у 

анектованој Хановеранској ослањају се на аграрни 

сталеж своје земље и више тим економским засту- 

пањем успевају у селима против национално-либерал- 

кандидата градова. И Велфи као сви протестлери 

упориште у Центруму.
У интересу католичких држава и државица средње 

и јужне Немачке суревњиво чува Центрум федеративно 

обележје Рајха. Центрум не заступа увек свом оштри- 

ном и јасношћу тежње католицизма, за то је у својој 
одвећ предосторожан. Док римско учење 

тежи за подређењем државе цркви, задовољава се 

Центрум њиховом равноправношћу. Католичка црква 

не признаје остале хришћанске вероисповести као 

равноправне, Центрум чини то бар привидно. У со- 

циално-политичним питањима држе се у свему ен- 

циклике става XIII. Огауез (1е соттит и Мо1и ргорпо 

(од 18. децембра 1903.) Пија X. Пијева 6.етосгаИа 

спзИапа оживотворена је у „католичком радничком
социално-политичне централе у

режима извршио се у 

на лево, продирање 

демократије. Дуго време није се могла 

сматрати нациоиал-либерална странка састојем ле- 

вице. Национализам национал-лнберала био је искљу- 

чиво династичан; оданост Кајзеру и непарламентарној 

монархији остају и данас битна обележја десног крила 

странке. Национално-либерална странка 

економски кристализује. Постаће

!I
них 
налазе

све се више
носиоцем захтева 

индустрије и трговине, заступаће не само из либе- 

ралне идеологије но и из стварног интереса својих 

бирачких маса либералнију т. ј. експанзивнију трго- 

винску политику. У току времена постаће од нацио- 

нално-либералне странке либерална странка грађан- 

ства уопште. Демократизацијом државног апарата при- 

пашће њојзи и средње и више чиновништво. Као на- 

ционалистична странка од постанка, као сарадница 

Бизмарка при стварању Рајха биће национално-

политици
1Р

савезу“ и у раду 219
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чиновници, индустриски и пољоделски радници). У- једно ће Рог1$сћгШИсће Уо1к$рагШ бити најодлучнији борац за социализовање производње — наравно не у смислу Марксиста.

рајхстаг и странке

либерална странка за унитаристичан развој Рајха.Као националистична странка била је од увек нај-Пољака и Данаца ижешћи поборник борбе против одржавала свест заједнице са аустријским Немцима. Као и код Центрума (Берлински и Келнски правац) струје у национално-либералној странци два правца: десно крило странке наглашује своју монархистичну и вишу буржоаску идеологију, док лево — млађе — крпло тражи што ужих веза са демократским стран- кама са РогНсћгИШсће Уо1к$рагШ и са умеренијим демократама. Десно — монархистично — крило ослања се у главном на слободне градове, демократско пак на средње градове и села јужне Немачке. Одлучно демократска, местимице и репу- бликанска, начела проповеда Рог1$сћгШИсће Уо1к$рагШ, фузија свих либералних странака (од 1910. године)гато названа и Ппк$ИћегаИ$ти$.Рог1$сћгШИсће Уо1к$рагШ у својим програмима показује културне тенденције. Њена потраживања за „напредак друштва“, „право човека“, „пријатељство са свима народима а мирно продирање Немачке“, „развојем друштвеног значаја жене“ била су изрично доктринарске природе. Тек у либерално-конзерватив- ном блоку од 1907. године прешли су из доктринар- -ске врућице к опортунизму. Данас су јој потражи- вања: увађање парламентаризма, одржавање федера- карактера Рајха (то се објашњава индивиду-читавог либералног

* *
*

Изборн у јануару 1912. годнне. После неправедне реформе државних финансија (оптерећивање пука и радништва, индустрије и трговине у прилог јункер- аграраца) од 1909. године, после просветног реакционарства „црно-плавог блока“ 1909—1911. год., после агигације либералних странака са национа- лизмом против конзервативаца, који су својим јадним ставом за време немачко-мароканско-конгоско-енгле- ског заплета понизили немачку нацију, и на крају после опажања недостатака устава приликом дебате о одобрењу конго-уговора, после свих тих догађаја вршени су избори у јануару 1912. године, пошто је последњи Рајхстаг испунио својих пет година. Резул-тат беше победа либерализма, несумњив „преокрет на лево“.
Сто и десет социал-демократа улазе у Рајхстаг, а то је за 59 више но при распусту. Четрдесет и четири мандата губи десно крило Рајхстага — од конзервативаца до центрума са његовмм вазалима.Од 14‘|4 милијона бирача гласало је 12'јг мили- јона (негласачи пали су са 2,090.000 на 2,050.000 т. ј. са 153°0 на 14-4°ј0). Пошто се већ врши процес формирања странака по економским интересима за- нимљиво је промотрити изборе 1912. тачке гледишта.

Теориски максимум аграраца био би 3'ђ мили- јона — гласало их је 2 милијона; максимум трговине и обрта Р8 милијона —гласало 'ј2 милијона; заната 1-3 милијона — гласало 1 милијон.Центрум остаје при 2-2 милијона иако је до 200.000 својих гласача препустио савезничким кон- ■зервативцима.0 Национални либерали добијају 1912.Ј> У изборима од 1912.

11
ских

социалним

|1|||

'ТИВНОГ
алистичним основним идеЈама покрета у Немачкој на почетку друге половице про- шлога столећа), слободна трговинска политика. РоП- зсћгШИсће Уо1к$рагШ иако је прешла у парламенту к опортунистичном схватању задатака ,ипак престав- ља најдоктринарнију странку Немачке. У случају брже сецесије странака на економској основи распашће се у грађански либерализам (подузетници, трговци, се- љаци поседници, занатлије, чиновници, намештеници и сељаци мали поседници) и у пролетарски либера- лизам (занатски помоћници, трговчићи, субалтерни

године са те
1

године показао је Центрум врху-
221
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чиновници, индустриски и пољоделски радници). У- 

једно ће Рог1$сћгШИсће Уо1к$рагШ бити најодлучнији 

борац за социализовање производње — наравно не 

у смислу Марксиста.

рајхстаг и странке

либерална странка за унитаристичан развој Рајха.
Као националистична странка била је од увек нај-

Пољака и Данаца и
жешћи поборник борбе против 

одржавала свест заједнице са аустријским Немцима. 
Као и код Центрума (Берлински и Келнски правац) 

струје у национално-либералној странци два правца: 

десно крило странке наглашује своју монархистичну 

и вишу буржоаску идеологију, док лево — млађе — 

крпло тражи што ужих веза са демократским стран- 

кама са РогНсћгИШсће Уо1к$рагШ и са умеренијим 

демократама. Десно — монархистично — 

крило ослања се у главном на слободне градове, 
демократско пак на средње градове и села јужне 

Немачке. Одлучно демократска, местимице и репу- 

бликанска, начела проповеда Рог1$сћгШИсће Уо1к$рагШ, 
фузија свих либералних странака (од 1910. године)

гато названа и Ппк$ИћегаИ$ти$.
Рог1$сћгШИсће Уо1к$рагШ у својим програмима 

показује културне тенденције. Њена потраживања за 

„напредак друштва“, „право човека“, „пријатељство 

са свима народима а мирно продирање Немачке“, 
„развојем друштвеног значаја жене“ била су изрично 

доктринарске природе. Тек у либерално-конзерватив- 

ном блоку од 1907. године прешли су из доктринар- 

-ске врућице к опортунизму. Данас су јој потражи- 

вања: увађање парламентаризма, одржавање федера- 

карактера Рајха (то се објашњава индивиду-
читавог либералног

* *
*

Изборн у јануару 1912. годнне. После неправедне 

реформе државних финансија (оптерећивање пука и 

радништва, индустрије и трговине у прилог јункер- 

аграраца) од 1909. године, после просветног 

реакционарства „црно-плавог блока“ 1909—1911. год., 
после агигације либералних странака са национа- 

лизмом против конзервативаца, који су својим јадним 

ставом за време немачко-мароканско-конгоско-енгле- 

ског заплета понизили немачку нацију, и на крају 

после опажања недостатака устава приликом дебате 

о одобрењу конго-уговора, после свих тих догађаја 

вршени су избори у јануару 1912. године, пошто је 

последњи Рајхстаг испунио својих пет година. Резул-
тат беше победа либерализма, несумњив „преокрет 

на лево“.
Сто и десет социал-демократа улазе у Рајхстаг, 

а то је за 59 више но при распусту. Четрдесет и 

четири мандата губи десно крило Рајхстага — од 

конзервативаца до центрума са његовмм вазалима.
Од 14‘|4 милијона бирача гласало је 12'јг мили- 

јона (негласачи пали су са 2,090.000 на 2,050.000 т. 
ј. са 153°0 на 14-4°ј0). Пошто се већ врши процес 

формирања странака по економским интересима за- 

нимљиво је промотрити изборе 1912. 
тачке гледишта.

Теориски максимум аграраца био би 3'ђ мили- 

јона — гласало их је 2 милијона; максимум трговине 

и обрта Р8 милијона —гласало 'ј2 милијона; заната 

1-3 милијона — гласало 1 милијон.
Центрум остаје при 2-2 милијона иако је до 

200.000 својих гласача препустио савезничким кон- 

■зервативцима.0 Национални либерали добијају 1912.
Ј> У изборима од 1912.

11
ских

социалним

|1|||

'ТИВНОГ
алистичним основним идеЈама 

покрета у Немачкој на почетку друге половице про- 

шлога столећа), слободна трговинска политика. РоП- 

зсћгШИсће Уо1к$рагШ иако је прешла у парламенту 

к опортунистичном схватању задатака ,ипак престав- 

ља најдоктринарнију странку Немачке. У случају брже 

сецесије странака на економској основи распашће се 

у грађански либерализам (подузетници, трговци, се- 

љаци поседници, занатлије, чиновници, намештеници 

и сељаци мали поседници) и у пролетарски либера- 

лизам (занатски помоћници, трговчићи, субалтерни

године са те
1

године показао је Центрум врху-
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РАЈХСТАГ И СТРАНКЕ
РаЈХСТАГ ИСТРДНКЕ

године 1,670.000 гласова. У ствари из економског инте- 
реса гласало је за њих само 50.000 велетржаца и инду- 
стријалаца, осталих Нј2 милијон гласа из „^еИап- 
8сћаип{г-а.“: за Цара и Рајх, за Нацију и Културу.

Теориски максимум социал-демократске странке 
као пролетарске и малограђанске био би 5-4 мили- 
јона, гласова је било 4-24 милијона.

Дакле око 5 милијона бирача гласало је без 
обзира на реалитете, на видне социалне и економске 
интересе. Идеологија је домена Немаца.
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1871. године, када је извршена подела срезова на 
основу пописа 1864. године променуло се много 
штошга, пре свега економски поредак а с њим и 
расподела становништва у простору. Данас има сре- 
зова са 9000 бирача а има и са 250.000Т

На основу пропорционалног изборног система 
на територији Рајха, као на једној изборној целини, 
имале би странке овај сразмер: социал-демократе 
138, Центрум 64, национални либерали 54, Рог&сћгШ- 
Исће Уо1кзрагШ 50, конзервативци 37, Рајхспартај 12, 
Пољаци 14, „протестлери“ (Велфи, Елзашани, Данци) 
13, итд. У интересу је трију великих либералних 
странака да се уведе систем пропорционалног из- 
борног права или бар изврши нова подела срезова 
обзиром на данашњу густоћу становништва.
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суседне несигурне изборне срезове.

9 Шарлотенбург-Телтов - Шенеберг 250.000, Бикебург 
9000; Берлин Ј. 10.000, Берлин VI. 195.000; Минхен I. 35.000, 
Минхен 1Ј. 117.000.
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године 1,670.000 гласова. У ствари из економског инте- 

реса гласало је за њих само 50.000 велетржаца и инду- 

стријалаца, осталих Нј2 милијон гласа из „^еИап- 

8сћаип{г-а.“: за Цара и Рајх, за Нацију и Културу.

Теориски максимум социал-демократске странке 

као пролетарске и малограђанске био би 5-4 мили- 

јона, гласова је било 4-24 милијона.

Дакле око 5 милијона бирача гласало је без 

обзира на реалитете, на видне социалне и економске 

интересе. Идеологија је домена Немаца.
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основу пописа 1864. године променуло се много 

штошга, пре свега економски поредак а с њим и 

расподела становништва у простору. Данас има сре- 

зова са 9000 бирача а има и са 250.000Т

На основу пропорционалног изборног система 

на територији Рајха, као на једној изборној целини, 

имале би странке овај сразмер: социал-демократе 

138, Центрум 64, национални либерали 54, Рог&сћгШ- 

Исће Уо1кзрагШ 50, конзервативци 37, Рајхспартај 12, 

Пољаци 14, „протестлери“ (Велфи, Елзашани, Данци) 

13, итд. У интересу је трију великих либералних 

странака да се уведе систем пропорционалног из- 

борног права или бар изврши нова подела срезова 

обзиром на данашњу густоћу становништва.
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суседне несигурне изборне срезове.

9 Шарлотенбург-Телтов - Шенеберг 250.000, Бикебург 

9000; Берлин Ј. 10.000, Берлин VI. 195.000; Минхен I. 35.000, 

Минхен 1Ј. 117.000.
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„Године 325. називан је сабор, а 1891. партиско зборовање. Називи су лук и вода. Волео бих видети тога који би ми умео образложити зашто да не кажем: партиско зборовање у Никеји и васељенски сабор у Ерфурту. Хришћани првих столећа били су једноставно странка.... а социализам је данас вера, нова вера убогих и потиштених. Хришћанима је на зборовима, који су доста често полицајно растери- вани, велики агитатор Павле обећавао после смрти царство небеско, овима опет апостол Бебл, свети Августин Лајпцишки, обећао царство небеско већ на земљи. Блажени сви који верују. Блажени ревносни хришћани, блажене верне социалисте“.Упоређење Хришћанства и Социализма није плод лакомислености једног фељтонисте. Ма колико по- знавали ми научно инсценирање Марксове теорије ма колико видели у једном Кауцком и Бернштајну академике и професоре, морамо се одлучити да гле- дамо у великој маси њихових следбеника верне једне религије у којој је баш мистика нај јачи елеменат. За социализам заиста је још мање важно како гласи његов програм, него што је то случај чак и са Центрумом. Наравно, треба разликовати: Социализам и Социална демократија. Социализам је вера, у нај- бољем случају „поглед на свет“ код неколицине „по- глед на културу“. Социална демократија јесте поли- тична странка, заступник једног економски и соци-
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■< Двадесетог октобра 1891. године писао је већ 
тада највећи публицист Немачке, Максимилијан Хардн- 
Витковски, у Ое^епшгГ-у чланак под насловом „Мсеа 
ипс1 Ег/иг1“\

„Године 325. називан је сабор, а 1891. партиско 
зборовање. Називи су лук и вода. Волео бих видети 
тога који би ми умео образложити зашто да не 
кажем: партиско зборовање у Никеји и васељенски 
сабор у Ерфурту. Хришћани првих столећа били су 
једноставно странка.... а социализам је данас вера, 
нова вера убогих и потиштених. Хришћанима је на 
зборовима, који су доста често полицајно растери- 
вани, велики агитатор Павле обећавао после смрти 
царство небеско, овима опет апостол Бебл, свети 
Августин Лајпцишки, обећао царство небеско већ на 
земљи. Блажени сви који верују. Блажени ревносни 
хришћани, блажене верне социалисте“.

Упоређење Хришћанства и Социализма није плод 
лакомислености једног фељтонисте. Ма колико по- 
знавали ми научно инсценирање Марксове теорије 
ма колико видели у једном Кауцком и Бернштајну 
академике и професоре, морамо се одлучити да гле- 
дамо у великој маси њихових следбеника верне једне 
религије у којој је баш мистика нај јачи елеменат. За 
социализам заиста је још мање важно како гласи 
његов програм, него што је то случај чак и са 
Центрумом. Наравно, треба разликовати: Социализам 
и Социална демократија. Социализам је вера, у нај- 
бољем случају „поглед на свет“ код неколицине „по- 
глед на културу“. Социална демократија јесте поли- 
тична странка, заступник једног економски и соци-
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СОЦИАЛНЛ ДЕМОКРАТИЈА

субалтерног чиновништва. Тешке економске кризе постају све ређе деловањем синдиката за нормирање цене и кооперацијом великих банака у давању капи- тала на сврхе индустриске производње. Од близу 1 милион чланова социалне демократске странке0 једва да су трећина економски пролетарци, од 4’ј4 ми- лиона гласача за кандидате социално-демократске странке 9ј10 су буржое, па чак и непомирљиви, за- туцани Бебл исписује на крају својих мемоара „Мг зШ т јгпапгШкг Вегкћипц ете Воигреокепраг Ш %е- тг!еп“.2) Револуционар победник постаје и психо- лошки буржоа. Тај развој уочио је баварски социа- листа посланик фон Фолмар још на зборовању у Ерфурту и сматрао лудилом тражње непомирљивих, нарочито антимилитаристе Либкнехта, да одрже ре- волуционарно обележје странке и када јој економска подлога за такво психично расположење маса нестаје. Хијерархија првих социалиста, нарочито несаломљиви Бебл и затуцани теоретичар Кауцки, прогласише јересом сваки покушај критике на „научне аксиоме“ Капитала или,

СОЦИАЛНА Д Е М О К Р А Т И ј А

одређеног дела народа. Каоално као и културно 
политична странка принуђена је да се заклиње, да се одриче, да обећава добра, да чини зла, да се бори против онога чију егзистенцију негира, да чини и 
компримисе с њим.

Вера социализма могла је бујати само дотле док је имала својих мученика, док је имала вид тајан- ственог, нигда непостојаног. Како јој се одузму те инсигније губи своју надземаљску мок Немачки со- 
циализам на по се дао је сам себи ударац баш онимставити на чврсту подлогу:

означио
чином, којим се хтео
научном ерудицијом својих догми. Енгелс је развој од Бабефа до Маркса „развој социализма од утопије до науке“. Како једно научно формулисано верско учење побуди колебања у његову истинитост, одмах се излаже опасности да баш научном методом буде опровргнуто, коначно поништено. Немачки ре- визионизам бори се истим методама, т. ј. научним, против основних идеја Марксизма, које су престале бити неоспорно истините. Бескрајно осиромашење и пролетаризовање маса, концентрација продуктивног капитала и остала догматична пророчанства нису се обистинила. Социализам је извршио своју велику економску и културну мисију. Радничке коморе — Сетгкзсћа/кп — чију организацију су апостоли социализма Бебл, Зингер и остали у Келну 1893. г.проћердавањем времена, које би требало употребити да се масе приуготове за социалну рево- луцију, еманциповале су раднички сталеж од капи- држе непрестано подузимаче у шаху. Путем парламентарног и јавног рада политичког органа социализма, социалне демократије, која је такође мо- рала прећи развој од секте до странке позитивног рада, извршена су осигурања оболелих, немоћних, остарелих радника као и радничких удовица и сиро- чади. Страјковима је ,,Мећгх»ег1“ производа радника сведен на минимум, наднице радничког сталежа пру- жају срества за виши ниво живота него н. пр. плате

1

тачније, на догме социализма. Кад новији статистички податци указују појаве које оду- дарају од Марксових пророчанстава, проглашује те податке социалистична хијерархија без даљег околи- шења лажним, а помисао да Марксова теорија по- требује исправака не буди се чак ни у мозгу једног Кауцког, чија се економска спрема не да опорећи.
Немачка социална демократија замрсила се још у веће противречности него сродне странке других народа. Расна особина Немца, конзеквентност у теориским извађањима а неодлучност на делу, до- вела је немачку социалну демократију често у ко-

означили

тала и

0 30. јуна 1911. год. по реферату на партиском зборовању у Јени бројале су организације 728.869 мушких
107.693 женских 

свега 836.562 члан. са уплатом. 2) ,,У финансиском погледу постали смо малограђанскастранка .
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•обрт света предстоји непосредно, само је фанурм, 
заваравајућа блудиљка. Потребан је оптимизам 
ног верног занесењака, једног екстатичара да би се 
могло веровати у скорашњу победу“. Само још с1а8 
,ет§ №еШсће социалне демократије, Роза Луксенбург, 
изјављује: ,,Крајњи циљ је све, развој је ништаван“. 
Међутим је развој — а то је природно — бацио 
крајње циљеве у засенак. Разне опортунистичне, 
реформаторичне, посибилисгичне и ревизионистичне 
отрује указале су да социална демокрагија није тело 
прожето једним духом. ВгК на састанку у Дрезди 
1903. год. готово једногласно донета је резолуција 
против ревизионистичних теорија Бернштајна. У 
ствари цела препирка интрансигентних, са својим 
Александринцем Кауцким на челу, са ревизионистама 
није задирала дубоко у масу радништва. Социализам 
се спрема за дуг рад и данашња генерација одустаје 
од тога да доживи слом садашњег друштвеног по- 
ретка. У томе је маса с Бернштајном, да се треба 
борити за моћ у данашњем друштву а велике пре- 
окрете препустити идућим столећима. На свима иду- 
ћим зборовањима претресана су опортунистична држа- 

јужнонемачких другова у Ландтаговима Виртн- 
берга, Бадена, Елзас-Лотрингије. Због многих уну- 
трашњих распри говори се о борби ,,млађих“ са 
„старијима“. Но и старији нису безусловно једно- 
мишљеници (н. пр. Либкнехт и Бебл, Кауцки и Ауер) 
као што се и међу млађима могу лучити две јасно 
различите струје. Бернштајн, Шипл, Давид, Калвер 
и други око „ЗосшИзтсће Мопа18ће/{е“ престављају 
научни ревизионизам (назив који је струја добила 
приликом зборовања у Либеку 1901. год. када је са 
166 против 71 гласа одбијена теза „Странка сматра 
слободу научне критике предусловом за спиритуалан 
развој странке“.) Друга струја млађих, опортуни- 
стични јужнонемачки парламентарци практичари, 
дошла је већ 1894. год. у Франкфурту (Фолмар и 
већина баварских другова због гласања за буџет) у

мичне положаје. Тим дуализмом немачке природе 
објашњен нам је и двојак значај назива „револуци- 
онарна странка“. Каб представа снова вију се црвени 
барјаци, дижу се барикаде, опкољавају дворови у 
пламену, физичном силом ствара се обећано царство. 
У ствари нико данас не мисли на такву социалну 
револуцију. Милитаризам Немачке није химера, а 
странка од 3’|2 до 4% милиона људи, финансиски 
претежно буржое, не игра се револуције, јер то би 
значило борбу до истреблења. Та баш гласање преко 

интелектуалних буржоа јануара 1912. год. 
за кандидате социал-демократске странке нај јачи је 
израз неверовања у „револуционарно“ својство 
странке. Патриотизам Бебла0 одбацио је предлог за- 
нешењака Либкнехта да се почне агитацијом и у 
војсци. Немачке социал-демократе сматрале су ку- 

војске Ервеовим идејама издајством отаџбине. 
Немачка социал-демократска странка у случају објаве 
рата неће прогласити генерални страјк, немачка со- 
циална демократија хоће освајање колонија, хоће 
економску експанзију Рајха. Једино још чланови који 
су доживели класно буђење пролетаријата, који су 
расли у натуштеној атмосфери Хауптманових „Ткача“, 
који су као младићи слушали месије и чекали бољи 
свет, свет правде и једнакости, једино се још они 

Беблових речи изговорених 1891. год. у Ер-

милион и

жење

ња

држе
фурту: „Јест, уверен сам да је остварење наших 
задњих циљева тако близу, да их је мало у овој 
дворници који га неће доживети“, Бернштајн је не- 
ких десет година доцније изјавио да га се крајни 
циљеви ни најмање не тичу и да се није никада ни 
обазирао на њих. Фолмар је још на ерфуртском 
зборовању процедио кроз зубе: „Причање да велики

у Марта 1904. год. изјавио је Бебл у Рајхстагу да ће у одбрану отаџбине и сам узети двоцевку на раме. Тако је гласао и за кредит за набавку сивог војничког одела „јер оно боље брани живот бораца“. Када би нешто Бебл хтео до краја влачити конзеквенце?

:

по-
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жење

ња

држе
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:
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СОЦИАЛНА ДЕМОКРАТИЈАсукоб с интрансигентним старијима. И једни и други 
млађи имали су од тада беспрекидно до 1911. год. 
(у Лајпцигу) на зборовањима да одговарају за своја 
шизматична учења и гласања. У Штутгарту 1907. г. 
спреман је Бернштајну врховни суд. Кауцки је требао 
играти улогу Кајануса према Лутеру социјалистичне 
вере. У последњем моменту одустали су од тога. 
„Чисте“ социалисте Бебл и Кауцки, борци за сло- 
боду научног рада (када је гонитељ католичка или 
ортодоксно-евангелска црква) забранили су Берн- 
штајну да даље пише у том духу. Било је млађих 
који су рађе иступили из странке него да се дају 
терорисати од стругара Бебла и осталих бораца за 
слободу научног рада. И социалистична регилија има 
свој Шех. Само труду умешног секретара странке, 
Игнаца Ауера, који је неуморан у изналажењу раз- 
лога, зашто та разна схваћања не могу пољуљати 
јединство странке, и моћи еволуционистичног по- 
крета у маси социалиста има се приписати једно- 
душно наступање странке према споља. Бебл, Кауцки, 
Либкнехт и остали непомирљиви поумираће скоро. 
Остаће млађи са огромном социалистичном биро- 
кратијом0 која је стварна и, пре свега, економски 
буржоаска, и немачка социална демократија проћи ће 
полако кроз исти развој и спољно, који се у су- 
штини јој већ поодавно извршио: постаће радикално- 
демократска странка и заступаће културне и економ- 
ске интересе радничког сталежа. У практичним пи- 
тањима били су и старији (осим Либкнехта) вазда 
национални. За даљи развој у том правцу значајне 
су речи Бернштајна: „Ако би социална демократија 
у Немачкој дошла у положај да пресуђује, онда би

У радничким коморама има око 24.000 социалистичних 
намештеника, а најмање 3.000 социалистичних чиновника броје 
болничке благајне и пучке књижнице. Фину психологију дело- 
вања те бирократије дао је турински проф. Роберт Михелс у 
свом опсежном делу 8ог\о1од\е с!ез Ра^е/шезепз \п сЈег то- 
сЈегпеп ОетокгаИе, ип1ег&исћипдеп пдег сИе оЧдагсћсвсћеп Тепс/епгеп 
с!ее 6гирреп1е1)еп8. КИпкћагса-Те\рг1д 1910.
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и она, као што су енглески индепенденти и јако- 
бинци француске револуције морала бити национал- 
ном, ако би хтела да се одржи на влади“. Са те 
тачке гледишта мораће полазити од сада немачке 
социал-демократе при већању о одбрани и наору- 
жавању земље и народа, као и у питањима наци- 
оналне културе и привреде. Развој до таквог реали- 
стичног схватања интернационализма као и одбаци- 
вања економског комунизма (социализација привред- 
ног живота долази, али сасма друкче, него што су 
то замишљале Марксисте) захтева времена. Тек су 
прешли прву а можда и другу фазу те еволуције. 
1 ероризам старих не може уставиги природан ток. 
Старо је за то ту да падне. На месту је да се 1912. г., 
када је странка досегла максимум бирача и застуи- 
ника, без резерве призна да је немачка 
демократија највеће културно дело XIX. века, да је 
са културним вредностима, којима је обогатила нај- 
бројнији сталеж Рајха, да је извојевавши 
лежу право на рад, право на частан минимум 
за егзистенцију, право на удео у профитној рати, 
право на образовање, на брижење изнемоглих и 
оболелих, да је тиме постала културан покрет са 
којим се можда једино Реформација даје упоређивати. 
Културан ниво радничког сталежа дигао се огромно!), 
разумљиво је да и неповолше последице тога нису 
изостале.2) Као политично наслеђе примиће и препо-

социална

том ста-

0 Год. 1910.—11. издавала је странка 81 дневни полит. 
лист, држала је засебан свој пресбиро, штампала је четири 
ревије, приредила је 122 поучна излета са 733 предавања а 
21.529 учасника (међу њима 2759 женских). Осим тога одржа- 
но је 345 курсова са 2879 предавања а 45.873 слушалаца. 
Социалној демократији по духу сродне радничке коморе (цен- 
тралистичне) имале су крајем 1910. год. 2,017.898 чланова и у 
благајни 52,575.505 мар. Од 37 милиона издатака (19,600.000 м. 
за страјкове) 211% милиона било је за просветне и културне 
циљеве (лист, књижнице, курзеви). Гајени су спортови за те- 
лесни развитак, као и уметност (певање, позориште).

2) Н. пр. са националног становишта, опадање природног
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СОЦИАЛНА ДЕМОКРАТИЈА најуспешнијом агитацијом служе. Само лудаци и чу- 
даци ишчекују да берлинска социалистична скупштина 
личи на какав џумбус, да је публика „занимљива“ По- 
неки има оковратник, други су без њега. Пиво стоји у 
чашама до половине, келнери пролазе тише но обично, 
по огледалима што красе један зид дворнице, у кој'ој' 
се недељом игра и весели, бацио је дим од цигарета 
читав облак, а у малом удубљењу, што иначе служи 
као позорница, стоји постављен сто а на црвеном 
столњаку селтерс-вода. Први говорник прича 
већ сви знају, он 
те седмице да мисле и раде, публика га слуша са 
постојаношћу већ унапред уверених. Никаква узбу- 
ђења. Озбиљност, ред. Једној риђокоси, вероватно 
фанатичној чланици странке, одвећ је млитаво то што 
говорник прича о високим царинама на хлеб, о пау- 
перизацији њихове класе. Нервозно добује прстима 
али ипак остаје у дисциплини; 1912. је година.... го- 
дина тактике. И нехотице се сетих негдањих социали- 
стичних зборова где је сваки говор узбуђивао, распа- 
љивао, утопистичне снове хранио. „Ми не обећавамо 
никакву дембелију“, вели референт. „Нов систем, пра- 
во на располагање самим собом, јефтина добра храна, 
становање....“ Статистика. Очигледна настава.... про- 
сечна зарада.... просечно расходовање.... „Две марке и 
четрдесетпет фен. одвећ је мало за једну породицу. 
Наука тврди.... једино пак кандидати социалне демо- 
кратије заступаће....“ Глас говорников диже се мести- 
мице но никада не постаје оштрији. А када направи 
који неуспели виц људи се насмеше тек онако из 
учтивости. То је етикеција партиске дисциплинова- 
ности. Дисциплина се осећа из сваког погледа и по- 
крета сваке секунде. Наступа други говорник, кан- 
дидат изборног среза. Јогп једанпут, двапут, чује се 
референтово „Једино социална демократија....“ онда 
долази до речи човек којега је одредила управа стран- 
ке да буде предмет агитације, гласања и надања тих 
радника, ситних трговаца, занатлија. Није Берлинац

рођена социална демократија од старих републиканско 
расположење. Као што су и немачки либерали 1848. 
год. били одлучни, иако не ватрени, поборници ре- 
публике. Године 1912. 110 социал-демократа улазе 
у Рајхстаг и престављају нај јачу странку, морају се 
одрећи позе критицизма и подвргавати се позитив- 
ном раду. Као радикално-демократска странка коо- 
перисаће са свима либералним фракцијама у борби 
за парламентаризам; покушају ли деловати у смислу 
републиканизма остаће, осим нешто платонске пот- 
поре једног дела Рог1зсћгШИсће Уо1к$раг№, потпуно 
усамљени а изгубиће и у маси, најмање петину би- 
рача, т. ј. оне који су гласали за социал-демократе као 
противници досадањег, маскирано феудалног режима 
а не као пунокрвне Марксисте. Борба у Рајхстагу 
водиће се бар још десетак година за парламентари- 

зам а не за републику.

што
им меће на срце шта треба

Јануара 1912. год. развила је социална демокра- 
тија грозничаву агитацију. Не толико да задржи своје 
старе приврженике колико да придобије нове. (За 
изборе је утрошила „пролетарска“ странка 7 милиона 
марака). Сваке ноћи било је у Берлину 20—30 сед- 
ница и зборова. Ми чланови социално-политичког 
клуба расподелили смо се и поднашали реферате на 
седницама клуба. Један писменији члан, чија чула 
нису отупила за дрхтаје Зпттип^-а и који није 
стао истинским берлинцем јер још има у њему наслу- 
Гивања и наговештавања, поднео је као реферат из 
бележнице искинуте листиће исписане овим: ВегНп 
80°, под луком надградске железнице.... Локал дупком 
пун, мирно слушају младићи и старци, бледуњаве де- 
војке и седе старице, научну наставу, којом се овде као
множења. Види о томе објективан чланак Јулиуса Волфа, 
бреславског професора: Ктдепаћ! ипс/ 8огЈа1-с1етокгаИе /п 
Оеи1:8ск1апс1 (0/е {/о1к8Ш1Шсћар с1ег 6едепшаг1 ипс1 ЕикипЦ. — 1912)
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нити каква величина у странци. Један реалан поли- 
тичар социализма. Оштрије, умније, такорећи за 
спремније слушаоце говори кандидат. Тон му је тврђи, 
начин вештији, не тражи говорничког ефекта. Ефект 
који хоће сигуран му је: организациони рад, поједи- 
начно врбовање у срединама којима припада онај 
старчић седе браде, плећата жена с наочарима, опа- 
љени момчић у углу дворнице, човек строгог погледа, 
тамо у првом реду, који ни минута не скида очи с 
усана говорникових. Опет факта, очигледна настава 
из политике. Мирноћа, ред, стварност. Мудрија ва- 
ријација теме: „Једино кандидати социалне демокра- 
тије су, биће, имају....“ противници који би узели 
учешћа у дискусији? Двоумници које би требало 
уверити? Нема их. Ти људи у белој дворници, где 
поред говорника стоји гостионичарева објава „Позор 
Позор! Апашнтанц као и сличне бестидне игре за- 
брањене“, знају шта треба да хоће. Знају шта треба 
да мисле. Знају шта треба да раде. Само једно мало 
изненађење, које у осталом „другови“ и не приме- 
тише. Рат се више не иронише као негда. „Ако мора 
бити, народна ће војска своје груди непријатељу....“ 
Тон је од 1912. Можда само изборна тактика? сва- 
како, али и изражај, симптом истог расположења, 
које у кинематографима филмовима са маневром, а 
у Оеи&сћез Тћеа1ег сваком комаду из официрског 
живота осигурава успех.... То је тек чудновато.... Пола 
дванаест. „Да живи странка!“ снажно, одлучно, али 
без претеривања. Људи се мирно разилазе или при- 
мају још упутства за борбу, за чарку предстража, 
како је говорник у хотимичној, готово ироничноЈ 
умерености назвао 12. јануар (социал-демократе иза- 
брале су 2|5 својих посланика при ужем избору). 
Патоса... нема; нико и не сумња да „једино кандидати 
социалне демократије....“

Прочитавши листиће мога друга отворим 8иг 1а 
рГепе Мапсће, Анатола Франса и ставим их на 
последњу страну, на Леклерове речи: „Ја не же-

лим владу социализма, али се је и не бојим. Ако би 
завладао колективизам био би сасма друкчији него 
што се замишља. Када је у Константиновом времену 
црква славила своје прве победе говорили су „хриш- 
ћанство триумфује“. Али је триумфовало једино под 
условима које натурује живот свима политичним и 
верским странкама. Све странке, ма каквог обележја 
оне биле, у борби се преобразе тако савршено да 
после победе задрже једино још име и понеке сим- 
воле за изгубљену основну идеју“.

Гг. МеНппд: ОеесЈггсШе Лег 8оггаШепгокгаИе, 2. Аи/1. — 1904. — 
А. ВеНе1: Лиз тегпет 1;еВеп ВЛ. I. '910., ВЛ. II. 1911. НапЛкиск 
Лег РоШгЈс Вс1. II — 1913. — 1/1/ИИат Јатез АесН/еу: Ваз Ац/зЈегдеп
Лег агНеИепЈеп Шаззеп ВеШзМапсЈз. — 1907. __ Каг! КаиГзНу:
ЈаШзсће 81гбтипуеп гп Лег Летзсћеп 8огга1с1етокгаИе, 1911. Е. 
МИНаисЈ: Ва ЛетосгаИе 80сга1г81е аИетапЛе. 1903.
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што се ни психички живот појединца неда силогиз- 
мима објаснити. Велики мајстор политике Бизмарк 
често је наглашавао да ништа није фаталније него 
подцењивати или чак и превидети те импондерабилије.

*

СПОЉНА ПОЛИТИКА0 Бизмарк је наглашавао ,,сатурираност“, засиће- 
ност Немачке. Остварењем Немачке извршио је ми- 
сију свога живота. Сву бригу обраћа сачувању и одр- 
жавању постигнутог, створеног. Са силном оштро- 
умношћу ствара савезе, парализује против-коалиције. 
Уот ауег !е саисћетаг скз соаИИопз! рекао је кнез 
Шувалов Бизмарку за време Берлинског конгреса. 
Он је мисију свога живота сјајно испунио и од дана 
испуњења не може да корача с временом: КиИигкатрј, 
Ро1епро1Шк, ЗогшНзкпре$ек, Ко1ота!ро1Шк, па и та 
сатурираност. Виљем II. наследник Бизмарков неће 
да чује о сатурираности. Он види потребе нове Не- 
мачке: тропске колоније, сигурне тргове за огромне 
индустрије, осигуран увоз сировина и животних на- 
мирница и по могућности земље за насељивање 
мачким земљорадником али не у сједињеним држа- 
вама или Канади, где се већ у другој генерацији одроде.

Немачка расте годишње са 850—900 хиљада ду- 
ша. Порођајни постотак назадује али апсолутни број 
годишњег прираштаја остаје и остаће најмање 800 
хиљада!0 Сав прираштај отпада на индустрију и про-

„Пре су вођени ратови из славољубља и ко- 
ристољубља властодржаца, данас је политика трго- 
вина а ратови, иШта гаИо сваке спољне политике,, 
финансијске трансакције“, —то су нас учили у школи, 
то читате дневно по листовима, то је постало већ 
„опште место“. Наравно нетачно као свако генерали- 
сање нових спознања. И у старом веку било је војни 
из економских разлога. (погледајте Цицеронов Ие !е§е 
МапШа Сар. VII. XII. XIII.! Прочитајте Огапскгга е 
с!есас!епга сИ Рота од Гуљелма Ферера.) И у средњем 
веку ратовало се ради пљена у облику плодних, не- 
довољно насељених равнина, но борило се и за славу 
владара војсковође и у прилог тетке или шура госпо- 
дара земље. Нема сумње да данас политика постаје 
стварнијом, да на место проучавања генеалогије вла- 
дара и мимике дипломата долази све више рачунање 
с привредним приликама и финансијским интересима. 
Дипломација престаје бити тајанствена вештина, у 
њезин рад увлаче се научне методе (као што се гене- 
ралштаб модерне војске већ поодавна претворио у 
институт рада научним методама). Само се при свем 
том несмеју губити из вида „импондерабилија“ т. ј„ 
расположења и динамика психе разних народа и кла- 
са, која расположења можда имају увек свог одређеног 
разлога али који се исто тако не даје одредити као

0 Оцртавати немачку спољну политику од постанка Рајха 
значило би препричати за сада познате догађаје, не само 
европске него и светске историје последњих четрдесет година. 
Ту задаћу решиле су већ снаге једног Сењобоса и Лампрехта. 
Ограничавам се на афористичне опаске и објашњења немачког 
становишта у догађајима блиске прошлости и садашњице.
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0 Просечно на 1000 становника годишње:
Бракова: Рођених: Умрлих: Прираштаја: Исељених:

7.8 36.8 27.8
8.5 38.8 28.4 10.4
8.6 40.7 28.8 11.9
7.8 38.2 26.5 11.7
8.2 37.4 23.5
7.7 31.9 18.1

Ј

2.591851.60. године 
1861.70.
1871.80.
1881.90.
1891.|900. „
1909.
1910.
Бракови опадају споро, рађања брже, смртност је мања — 
нарочито одојчади — исељеништво престало, релативан при- 
раштај опада веома споро, апсолутан број 850/900 хиљада 
сстају! Још умире годишње 350-000 одојчади и 65.000 породиља.
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оштетила енглеске поседнике бродова. Немачка је 
дакле упућена да плаћа сировину и животне намир- 
нице извозом прерада и фабриката. Због тога је за 
њу први услов здрава трговинска политика. Није је- 
дино Немачки Народ у том положају непрестаног 
множења на ограниченом земљишту, него и Енглески 
Народ и Талијани, па донекле и Аустро-Угарска. 
Услед тога је конкуренција на светском тргу све те- 
жа. Само земље које производима тргују, које не 
може свако имитовати (било због врсности робе, 
било због количине) могу ту борбу издржати. Ита- 
лија је н. пр. упућена на исељеништво (до 600 хиљада 
годишње!) јер у првом реду нема потребних капи- 
талија (иако је и у томе знатно напредовала од ује- 
дињења) за индустријализацију, па онда оскудност у 
угљу и низак ступањ просвећености маса.

Удео Немачке у светској трговини износио је 
(од целокупног светског промета) и0: 1901. год.: 11'3; 
1902. г.: 11'4; 1903. г.: 115; 1904. г.: 117; 1905. г.: 
12'—; 1906. г.: 125; 1907. г.: 127; 1908. г.: 123; 
1909. г.: 12'4; — Енглеска истих година: 194; 187; 
184; 18'—; 175; 175; 177; 172; 17' Сједињене др- 
жаве: 105; 10'—; 104; 9'8; 98; 10'—; 104; 10*3; 95; 
— Француска је лебдела између 9'4% и 87°|0, у глав- 
ном остала је на истом месту т. ј. на четвртом (док 
је осамдесетих година заузимала друго). Све те четири 
државе имају пасивну трговинску билансу и то про- 
гресивно пасивну. Но меркантилистична престава е 
је активност трговачке билансе најпоузданији 
здравог развоја економског живота једне земље а 
пасивност обратног, нема данас, у добу трговине 
ефектима, жиро-промета, инвестирања капиталија у 
иностранству, интернационалног комисионог и спе- 
диционог рада, апсолутно никакве вредности. Могло 
би се рећи: баш напротив! Што већа пасивна тр- 
говинска биланса једне капиталистичне земље, тим 
веће богатство, јер се пасива мора платити не изво- 
зом робе но зарадом у горепоменутим гранама свет-

мет т. ј. улази са села у градФ Но у интересу креп- 
кости народа није бесконачна индустријализација. А 
и социални проблеми постају све тежи и опаснији, 
ако буде 1930. год. од 80 милиона њих 60 милиона 
у индустрији и промету запосљено. Немачка стоји 
пред алтернативом: или пустити сав прираштај у 
индустрију и промет те онда тражити нове (које?) 
и осигурати старе тргове или населити бар ‘|3 при- 
раштаја на плодном тлу, у близини великог орга- 
низма немачке нације (где?). За сада се врши процес 
у смислу прве могућности. Хоће ли тако остати? 
Да видимо.

Народи који на ограниченом тлу расту, множе 
се, упућени су на увоз животних намирница и си- 
ровина. Тај увоз могу платити или:

а.) прнходом у иностранству инвестираних ка-
питалија,

б. ) зарадом на комисионој трговини и на интер- 
националном транспорту,

в. ) извозом фабриката и прерада.2)
Немачка има истина доста капиталија у иностран- 

ству као и страних ефеката у зетдљи али је то не- 
знатно у сразмеру према енглеским, француским и 
америчким капиталијама. Интернационални транспорт 
и комисиона трговина опет изискују извесну рути- 
нираност — као што је Енглези имају, као најстарији 
посреднички народ — а и повољан географски по- 
ложај. У овој грани светског промета успела је Не- 
мачка бар свој удео сама да врши, те је тако осетно

знак

Социална хигијена и побољшање правног положаја ванбрачних 
матера сачуваће од њих неколико десетина хиљада за снажење 
Немачке Нације. Најдаље 1930. год. бројаће Немачка 80 
јуна становника. На квадр. килом. долазило је становника: 
1871. год.: 75; 1880. год.: 83.7; 1890. год.: 91.4;
104.2; 1905. год.: 112.1; 1910. год.: 120!

11 0 урбанизму дао сам преглед на страни 184.|185. и 19б.|202. 
21 Промет странаца — путника — има само за Швајцарску 

па онда још и за Италију значаја за економску билансу.
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раштаја на плодном тлу, у близини великог орга- 
низма немачке нације (где?). За сада се врши процес 
у смислу прве могућности. Хоће ли тако остати? 
Да видимо.

Народи који на ограниченом тлу расту, множе 
се, упућени су на увоз животних намирница и си- 
ровина. Тај увоз могу платити или:

а.) прнходом у иностранству инвестираних ка-
питалија,

б. ) зарадом на комисионој трговини и на интер- 
националном транспорту,

в. ) извозом фабриката и прерада.2)
Немачка има истина доста капиталија у иностран- 

ству као и страних ефеката у зетдљи али је то не- 
знатно у сразмеру према енглеским, француским и 
америчким капиталијама. Интернационални транспорт 
и комисиона трговина опет изискују извесну рути- 
нираност — као што је Енглези имају, као најстарији 
посреднички народ — а и повољан географски по- 
ложај. У овој грани светског промета успела је Не- 
мачка бар свој удео сама да врши, те је тако осетно

знак

Социална хигијена и побољшање правног положаја ванбрачних 
матера сачуваће од њих неколико десетина хиљада за снажење 
Немачке Нације. Најдаље 1930. год. бројаће Немачка 80 
јуна становника. На квадр. килом. долазило је становника: 
1871. год.: 75; 1880. год.: 83.7; 1890. год.: 91.4;
104.2; 1905. год.: 112.1; 1910. год.: 120!

11 0 урбанизму дао сам преглед на страни 184.|185. и 19б.|202. 
21 Промет странаца — путника — има само за Швајцарску 

па онда још и за Италију значаја за економску билансу.
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СПОЉНА ПОЛИТИКА СПОЉНА ПОЛИТИКА

цуске, Аустралије и т. д. Извози свуда фабрикате, не- 
што сировина и животних намирница за Енглеску, 
Аустро-Угарску, Француску, Швајцарску, Белгију, 
Данску, Холандску, Норвешку и Шведску.

Удела на немачкој трговини (извоз + увоз) 
имали су са °|,:

скога промета. Ето н. пр. Русија има доста активну 
билансу. Је ли њезин привредни живот здрав кад сва 
актива оде на плаћање камате страних капитала (и 
то једва достиже) и кад се та актива ствара извозом 
шенице, која је буквално од уста откидана!

Трговина Немачке:
Увоз:

1902. г. 1905. г. 1908. г. 1910. г.
Русија
Сјед. Државе 157 
Енглеска 105 
Аустро-Уг. 124 
Француска 5-3

Од 1886. год. до 1906. год. нарасла је немачка 
трговина (извоз + увоз) са 5847,400.000 марака на
15554.800.000 м., а у 1910. год., на 17614,800.000 м., 
енглеска 1886. год. 10344,800.000 марака, 1906 год.
19841.400.000 м., 1910. год. 24741,300.000 м. Немачка 
трговина се утростручила, енглеска удвојила. Немачка 
је имала прихода од поштанских тисканица (марке 
тс1.) 880,013.000 франака, Енглеска 465,402.000 фра- 
нака. За ииостранство предато је на немачким пошта- 
ма 1910. год. 17,812.000 брзојава, на енглеским 
13,701.900.

Да резимирамо: Немачка треба животних намир- 
ница, и та потреба расте у геометриској прогресији, 
док се становништво множи у аритметичнојД За сада 
увози животне намирнице из Русије па онда из

134 147 123 15-5
| Од тога

9570.500.000 марака ‘ сировина: 55°|0
фабриката: 16‘5°|0 

, живот. намир. и лук-
9535.180.000 маракаЈ сузних предмета 26%

1907. год.: 13-5 167 133
10-5 94 8-6
10-4 9'8 8-5

1910. год.: 5-5 55 57

Извоз:
Сировина: 25*5°[0

7442.400.000 марака ' фабриката: 63°|0
животних намирица 

, и луксузних пред-
8079.700.000 маракаЈ мета: 11°|0

1907. год.:

1910. год.:

По државама увезла је Немчка: 

год. 1907. 
за 1108,200.000 м. 

1319,800.000 м.
977.300.000 м.
813.200.000 м.
454.100.000 м.

год. 1910.
1386.600.000 м.
1187.600.000 м.
766.600.000 м.
759.200.000 м.
508.800.000 м.

Из Русије 
„ Сјед. Држ. „
„ Енглеске „
„ А.-Угарске,,
„ Француске„

Од животних намирница увози Немачка: 35°|0 из 
Русије, а то је 75°|0 целокупног увоза из Русије, 
осталих 25°јо су сировине; из Аустро-Угарске 8*5°ј0 
(т. ј. 25°[0 целокупног увоза, осталих 75°ј0 су сировине, 
полупрераде и веома незнатна количина фабриката); 
из Холандске 8и|0 (т. ј. 90°|0 целокупног увоза); из 
Данске б°|0 (т. ј. 80°|0 целокупног увоза); из Арген- 
тиније, Бразилије, Аустралије и т. д. осталих 40°ј0. 
Сировина увози огромним делом из Енглеске, Сједи- 
њених Држава, Бразилије, Индије, Аргентиније, Фран-

!

4I
:|9 1889.—1903. год. 10 милиона прораштаја становништва, 

нето-уво-з (= увоз—изво^) сировина расте са 1102 милиона 
марака на 1620 милиона мар., даклн 52 милиона мар. на сваки 
милион новиз грађана; животне намирнице са 828 на 1442 м. 
марака т. ј. 61 милион мар. на сваки милион нових грађана. 
1908—1910. године 2 милиона прираштаја; увоз сировина са 
2558 милиора марака на 3125 милиона мар., на 1 милион при- 
раштаја 280 милиона марака; животне намирнице са 1624 на 
1717 милиона марака, дакле + 42 милиона мар. на 1 милион 
прираштаја становништва огромно рашћење увоза сировина 
објашњује се и снажењем потрошачке способности целокупног 
становништва.

Г
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СПОЉНА ПОЛИТИКА СПОЉНА ПОЛИТИКА
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то једва достиже) и кад се та актива ствара извозом 
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13,701.900.

Да резимирамо: Немачка треба животних намир- 
ница, и та потреба расте у геометриској прогресији, 
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Аустро-Угарске, Данске, Холандске, Француске, Швај- 
царске и т. д. За индустрију увози сировине погла- 
вито из Енглеске (камени угаљ и руде), Сјед. Држава, 
Јужне Америке и Француске. Немачка и Енглеска 
уско су везане не само својом трговином но у ве- 
ликој мери и кредитом. Француска и Немачка не- 
мају никаквих спорних економских питања, 
привреде не угрожавају једна другу нити пак сме- 
тају. Са Русијом нема Немачка такође никаквих 

тегоба. Сједињене Државе и Немачка 
трговински противнички сретају се једино у Јужној 
Америци.

неку врсту прљавог натицања. Немачка конкуренција 
у енглеским колонијама имала је за последицу дона- 
шање одредбе „Мас1е т Оегтапу“.1} Но пошто се 
врсноћа немачких производа стално дизала није ни 
поменута законска мера имала знатна успеха. Економ- 
ски сијамски близанци, Енглеска и Немачка, психично 
су непомирљиви премци. Колонијалне бриге Енглеске 
још увећавају јаз међу двема германским државама. 
Нагло развијање поморске силе, нарочито форсирано 
грађење „Небојша“ најтежи је моменат у колонијал- 

тегобама Британије. Колоније се еманципују 
економски и политички, једино још остаје непобедива 
флота Британије као разлог за одржавање веза са 
матицом земљом. И сама Британија сматра једином 
препоном центрифугалних тенденција колонија своју 
непобедиму флоту. Непобедиму, — 
тежиште мисли. Свака нова немачка оклопњача, 
нов „Небојша“ слаби солидност те везе са колонијама. Енглеско и немачко 
знање несклада интереса обеју земаља уђе у дубље 
слојеве народа. Сугестија журналистике може да буде 
опаснија и од стварног сазиз-деШ-а. А Кајзерова 
импулсивност учинила је у једном тешком моменту 
нешто (депеша Кригеру) што се у памћење Енглеског 
Народа могло урезати као бруталан инзулт. Немачко 
економско продирање кроз Европску Турску преко 
Палестине и Сирије до Црвеног Мора изгледа да је 
највећа опасност по енглеску владавину у Египту, 
а тим и у Индији. У страха су велике очи.

Француска — по речима Сењобоса — чује јаук 
заробљене деце, Елзас и Лотрингије, и не може ми- 
ровати док их не поврати. Но јаук ће бивати све 
пригушенији. Већ данас је само јецање мањине. За

0 Почетком 80-тих година немачки индустријалци увозили 
су своје лошије али јефтиније производе у Енглеску те одатле 
продавали колонијама као енглеску робу. 1887. год. уводи се у Енглеској законска одредба, да се порекло робе има озна- чити биљегом , Мас1в \п .. “.

Vњихове

економских

ним

Добили смо главне моменте економског расма- 
трања политичких диспозиција немачке царевине. 
Пређимо на психолошку страну питања.

Немачко-енглеско супарништво од почетка XX. 
века постало је већим политичким чиниоцем и од 
старог француско-немачког непријатељства. У сваком 
политичком калкулу важна је позиција то ново не- 
пријатељство. У толико важније у колико извире 
економских разлога „чија се дуготрајност и 
владљивост даје математски доказати.“ Историја је 
уживила Енглезе у улогу господара света, а сада 
долази Немац, презрени Немац, и избија из седла 
енглеску индустрију, загорчава живот 
трговцу и поседнику бродова. Новије индустрије, које 
базирају на научном раду, нарочито машинска, хе- 
мијска и електрицитетска, захтевају два услова: тех- 
нику и организацију, а то је методичност инжињер- 
ског и вредноћа и способност прилагођавања трго- 
вачког намештеника. Немачке стручне школе спре- 
мају за практичан рад, развијају личну иницијативу 
и миле посао. Немачки индустриски и трговачки чи- 
новник ради дневно два часа више од енглеског, 
његово културно и социално скоројевићство допушта 
му и рад преко прописног времена и узимање удела 
у неуговореним акциденцијама. Енглези виде у томе

на томе почива 
сваки

новинство постарало се да спо-из
неса-

I'

енглеском
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ски сијамски близанци, Енглеска и Немачка, психично 

су непомирљиви премци. Колонијалне бриге Енглеске 

још увећавају јаз међу двема германским државама. 
Нагло развијање поморске силе, нарочито форсирано 

грађење „Небојша“ најтежи је моменат у колонијал- 

тегобама Британије. Колоније се еманципују 

економски и политички, једино још остаје непобедива 

флота Британије као разлог за одржавање веза са 

матицом земљом. И сама Британија сматра једином 

препоном центрифугалних тенденција колонија своју 

непобедиму флоту. Непобедиму, — 

тежиште мисли. Свака нова немачка оклопњача, 
нов „Небојша“ слаби солидност те везе са колонијама. 
Енглеско и немачко 

знање несклада интереса обеју земаља уђе у дубље 

слојеве народа. Сугестија журналистике може да буде 

опаснија и од стварног сазиз-деШ-а. А Кајзерова 

импулсивност учинила је у једном тешком моменту 

нешто (депеша Кригеру) што се у памћење Енглеског 

Народа могло урезати као бруталан инзулт. Немачко 

економско продирање кроз Европску Турску преко 

Палестине и Сирије до Црвеног Мора изгледа да је 

највећа опасност по енглеску владавину у Египту, 
а тим и у Индији. У страха су велике очи.

Француска — по речима Сењобоса — чује јаук 

заробљене деце, Елзас и Лотрингије, и не може ми- 

ровати док их не поврати. Но јаук ће бивати све 

пригушенији. Већ данас је само јецање мањине. За

0 Почетком 80-тих година немачки индустријалци увозили 

су своје лошије али јефтиније производе у Енглеску те одатле 

продавали колонијама као енглеску робу. 1887. год. уводи се 

у Енглеској законска одредба, да се порекло робе има озна- 

чити биљегом , Мас1в \п .. “.

Vњихове

економских
ним

Добили смо главне моменте економског расма- 

трања политичких диспозиција немачке царевине. 
Пређимо на психолошку страну питања.

Немачко-енглеско супарништво од почетка XX. 
века постало је већим политичким чиниоцем и од 

старог француско-немачког непријатељства. У сваком 

политичком калкулу важна је позиција то ново не- 

пријатељство. У толико важније у колико извире 

економских разлога „чија се дуготрајност и 

владљивост даје математски доказати.“ Историја је 

уживила Енглезе у улогу господара света, а сада 

долази Немац, презрени Немац, и избија из седла 

енглеску индустрију, загорчава живот 

трговцу и поседнику бродова. Новије индустрије, које 

базирају на научном раду, нарочито машинска, хе- 

мијска и електрицитетска, захтевају два услова: тех- 

нику и организацију, а то је методичност инжињер- 

ског и вредноћа и способност прилагођавања трго- 

вачког намештеника. Немачке стручне школе спре- 

мају за практичан рад, развијају личну иницијативу 

и миле посао. Немачки индустриски и трговачки чи- 

новник ради дневно два часа више од енглеског, 
његово културно и социално скоројевићство допушта 

му и рад преко прописног времена и узимање удела 

у неуговореним акциденцијама. Енглези виде у томе

на томе почива 
сваки

новинство постарало се да спо-
из

неса-
I'

енглеском
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две-три деценије утрнуће сасвим. Француски финан- 
сиски свет нема ни најмање разлога да се баца у 
рат, чији се исход не да ни у дефензиви јасно пред- 
видети, а који је у офанзиви потпуно безнадежан. А 
сада ће Француска имати довољно посла са племе- 
нима Марока и пустиње Ингвиди. Само ерупција оне 
камеловштине — а тога мање-више има у сваком 
Французу — што допуни Марсељезу напевом Насћег 
1ез ргизжпз е1 /аНез еп с1и доисИп /° могла би повући 
за собом читаву земљу.

Русија, земља још на ступњу примитивне еконо- 
мије, не може освајати области светске трговине. И 
економски и културно може Руски Народ једино у 
оним земљама вршити улогу просветитеља са приви- 
легијом експлоатације богатства (н. пр. у Персији, 
Монголији, Курдистану, Јерменској и т. д.), које јоште 
нису ступиле у светску економску једноту земаља 
капиталистичног система. Из истих разлога освајање 
Белгије и Холандије од стране Немачке нема смисла 
са економског становишта, а Немачка би их анекто- 
вала једино принуђена политички или војнички, н. пр. 
уништењем њезине флоте.

Професионални пангермани труде се, да изо- 
штравањем антагонизма међу Фламанима и Валонима 
придобију фламанску већину Белгије за заједницу са 
Рајхом. У Данској је пук свим срцем огорчен против 
Немаца и Немачке, само естете одржавају идејне везе 
са немачком духовном елитом. У погледу Холандске 
гаје пангермани наду да ће ова бити приморана при- 
бити се уз скут Германије, како би јој она сачувала 
колоније од најезде жуте расе. Када би се то десило, 
поједини Немац економски не би ништа добио, али 
би целина постала економски здравија, самосталнија, 
у колико би из тих колонија могла подмирити ве- 
лики део своје потребе у тропским и субтропским 
намирницама и сировинама, а било би и погодног 
земљишта за насељавање немачких плантажера. Ита-

!) „Искасапимо Прусе и направимо од њих крвавицу!“

лија са својом великом обалом не сме 
на страни противника Енглеске и Француске, а ква- 
литет њене сувоземне војске не говори баш у при- 
лог борбе са Аустри ом, нарочито када се има у виду 
мржња аустриских Југословена против империјали- 
стичних прохтева „препорођене Италије“.

Ни економске ни психичне диспозиције не могу 
се назвати неповољнима по Немачку. Мора се још 
један моменат споменути: Нигда нису могли допустити 
народи и државе, да се један народ, једна држава, 
осили до премоћи над свима осталим. Од Наполеоно- 
вог пораза није било такве силе на континенту, какву 
преставља данас аустро-германски блок у срцу Европе 
и на вратницама Блиског Истока. Свако даље раш- 
ћење тих двеју савезница засеца у биолошки интерес 
свију осталих, у равнотежу сила. Но докле год Не- 
мачки Народ расте сваке деценије за пуних 81|2 до 9 
милиона, дотле је једна војна погибија — а то је гу- 
битак од највише 150—200.000 мушких радних снага0 
(случај 1870.—71. учи нас да се тај губитак надок- 
нађује за непуну деценију јачим бројем склапања бра- 
кова и порођаја) — само тренутан пораз. Молткеове 
речи: „Француска губи свакога дана по једну битку“ 
постаје све страховитијом истином.2) Енглески Народ

се налазити

ј1

^Године 1870. пало је 26.000 немачких војника. Немачка 
индустрија броји годишње 6.000 мртвих и 70.000 рањених. Го- 
дишње окончава самоубиством 14.000 особа, 10.000 понесре- 
ћавањем у позиву. Борба у раду има већи број хероја, више 
жртава и богатија је у могућностима за размах националних 
енергија.

2> Годишњи прираштај Немачке је 850.000 (+ 14'9°/оо), Ен- 
глеске 390.000 (-{- 12’Г/оо), Италије 320.000 (-|- 10’6°/со) Фран- 
цуске 1907. г. мањак од 19.892 (— 0’5°о.) 1909. г. вишак 13.424 
1910. год. вишак 46.441 (-(- 1*2°/оо). Од 1900—1910. Француска 
расте за 500.000. Немачка расте за 9,000.000, 1911. г. рођено 
742.000 умрло 777.000, дакле мањак од 35.000 (— 10/о). У Фран- 
цуској примају при новачењу од 100 младића 84, у Немачкој 
48; у Немачкој долази један активан војник на 92 станов.* 
у Француској на сваких 65 (Г/о и Г/Л). Када узмемо у обзир 
апсолутну надмашност немачке расе над гало-романском разу-
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та1ге$ и културе шире образованост, одгајају под- 
младак нашег племена.

Последњих година наглогуби очевидно из године у годину од своје непобе- 
димости. Немачки рад, немачки капитал крче себи 
пут и у Јужну Америку где имају да пробију уставу 
коју им ставља Панамериканизам (нарочито пројек- 
тованом транскордиљерском пругом) или да се одбију 
у афричке колоније Португалске. Но најприроднији 
правац за економско продирање налази се за Не- 
мачку преко Балканског Полуострва на Левант и Малу 
Азију где ће имати добре купце за своје лошије ин- 
дустриске производе, а где је њезино продирање о- 
лакшано културно негативним особинама дотичних 
народа и, саразмерно према осталим светским јези- 
цима — осим талијанског на Леванту — познатошћу 
немачког у тим областима. Методичност и смотреност 
успорава та продирања о којима се већ четрдесет 
година говори. Нисам Лампрехтова мишлења да је 
подлога спољне политике Рајха национално-језична 
и економска диаспора т. ј. систематски размештај 
немачких насеобина, али важан је момент у поли- 
тичној билансији, да стопа по стопу земље час код 
Бањалуке, час код Инђије или Вршца, па онда на 
Косову или у Барањи, код Будима и на Приморју 
прелази у немачке руке. Дижу се димњаци немачких 
творница између Сегедина, Трста, Сарајева и Ниша. 
Сваке деценије скаче немачки увоз за милионе. Де- 
сетинама постају српске општине по свом мајоритетно- 
званичном језику немачким. Из године у годину све 
више „немачких ђака“, сисанчад немачких а1тае
мећемо речи Фовија „Француску је таква боља снашла од које 
ће вероватно изумрети“, и Бертијона „Француска ће опусто- 
шити и то с два разлога: због мањег броја и мање вредности 
људи, а пошто је земља лепа и богата а суседи је требају, 
посешће је. Најгоре је на ствари да ће француска неславно 
пасти“. 1910. год. изашла су у Паризу два важна дела о депо- 
пулацији Француске: Иепгу С1етег>1, Са с1ерори1аИоп еп Ргапсе и 
Иаои! с1е РеНсе, 1ез паЈззапсез еп Ггапсе. Фелис види могућност 
спасења: роиг ге/еоег поГге па1аШе, И ^аи1 гедепег 1’ате јгапстее. 
Слаби су изгледи за такву колективну регенерацију „фран- 
цуске душе“.

опада природни при- 
раштај Немачке. Опадање се не осећа још у пуном 
свом обиму јер опада и морталитет. Но сузбијање 
смртности има своје природне границе. За идућих 
десет година можемо још рачунати са прираштајем 
Немачке од 8,000.000. После ће доћи прогресиван наза- 
дак, па можда и потпун застој. Још пуних двадесет 
до тридесет година неће се опадање рађања дотаћи 
војне снаге Германије, нарочито кад се узме у обзир 
да у Немачкој општа војна обавеза постоји само на 
папиру. Опадање прираштаја скида једну велику бригу 
многим политичарима Немачке с врата: отклања бо- 
јазан да ће Немачка са непрестаним множењем свог 
становништва бити предана на милост и немилост 
осталим, аграрним, силама. Кад затвори Русија гра- 
ницу, кад Енглеска замандали Гибралтар, Суец и 
Ламанш, Немачка неће имати хлеба ни за по године, 
немачка индустрија неће имати сировина. Кад би 
становништво расло у недоглед Немачка би морала 
тежиште свог економског рада положити у извоз 
индустриских производа и увоз намирница и сировина. 
Опасно је имати десет и двадесет милиона људи који 
сваког часа могу остати без хлеба, млека и меса, јер 
не може да се увезе или нема зашта да се купи, 
пошто се не извози колико треба. За педесет па и 
осамдесет година, али тешко више, моћиће руска 
индустрија — подигнута немачким капиталом — (То је 
трагична иронија капиталистичне моћи да сама себе 
угушује, да финансиски капитал дави индустриски!) 
покривати сама највећи део потреба Русије. Ондаће 
и Сједињене Државе престати да шаљу жито и си- 
ровине, јер ће жито требати за своје намножено ста- 
новништво а сировине за своју индустрију. (Енглеска 
већ данас са зебњом чека дан кад ће престати да 
долази памук из Индије, јер се у Индији почела на- 
гло ширити текстилна индустрија). Тако је оно што
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та1ге$ и културе шире образованост, одгајају под- 
младак нашег племена.
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опада природни при- 
раштај Немачке. Опадање се не осећа још у пуном 
свом обиму јер опада и морталитет. Но сузбијање 
смртности има своје природне границе. За идућих 
десет година можемо још рачунати са прираштајем 
Немачке од 8,000.000. После ће доћи прогресиван наза- 
дак, па можда и потпун застој. Још пуних двадесет 
до тридесет година неће се опадање рађања дотаћи 
војне снаге Германије, нарочито кад се узме у обзир 
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јазан да ће Немачка са непрестаним множењем свог 
становништва бити предана на милост и немилост 
осталим, аграрним, силама. Кад затвори Русија гра- 
ницу, кад Енглеска замандали Гибралтар, Суец и 
Ламанш, Немачка неће имати хлеба ни за по године, 
немачка индустрија неће имати сировина. Кад би 
становништво расло у недоглед Немачка би морала 
тежиште свог економског рада положити у извоз 
индустриских производа и увоз намирница и сировина. 
Опасно је имати десет и двадесет милиона људи који 
сваког часа могу остати без хлеба, млека и меса, јер 
не може да се увезе или нема зашта да се купи, 
пошто се не извози колико треба. За педесет па и 
осамдесет година, али тешко више, моћиће руска 
индустрија — подигнута немачким капиталом — (То је 
трагична иронија капиталистичне моћи да сама себе 
угушује, да финансиски капитал дави индустриски!) 
покривати сама највећи део потреба Русије. Ондаће 
и Сједињене Државе престати да шаљу жито и си- 
ровине, јер ће жито требати за своје намножено ста- 
новништво а сировине за своју индустрију. (Енглеска 
већ данас са зебњом чека дан кад ће престати да 
долази памук из Индије, јер се у Индији почела на- 
гло ширити текстилна индустрија). Тако је оно што
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СПОЉНА ПОЛИТИКА

данас хура-патриоте, више подложене вербализму не- 
голи рефлексији, испуњује страхом т. ј. да је опадање 
прираштаја једини излаз из једне иначе катастрофалне 
ситуације, катастрофалне било по Немачки Народ било 
по његове суседе, али свакако по европску културу.

ЉУДИ ПО МИЛОСТИ БОЖЈОј.
‘Ч

Р. РоПгдасН: Ђеи1зсћ1ап& ип1ег &т ТУеШоЊегп — 1910 — 
— —: Ве,г АеиисЈге Ое&нпке гп &ег ЖеИ. — 1912 — Рго/. Ог. 
0. о. 8оћиНге — ваесегпИг: Вгтзскег ВпреггаИзтиз и. епдИзсћег 
Т?гегћап&е1 ги Ведгпп &ез 20. Јаћгћип&еги. — 1906 — С. РеГегз: 
%иг ЖеИроШИс. — 1912 — 6е«ега1 г. Д ГгеЈћегг о. Вегпћаг&1: 
1)еи1зсћ1ап& ип& &ег пасћ81е Кггед. — 1912 — Е. Топпе!е1: V 
ехрапзгоп а11етап&е ћогз &’ Еигоре. — 1907 — М. ћаЈг: 77 ш- 
реНаИзте а11етап&. — 1907 — 6. В1оп&е1: Вез етћаг^газ &е V 
АИетадпе. — 1912 —

Данашња немачка буржоазија је конзервативнија од оне 
из 1848. год. и 1870-тих година. Грађанство, интелектуално, — 
економску буржоазију не имађаше Немачка до 1860. године 
поготово никако — борило се противу омраженога „јункера“ 
који је носио кривицу Јене 1806. год. и слома фридерицианске 
Пруске. Данас признаје буржоазија — опет интелектуална — 
првенство јункера као и старих римско-немачко-царевинских 
сталежа!) у политичком деловању и у социалном животу. 
Теорија о селекцији даје се употребити као научна санкција 
врсности племства, кратко наступање социалне демократије 
— „црвене опасности“ — развило је у више буржоазије из- 
весну политичну и социалну солидарност са негда омраженим 
племићем. Дневна је фраза да француском владају финансијери 
и банкјери, Италијом научењаци, књижевници и публицисте, 
а Немачком племићи; дипломате племићи, генералитет племић- 
ски, племићска 1асо1а гоГоп&а у Либенбергу, (Ајленбург-Молтке- 
Виљем П.). Билов је ово друштво назвао камарила.

Преко 75% вишег чиновништва пише најмање иоп пред 
својим именом; 80% официрскога кора племићског је порекла. 
Има пукова (гардијски улани, драгони, кирасири, хусари) у ко- 
јима су и официри и једногодишњаци овејани племићи. А и где 
се нађе по који грађански син тај је као прокажен, свугде му 
се да осетити његово ниско порекло, његово уљештво. А би- 
рократија и војска владају Немачком, — дакле племство влада. 
Од свију немачких земаља Пруска је нај јаче задојена тим феу- 
далним духом. Још отац Фридриха Великога попуњавао је ис- 
кључиво племићима часничке чинове своје саразмерно бројне 
стајаће војске. Не из превелике љубави према јункеру, — јер 
зато су и он а и син му били одвећ разумног схватања — него 
једино зато, јер је јункер већ од куће научио да заповеда, да 
управља. На његовим пространим поседима, источно од Лабе, 
господарио је он обесно, располагао је и духом и месом својих 
кметова и њиховог чељадета. Ради те вештине заповедања и 
одржавања зорта према себи, привукли су Хоенцолерни плем-

1) Јункерство је племство североисточне Немачке, пре свега Пру- 
ске и Мекленбурга. Сталежи по степену много виши од јункера по- 
реклом су претежно из средње и југозападне Немачке.
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ЉУДИ ПО МИЛОСТИ БОЖЈОЈ
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ЉУДИ ПО МИЛОСТИ БОЖЈОЈ
Тако се они буне против порезе на наследства, јер та пореза 
„лабави родбинска осећањаа, они не дају ни прозборити о 
ревизији катастера, а аграрну царинску политику кстичу као 
спасоносну меру за читав немачки народ.

-х-
Последњих година пуче брука немачког витешког сталежа 

по свем свету. Кнез Ајленбург и гроф Волф-Метерних проуз- 
роковаху својом неспретношћу живље интересовање јавности 
и правосуђа за те више кругове. Нарочито Метернихијада беше 
богат мајдан за скупљача културних докумената. Замислите 
једног поручика витеза од . . . . — града, где за време дине-а 
код презреног Жидова пипа — ас( тајогет 8о1епс1огет /штИае — 
под столовњаком далиће наћи своју уобичајену хиљадарку. Или 
поштењаковића грофа, који с извесном злурадошћу признаје 
како је обмануо ћерку Вертхајмових. Та Жидовка била је толико 
дрска да се успављивала надама е ће постати још грофица 
Волф-Метерних! Гроф Метерних не налази зазорним да је био 
метреса Жидовке — али име, понос својих предака, да дели 
с њоме?! Већ и помислити 
нису дубоко подрили углед племићства у немачке буржоазије. 
Неколико „напреднијих“ писало је „поводом случаја . . .“ да је 
потребна реформа. Али никако не у том смислу да се пониште 
све повластице племства, него да се вежу за извесне услове. 
Немачко грађанство било је од вајкада тромо. То му је једна 
од оних особина, што имају две оштрице. У овом случају то 
му је брука. Ето тако ћемо разумети што грађанство ћутке 
прима вест да је један угледан човек из њихове средине изгу- 
био чин резервног часнигса, јер га феудално друштво сматра, 
од онога дана када је пледирао за заједнички политички рад 
са малограђанском социалном демократиом, — љагом часнич- 
кога кора. А када један прототип јункерства, витез Олденбург- 
Јанушау, у парламенту изјави „краљ треба да има право свагда 
рећи потпоручику: „узмите десет момака и распустите ту 
страћару“, (т. ј. парламент), онда буржоа у неприлици схваћа 
то као шалу, као „виц“, а не као изражај, свакако одвећ јак и 
несмотрен, једног владајућег духа, једног постојећег система.

Гете, божанствени Гете признао је једном, да се целог 
свог живота, живота споља слободњачког, у души узвишено 
слободног, да се, дакле, целог свог живота осећао везаним, 
збуњеним и тронутим кад год би му какав потпоручик племић 
пришао и ословио га. На што се чудити онда да свако недо- 
ношче прегалаца у индустрији и трговини прима бар стално, 
феудалну идеологију и јункерске алире, да ови мали синови 
великих отаца ништа боље не знају него да се на врат на нос 
асимилују старим племићским породицама. Ово претапање у 
племиће првобитно буржоаских синова само ће убрзати ра-

ство источних пруских покрајина у бирократију и војску. Да- 
нас су се већ многе породице потпуно отуђиле од свога веле- 
поседничког економског позива и живота. Они су постали двор- 
ско племство или као урбанизовани велепоседници заузимају 
положај средњевековних патриција. Но већина корени још увек 
у велкком поседу, који је великим делом засађен кртолом за 
печење шпиритуса или репом за производњу шећера. Синови 
јункера — поседника похађају после свршених гимназиских 
студија једну од отмених универзи (Бон, Хајдлберг, Гетингн и 
т. д.), све време посвећују својим корпорацијским дужностима: 
пијанче, мачевају се, често иду и на пиштоље и после 
10—12 семестара узимају којег сиромашка за ЕЈпраикег-г. (пре- 
цептора) и сретно преброде Ог. јиг... После тога одају се прав- 
ничкој државној служби. Четири године раде бесплатно као 
референдари код судова, управа, градских начелстава и т. д. 
То јест, врага раде! Беспосличе. Главна им је дужност да и- 
грају и забављају женске на домаћем балу окружног начелни- 
ка, тајног саветника и друге велике зверке. У атмосфери шире 
салонски мирис са нешто шталске воње. Јункер сачува и у 
мешовитом друштву своје феудалне особине: арогантан је пре- 
ма подређеиом, уображен и свагда готов да вређа и руга. Кад 
га упуте на ред одговориће: „стојим господи свагда на распо- 
ложењу“, јер је још из студентског доба учвршћено у њему ми- 
шлење да се оружјем све кривице могу оправдати. Обично се 
ожени каквом гђцом „плаве крви“ и развија у породици и 
средини пиетет према феудским традицијама. Ако је имањем 
посрнуо спустиће се до какве грађанке, али само уз таста ка- 
питалисте. У таким случајевима није ни Жидовка искључена, 
али мора мираз бити свакако двапут већи но у грађанке Немице. 
У старијим годинама управља срезом, округом, или провинци- 
јом, опћи једино са „уредним“ људима, т. ј. племићима. Држи 
лов под закуп; (који га годишње стаје половицу званично приз- 
натог целокупног прихода!) прима се за почасног председника 
или покровитеља ветеранских удружења (има их у Немачкој 
око 16.000 са преко милион чланова!) или какве патриотичне 
забаве. Као отменост схваћа се извесна религиозност или боље 
рећи лицемерство. То су спољни знаци отмености. Према гра- 
ђанству и руљи држи племство свагда заједно. Међу собом 
деле се на оне са двадесет, са петнаест, са три и т. д. предака. 
Генеалогија и Хералдика по својем значају најмање стоје по- 
ред филозофије и природних наука; историја служи једино као 
спомен-таблица њихових предака. Они имају два заједничка 
интсреса: прво, да осигурају и свом неспособном и дегенери- 
саном породу прва места у држави, да одрже своје политично 
и социално вођство; а друго, да очувају све економске пред- 
ности, које су за време политичне самовладе себи присвојили. 
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Тако се они буне против порезе на наследства, јер та пореза 
„лабави родбинска осећањаа, они не дају ни прозборити о 
ревизији катастера, а аграрну царинску политику кстичу као 
спасоносну меру за читав немачки народ.

-х-
Последњих година пуче брука немачког витешког сталежа 

по свем свету. Кнез Ајленбург и гроф Волф-Метерних проуз- 
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Волф-Метерних! Гроф Метерних не налази зазорним да је био 
метреса Жидовке — али име, понос својих предака, да дели 
с њоме?! Већ и помислити 
нису дубоко подрили углед племићства у немачке буржоазије. 
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јом, опћи једино са „уредним“ људима, т. ј. племићима. Држи 
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око 16.000 са преко милион чланова!) или какве патриотичне 
забаве. Као отменост схваћа се извесна религиозност или боље 
рећи лицемерство. То су спољни знаци отмености. Према гра- 
ђанству и руљи држи племство свагда заједно. Међу собом 
деле се на оне са двадесет, са петнаест, са три и т. д. предака. 
Генеалогија и Хералдика по својем значају најмање стоје по- 
ред филозофије и природних наука; историја служи једино као 
спомен-таблица њихових предака. Они имају два заједничка 
интсреса: прво, да осигурају и свом неспособном и дегенери- 
саном породу прва места у држави, да одрже своје политично 
и социално вођство; а друго, да очувају све економске пред- 
ности, које су за време политичне самовладе себи присвојили. 
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стварања овог анахронизма у данашњој структури друштва, 
али уједно показује колико је немачко-германска култура јоште 
сачувала извесне преставе минулих доба продуктивности вој- 
ничког разреда те његовог првенства у друштвеном реду.

*
Једина земља у Европи где још постоји сталешки устав 

јесте великокнежевство Мекленбург (оба Шверин и Штрелиц). 
Године 1912., сго двадесет и три лета од проглашења права чо- 
векових, а дванаесте године од почетка столећа демократиза- 
ције и социализације, одбијен је покушај мекленбуршког гра- 
ђанства да добије бар скроман удео у управљању земљом и 
народом. Благородни КгаиГјипкег-и остају и за даље једини чла- 
нови оба 1-апс11ад-а великих кнежевства Мекленбурга Шверина 
и Мекленбурга Штрелица. И тако је сачувана потпуност скале 
немачких устава од Кантона Граубиндн са референдумом и 
иницијативом па до оба Мекленбурга са сталешким 1-апсИад-ож 
компетентним за села и паланке, апсолутним великим кнезом 
на својим огромним доменама, и три четир муниципална града.

*

VII.
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ОТПОРИ.

Н1ег дтз асЈш^еГдеп, Мег дтз Јгаггеп, Шег дШв Јгаггеп, о гадег 8тп! ЗГсЈгегИсћ тг$1 Ли пиг гт (ЈеЛиМеп, Љс гт О-егЈиШеп с1еп 8оттег зсћаиеп.
Вгапд8а1геИеп 1апдзат всЛгеНеп, Еапдеат зсћгеИеп, (Јаз Ш Лге Аг1. 1/апдег сИе Таде зЈгепдег Лег ТГШег, 81гепдег Лег ТТгпЈег ппЛ Лаз ГзЈ ћагЈ.

Народна песма у Шлезвигу.

Д ан ци.
У 5. § бечкога мира 1864. године предвиђено је, из обзира према Наоолеону 111., да Пруска и Аустрија поврате Данској северне округе Шлезвига, ако би се становништво путем плебисцита за њу изјаснило. После 1878. године Пруска је ту клаузулу дигла. Уједно је тражила од Данске скупштине изјаву да се одриче свих претензија на те округе. Пред ратом са Данском, Немци су били уверени да су Шлезвиг- Холштајнци добри Немци, који стењу под данским јармом. Филолози, међу њима и Грим, гврдили су, да је становништво ових провинција немачког пле- мена. Холштајнци то и јесу, али далеко од сваког велико немства, још више од прусофилства. Шлезвиг пак огромним је делом чисто Дански. И шлезвишке партикуларисте — Немци 

ском него ли Пруском. У Данској је народ — инте- лигенција — гајио наде да Шлезвиг није изгубљен за увек. Час очекиваху од Француске за време На- полеона III., час од цара Александра III., напослетку

; рађе би биле под Дан-
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У 5. § бечкога мира 1864. године предвиђено је, 
из обзира према Наоолеону 111., да Пруска и Аустрија 
поврате Данској северне округе Шлезвига, ако би се 
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Данском, Немци су били уверени да су Шлезвиг- 
Холштајнци добри Немци, који стењу под данским 
јармом. Филолози, међу њима и Грим, гврдили су, 
да је становништво ових провинција немачког пле- 
мена. Холштајнци то и јесу, али далеко од сваког 
велико немства, још више од прусофилства. Шлезвиг 
пак огромним је делом чисто Дански. И шлезвишке 
партикуларисте — Немци 
ском него ли Пруском. У Данској је народ — инте- 
лигенција — гајио наде да Шлезвиг није изгубљен 
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ГРААСМА БИБЛИОТЕНА
сРадуе да.АИвит-

аЕСКОШАЦ

Г

ОТПОРИО Т П О Р и

набујале масе Немства, које етички припада варвар- 
ству. Великих културоносних народа није било 
када. А најмање су колоси, као Римска Империја 
и Германски Рајх, осећали потребу да сићушне и 
слабе победе културом и узвпшеношћу 
гледа. Културне вредности у њих су капитал, који 
највише уноси на земљишту, често и згаришту, ин- 
фериорних. Ко се не да експлоатисати тај је осуђен 
на смрт. Што се негда постизало 
то данас полициским прогонима, речју државног ту- 
жиоца и указима министра просвете. А Германи а се 
решила да очисти своје тело од спорадичних инпек- 
ција: Данаца, „францменера“ и Пољскога гада. Гер- 
манија није разњежена, према томе, неће се прихва- 

нежно. Помаде су спора срества, нож 
саструже на мах, ма отишло и нешто епидерме.

данас очекују од Енглеске да им поврати отето. Не- 
вероватна је постојаност малих народа у надању.

Немачки народ одавна је већ имао блиских кул- 
турних веза са Данском. Развила се била нека пан- 
германска Једнота. Зато је Дански народ оправдано 
очекивао да је оцепљење Шлезвиг-Холштајна искљу- 
чиво политичног карактера. Немачка међутим 1876. 
године у обема покрајинама уведе немачки језик као 
званични. У школама укине данску наставу 1888. го- 
дине а последњег деценија и у цркве поче увлачити 
немачку проповед и молитву. Блискост оба језика — 
немачког и данског — и иста вера потпомагале су пре- 
топљавање. На то Данци оснују три удружења: По- 
литичку Једноту, Школску Матицу и Удружење за 
одбрану матерњег језика. У свима овим удружењима 
чланови су готово једни и исти (7-10.000). Школска 
Матица шаље годишње до 600 младића из народа 
на сељачке универзе у Данску, где им пруски бацил 
из основних школа мора да угине. Оваким радом 
окрепљено Данство почело је изнова борбу под вођ- 
ством Младо-Данаца. Њихов орган „Непздог^ Ат“ 
— писао је 1910. године у априлу: „Истина је да 
идеал омладине не чини само одбрана језика и оби- 
чаја, већ и нада на повратак мајци Данској. Хвала 
Богу! Истина је да ми сви тражимо данску слободу 
и њој се надамо“. А не можемо се оглушити о чи- 
њеницу да поред свег данског напрезања и крајњих 
пожртвованости немачка напредује. Данци немају 
бројног прираштаја. Посед треба да остане неразде- 
љен, културније сељаштво ставља веће услове за у- 
годан живот, отуд ограничавање потомства. Немачки 
муж отхрањује 5-6 деце, влада намешта само Немце, 
вароши имају искључиво немачку већину. Тежак удар 
за Данство било је протеривања до 8000 синова оних, 
који су 1870. године оптирали за Данску, само да 
неби своју кожу носили на пазар за Пруску.

Цела та тиха, нечујна борба, изазива утисак, да 
одломак једног културног народића подлеже ударима

ни-

етичких по-

огњем и мачем,

тиги посла

N. Маокергапд: КогЛ-8сМезипд. 1912. Ј. 77еф: 1Ие 2ивШпЛе 
т ЊгЛ 8сћ1езтд 1909- Мапие1 ћтоггаие Је 1а оиезИоп Је 8сМее- 
тд. 1906.I'

?!

|! I257256

уШ



ГРААСМА БИБЛИОТЕНА
сРадуе да.АИвит-

аЕСКОШАЦ

Г

ОТПОРИО Т П О Р и

набујале масе Немства, које етички припада варвар- 
ству. Великих културоносних народа није било 
када. А најмање су колоси, као Римска Империја 
и Германски Рајх, осећали потребу да сићушне и 
слабе победе културом и узвпшеношћу 
гледа. Културне вредности у њих су капитал, који 
највише уноси на земљишту, често и згаришту, ин- 
фериорних. Ко се не да експлоатисати тај је осуђен 
на смрт. Што се негда постизало 
то данас полициским прогонима, речју државног ту- 
жиоца и указима министра просвете. А Германи а се 
решила да очисти своје тело од спорадичних инпек- 
ција: Данаца, „францменера“ и Пољскога гада. Гер- 
манија није разњежена, према томе, неће се прихва- 

нежно. Помаде су спора срества, нож 
саструже на мах, ма отишло и нешто епидерме.

данас очекују од Енглеске да им поврати отето. Не- 
вероватна је постојаност малих народа у надању.

Немачки народ одавна је већ имао блиских кул- 
турних веза са Данском. Развила се била нека пан- 
германска Једнота. Зато је Дански народ оправдано 
очекивао да је оцепљење Шлезвиг-Холштајна искљу- 
чиво политичног карактера. Немачка међутим 1876. 
године у обема покрајинама уведе немачки језик као 
званични. У школама укине данску наставу 1888. го- 
дине а последњег деценија и у цркве поче увлачити 
немачку проповед и молитву. Блискост оба језика — 
немачког и данског — и иста вера потпомагале су пре- 
топљавање. На то Данци оснују три удружења: По- 
литичку Једноту, Школску Матицу и Удружење за 
одбрану матерњег језика. У свима овим удружењима 
чланови су готово једни и исти (7-10.000). Школска 
Матица шаље годишње до 600 младића из народа 
на сељачке универзе у Данску, где им пруски бацил 
из основних школа мора да угине. Оваким радом 
окрепљено Данство почело је изнова борбу под вођ- 
ством Младо-Данаца. Њихов орган „Непздог^ Ат“ 
— писао је 1910. године у априлу: „Истина је да 
идеал омладине не чини само одбрана језика и оби- 
чаја, већ и нада на повратак мајци Данској. Хвала 
Богу! Истина је да ми сви тражимо данску слободу 
и њој се надамо“. А не можемо се оглушити о чи- 
њеницу да поред свег данског напрезања и крајњих 
пожртвованости немачка напредује. Данци немају 
бројног прираштаја. Посед треба да остане неразде- 
љен, културније сељаштво ставља веће услове за у- 
годан живот, отуд ограничавање потомства. Немачки 
муж отхрањује 5-6 деце, влада намешта само Немце, 
вароши имају искључиво немачку већину. Тежак удар 
за Данство било је протеривања до 8000 синова оних, 
који су 1870. године оптирали за Данску, само да 
неби своју кожу носили на пазар за Пруску.

Цела та тиха, нечујна борба, изазива утисак, да 
одломак једног културног народића подлеже ударима

ни-

етичких по-

огњем и мачем,

тиги посла

N. Маокергапд: КогЛ-8сМезипд. 1912. Ј. 77еф: 1Ие 2ивШпЛе 
т ЊгЛ 8сћ1езтд 1909- Мапие1 ћтоггаие Је 1а оиезИоп Је 8сМее- 
тд. 1906.I'

?!

|! I257256

уШ



ЕЛЗАС-ЛОТРИНГЕН

се у окрутника, показује своју праву природу. Строге 
педанте слали су за наставнике, круте бирократе за 
званичнике. Почела је насилна германизација. Школ- 
ска настава и војничка служба требали су да натуре 
становништву немачке осећаје: школа помоћу гвоз- 
дене дисциплине, војска силом околности, јер су их 
слали у Померанску и Холштајн. Бирократија је уни- 
штавала све што је потсећавало на француска вре- 
мена. Скидали су уличне натписе, прогонили фран- 
цуске листове и удружења. А диктаторски параграф 
лебдео је над главама непослушника.

Све узалуд. Нестални и кидљиви књижевник- 
политик и политик-књижевник Морис Баре, под на- 
словом дазНопз с!е Г Е$Г‘ почео је издавати чи- 
таву серију приповедака и романа са грађом из жи- 
вота ових изгубљених провинција. Колико ми је знано 
до сада су изашле ,,Аи $етсе (1е Г А11ета§пе“ и „Со- 1е//е Ваис/осће“. Ко по тим књигама хоће да створи 
преставе о антропокултурним проблемима Елзаса, 
дознаће, да је Елзашанин више келто-роман но сами 
орлеанци, да би се сваки паризлија могао учити 
правом француском патосу од Базеновог старог 
Оберлеа, да мекленбуршки уланери морају у Штрас- 
бургу да проуче Плецов грамер бар до 81. лекције 
ако мисле напредовати код елзашких плавојчица. 
Пропагаторска агилност је похвална ствар, естетске 
тежње још лепше, но пропагаторство + (р/и$!) есте- тика не вреди ни најмање.

ЕЛЗАС-Л ОТРИНГЕН.

„27Аотте п’е81 езс1аге пг Ле 8а гасе, 
пг Ле за 1апдие, пг Ле за ге1\дгопу 
пг с1п соигз Аез /Геисез, пг с1е 1а 
АггесИоп Лез сћагпез Лез топГадпс8л 
ТЈпе паИоп ез1 ипе с1теу ип рггп-

Ренан.сгр 8рггИие1и.

У јануару 1911. године славила је Немачка четр- 
десетогодишњицу свога ујединења. Листови и ревије 
доносили су чланке и расправице. Хвалили су 
предак, поносили се својим радом у свима гранама 
културе и цивилизације. Но кроз све те чланке пуне 
патриотских излива, провејавало је једно сетно спо- 
знање: Елзас и Лотрингија нису ни за стопу ближе 
великом срцу Германије. У једном тако значајном 
историском моменту, као приликом ове прославе, 
патриота Немац није се хтео заваравати од званичне 
статистике, од уобичајеног новинарског заташкивања. 
Немство је без устезања признало да немачка влада 

четрдесет година није умела стећи не љубави, 
већ ни икаквог признања, онаквог, какво ни непри- 
јатељ непријатељу не одриче. Морамо имати на уму 
оно идеалистично одушевлење којим су студенти, 
лекари и професори после 1870. године из северне 
Немачке полазили за Елзас да упознају „новодоби- 
вену браћу“, да им накнаде изгубљене часове немач- 
ког живота под француском владавином од Луја XIV. 
до Наполеона III. „Браћа“ их дочекаше хладно, са 
презиром. Заман су се трудили да их откраве, увере. 
Све беше узалуд. Немац није удварало, северни Немац 
најмање. Кад му се досади играти чичезбеу претвори

на-

ни за

Базен (7л?$ Оћег1е, српски: Породица Оберле 
Забавник С. Књ. 3.), је био праведнији. Он је схва- 

да елзашки проблем није расни но јединотио 
холошки. пси-

Становништво Елзаса и горњег дела немачке 
Лотрингије0 по крвн је Немац са јаком примесом келто-

0 Лотрингија има 373 нем., 341 франц. и 40 мешовитих 
општина. Француски као матерњи језик означује званична статистика код 24°/о становништва, док у Елзасу 5% (3‘/а у се-258
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ЕЛЗАС-ЛОТРИНГЕН
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ЕЛЗАС-ЛОТРИНГЕНЕЛЗАС-ЛОТРИНГЕН

леоновим погледом, јесте политичка. И данас маса у 
Елзасу познаје Француску као земљу човекових права 
и равноправности пред властима. Немачка, пруска 
влада сматра Елзас и Лотрингију ратним пљеном, 
најкултурнију покрајину Рајха употребљава за „војни 
гласис“ према Француској. Елзас и Лотрингија нису 
равноправне са осталим земљама, у Випс1езга{-у тек 
су прошле године добиле три гласа, њима влада 
ЗШИшИег. Политично туторисање изазвало је ста- 
новништво на отпор. Бирани су посланици т. з. „про- 
тестлери“, почела је борба за аутономију, са девизом 
„Елзас Елзашанима!“ Јака преса брине се да се ова 
мисао што већма распростре и укорени, нарочито 
„Моме11Ше“ абеа Ветерлеа и „Јоигпа1 <Ј’ А1засе 1ог- 
гате“. Више грађанство, које није досељено после 
1870 године, не само да је политичним, но је и кул- 
турним национализмом напојено. Њихова француска 
„тепШНе“ неће ни после 100 година нестати, ма 
колико велике концесије пружао Рајх Елзасу у држа- 
воправном погледуЛ У приватном и друштвеном жи- 
воту превлађују француски назори, „си11е с1е раззе“ 
још је у пуној снази. Читав низ просветних и полу- 
политичних удружења и институција („8отетг Јгап- 
са1з“, „ЗосШе (1гатапдие“, ,,Сегс1е с!ез е1исИап{з“Ј 
„Сегс1е <1ез Аппа!ез“, „УеШее А1заскппе“, „ЗосШе с1ез 
АгИзкз А1зас1епез“) пропагирају осећај за „велику 
отаџбину“. У Штрасбург на универзу далазе фран- 
цуски ђаци, да у изгубљеној „браћи“ одрже францу- 
ски дух, да потпомогну ширење француског језика 
и као жива копча спајају оно, што немачки бајонети 
и утврђења за навек раставише. Приврженост више, 
капиталистично-индустриске буржоазије Француској

романског елемента староседалаца. Сељачкп сталезк 
и нтка бурЖоазија н по језпку п по обтајима прави 
су Немци. Не помажу симпатије за Француску ни 
мржње против Немаца, — то морамо признати као 
етнографску чињеницу. Француски национализам 
претежног дела Елзаса (нарочито јужног) делом је 
културни, делом политички. Култура Француске под 
Лујом XIV. и Наполеоном Великим могла је на тако 
кратко воеме ухватити корена само у највишим сло- 
јевима. Не да се порећи, да и сељаштво у Елзасу 
показује добар укус, радује се „шику“, и гаји чулну 
културу, треба само видети раденице у Мулузу (Мил- 
хаузну) или Штрасбургу када се враћају из фабрике: 
грација и укус у једноставном руху на мах их раз- 
ликује од њихових чисто алеманских сусеткиња. 
Елзас је област гало-римске културе. Њезини тра- 
гови нису још ни данас збрисани. С друге стране 
опет имали су големога утицаја на домородно ста- 
новништво благо поднебље рајнске долине и сунчани 
обронци Вогеза и Шварцвалда. Утицај земљишта и 
природе на становништво примарно је, значај исто- 
рије пак секундаран. Осећаји за Француску у широ- 
кој маси — да се послужим речима проф. Витиха — 
сличан је пијетету деце према остарелом родитељу. 
Када су Елзас и Лотрингија први пут осетили да их 
је почела водити крепка рука, то је била француска 
десница. Први пут када су Елзашани доживели осе- 
ћање равноправног грађанства, било је 1789. године 
под Французима. Под Француском је Елзас-Лотринжа- 
нин прешао препород од поданика до човека — гра- 
ђанина. Под Наполеоном могао се поносити Клебером, 
Рапом, Келерманом и Десеом. Та солидарност, која 
је изникла пред разрушеном Бастиљом и под Напо-
верном или „доњем“ а 5V* у јужном или „горњем“ Елзасу). 
Свега 220.000 означило је француски као матерњи језик (1910. 
године) а то је 12° о Елзас-Лотрински. Разуме се да нам те 
бројке не казују оне што осећају француски него који владају 
језиком.
260

!) Бесумње да би Елзас-Лотрингија постала већ одавно 
равноправни члан савезне државе Немачке, када становништво 
не би било републикански расположено, 
да не би сматрали преседаном за републиканизацију свих 
чланова — држава — савезне Немачке па и ње саме као целине* 

21 Постоји потајно још увек.

а републику тешко
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Рго1е$1аИоп соИесИу је утрнуо. Културни национа- 
лизам више буржоазије живи још. Политички нацио- 
нализам масе претвара се у партикуларизам. То је први 
корак претапању пука.

манифестује се у извиждању ,,У/асМ ат Рћет!“, у 
ношењу триколором оперважених џепница и летовању 
по француским бањама.

Поред ове старе елзаске буржоазије дигла се 
једна друга, за даљи ток догађаја врло значајна. 
Пруско чиновништво, пруска офисирија, немачка 
школа довела је немачког занатлију, немачког трговца. 
Мање осећајан и осетљив досељеник процветао је у 
свакој грани.0 Елзашка индустрија уживела се у не- 
мачке тргове и извозе, елзашко вииоградарство боље 
се рентира у Рајху него у вином богатој Француској. 
То су везе које ни најромантичнији галофил несме 
омаловажавати. Немци у Елзасу увукоше се у сва 
занимња и оданде их ни аутономија неће покренутњ 
Староелзашко грађанство повукло се и рађе живи 
од ренте него да у раду конкурише безобзирним до- 
шљацима.

>

Из огромне литературе помињем: Погеп1 МаИег: Е’ АГзасе- 
Еоггате. 1908 Ог. Р. ОоШпдег: 1<е Лепогг а1заслеп. 1911. Ј)аз е1- 
заззгзске КиИигр^оМет ипА (Ие Же/.зсћИпде. 1911 вакпе! Вопиа/о1: 
Ргороз А’ ип Ргапсагз. 1911. пг. Р. ОоШпдег: А диеПе гасе арраг- 
НеппеМ 1ез А1зас1ет ? 1902. Маипсе Ваггез : А1засе=Коггагпе. 1906. 
Ог. Р. Ессаге!: 1)1е /'гапгбзгзске 8ргаске гт Е1зазз. 1910. Ог. И/егпег 
ШШсћ: КиИиг ип<1 КаПопаЊетиззИзет гт Е1зазз. 1909. Р. 81е- 
ћеЧп: 1)ег КетрипМ Аег еЈзазз-*о1кгппдгзскеп Егаде. 1911. Ог. 
ШЧАћаи!: РоИНзске 81гбтигхдеп ипА РагПеп гп Е1зазз-Ео1кгтдеп 
г>оп 1871-1911. Ог. Н. Већт: 1)аз ВегскзЈапА Е1зазз-Ео1кгтдеп. 
1912. (Проф. државоправних наука штрасбуршке универзе раз- 
лаже државноправни положај „Рајхсланд“-а у савезној држави 
Немачког царства). Од периодичних приложака: двојезична 
„ЕЛзаззгзске ВипАзскаи“, ,.МШеЧипдеп Аег Е1зазз ЕоНгггпдгзскеп 
Уегехпгдипда, „Е1заззхзске КиИиг/гадеп1,, „Ваз пеие Е1зазз“, па- 
ришки „Еез Магскез с1е V Ез11‘, „Веххие <1’ А1засе“ и двојезични 
„Сакшз А1засхепз“.

I
„Еев АРасшпз, 1ев Акааепв 
пе 80п! раз с1ез ћегоз!“

певало се пре неколико година у Колмару. За пуних 
четрдесет година ни једна пушка није пукла на за- 
војевача. Што се 1911. године догодило у Мецу има 
се приписати француској крви доње Лотрингије. Ел- 
зашани су већ толико културни или дегенерисани 
да им је телећак и реденик право страшило. Отуд 
толико Елзашана у Француској, који још нису опти- 
рали за Француску, јер и онде се још служи. Деца 
Ке им се вероватно вратити у Елзас, примивши 
француско поданство. Па тако иаизменце.

Ме зоп! раз с!ез ћегоз!
Немачкој је Елзас као пример вероватног стања у 
освојеној Холандији, Белгији и Данској. Морално и 
културно продирање Немцима је немогуКе и према 
крвно сродним племенима.

0 Досељено немство (т. з. АШеМзске) износи 15-18°/о ста- 
новништва, а ступило је на место оних 250.000 Елзашана што 
се после 1871. године иселише у Француску и Алжир.
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Ме зоп! раз с!ез ћегоз!
Немачкој је Елзас као пример вероватног стања у 
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културно продирање Немцима је немогуКе и према 
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0 Досељено немство (т. з. АШеМзске) износи 15-18°/о ста- 
новништва, а ступило је на место оних 250.000 Елзашана што 
се после 1871. године иселише у Француску и Алжир.
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нити су хтели нити смели упуштати се у тако смеона 
предузећа. Пољски сељак осећао се у Пруској много 
боље него раније у својој феудалној отаџбини. Бла- 
годати Штајнових и Харднбергових рефорама уживао 
је и он. И међу аристокрацијом било је истинских 
пријатеља сељаштва који су тај бољитак увидели и 
због тога тражили од осталог племства резервисано 
држање према устанцима у руекој Пољској, а лојал- 
ност према пруској влади и Хоенцолернима. Немачко 
средње и више школство образовало је ниже плем- 
ство (док се више бавило у Паризу) и имућније 
грађанске синове, дисциплиновало им је дух, приви- 
кавало их здравом и стварном размишљању. Пољски 
земљорадник почео је четрдесетих година рационал- 
није да ради, на њега утицаше нешто наук школе а 
нешто и пример суседа Немца. Године 1841. интели- 
гентни лечник Драгутин Марцинковски оснује фунда- 
цију која је давала стипендије ученицима горњих 
разреда средњих школа и слушаоцима универзе и 
академија. Но да се стипендисте не би научиле на 
примање новца без заслуге, обавезни су били касније 
у животу, отплаћивати фоиду примљену припомоћ, 
у оброцима. (Обавезе су меничне) Већ до 1891. го- 
дине школовало се помоћу те фундације 4335 сти- 
пендиста. Године 1908. имао је фонд 523 питомца0, 
који су примили укупно 93.223 марке и 50 пфенига 
припомоћи, а уплата је била те године 107 хиљада 
марака. Фонд износи милион и по марака. Овако је 
Марцинковски подигао велик део сиромашне инте- 
лигенције; он је пољском народу дао пољскога леч- 
ника, пољскога одветника, пољскога инжињера. Тако 
се подигао пољски средњи сталеж, пољска интели- 
генција, која је без изузетка национално свесна и не- 
ломирљива била од свога постанка.

Већа интелигенција и побољшано економско 
стање допринеше да национална свест код познањских

0 При избору питомаца обраћана је пажња у главном 
онима родом са периферије и из угрожених „оаза“.
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И од саме пропасти већу пакост Пољском На- 
роду учинила је историја допустивши да га три то- 
лико разнородне државе разкомадају и да му свака 
натурује свој живот. Највећи је део те худе среће, 
да је стекао права уљуљкивати се својом вишом 
културом од завојевачеве те тако не корачати са 
временом, а Галички Пољаци опет продужују свој 
стари живот: шљахтићско господовање и беснило, а 
сељак тоне у културној и економској немаштини. 
Најмањи је број постао подложником Пруске, с њоме 
доживео Наполеонове војне, ослобођење Немачког На- 
рода, Ујединење Немачке и њен колосални процват.

У руској Пољској процес развића водио је про- 
летаризовању народа на домаку великих индустри- 
ских градова, који су подигнути немачком и жидов- 
ском интелигенцијом и капиталом. Више и ниже 
племство остало је при својим традицијама и водило 
политику националног утопизма. Аустриски Пољаци 
без великих потреса и криза уживели су се у нове 
околности. Они су и даље остали народ обесне 
властеле, мрачне масе сељака и даље су водили огор- 
чену борбу против русинско-украјинског станов- 
ништва. У обема државама пољски је народ проле- 
таризован; у Русији индустриски у Галицији аграрно. 
Отуд и велик размер исељавања.

Да се један тако поносан и плах народ није мо- 
гао са судбином своје државе олако измирити, није 
изненадило никога. Завере и устанци били су у Ру- 
сији па и у Аустрији доста чести. Пруски Пољаци
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индиферентне Пољаке Горње Шлеске. И тај посао 
извршен је тако темељно, да социална демократија 
у тој претежно индустриској покрајини не може да 
врбује присташе. Да је католички клир чинио не- 
оцењиве услуге националној ствари, види се по спо- 
ром продирању пољске мисли код евангелских Ма- 
зура, где само политички агитатор може успешно да 
ради, наравно са опасношћу, да падне властима у 
руке.

Пољака моћније запламти. После победа од 1866., и 
1870.|71. године немачки шовинизам је растао све 
већма. Шовенска немачка буржоазија отворено је 
проповедала бој против Пољака, да би им држава 
постала заиста чисто националном. Бизмарк се та- 
кође подавао томе идеалу. У писму од 7. фебруара 
1872. године министру унутрашњих послова Ајлен- 
бургу тражи канцелар „да предвиди енергичне мере 
против пољског минирања државног темеља, које 
траје већ десет година“. Од тада почиње нова ера. 
Годину дана касније укинуте су пољске основне 
школе и отворене само са немачким језиком. Године 
1886. држава узима себи право постављања и преме- 
штања учитеља. Године 1887. из наставног плана 
испао је и сам пољски језик, који је од 1873. год. пре- 
даван на немачком језику. Исте године издата је 
провинцијским начелницима и прва инструкција о 
насељавању Познањске Немцима. Пољаци су од 1870. 
године добро увидели оно што је Марцинковски 
схватио двадесет година раније: да се са таквом 
социалном структуром свога народа и код толике 
некултуре широких маса не може доћи до остварења 
каквих националних идеја. Гроф Расински јасно је 
изразио нов програм пољскога национализма речима: 
„будимо бољп, образованнји и имућнији од Немаца, 
па онда смо ми господари у Познањској“. У исто 
доба пада зачетак КиИигкатрј-а. Пољски клир био је 
од увек национално ваљан али сада се још из вер- 
ског фанатизма већма приближио маси, учио ју је, да 
је католик и Пољак једно исто и да ни један добар 
католик не сме имати ни трговачких ни пријатељских 
веза са протестантима Немцима. Народ је био већ 
због прогањања његовога језика у школи и звању 
огорчен на Немце, радом духовника унета је у свакога 
Пољака, земљоделца и радника, занатлије и трговца, 
код женских чак и у интелигенцији, фанатична 
мржња, према окрутном угњетачу језнка и вере. Клир 
и журналистика пробудили су и дотле национално

>

Осамдесетшесте године била је изречена одлучна 
реч за бој против Пољака. Те године и бојни план 
био је у основи готов. Пошто модерна држава не сме 
одустајати од уставнога принципа, то је Немачки Народ 
у први мах недопуштена бојна срества оставио при- 
ватнима. Данашње националне и расне борбе у циви- 
лизованом свету много су теже, спорије и отужније 

су данас у Курдистану, Јемену, Алба- 
нији или Централној Африци. Ни држава, ни поје- 
динац не сме уништити физичну егзистенцију поје- 
динца друге расе или националне целине. Они се за- 
довољавају да га економски учине зависним и да му 
психу преобразе. Зато су данас националне борбе 
мегдан између култура и економске моћи два народа, 
две расе. Школа добива већи значај од политичких 
зборова и говора у парламенту. Држава почиње по- 
литику са шестогодишњом децом. Учитељи теже да 
покажу што бољи успех у германизовању, јер су им 
зато и велике новчане награде одређене (700 хиљада 
марака годишње). Разуме се да при томе најгоре, и 
умно и душевно, пролазе деца. Влада Пољацима оду- 
зима школу, они пак почињу развијати домаћу на- 
ставу. Госпођице дају бесплатну наставу из матерњег 
језика и народне историје сељачком подмлатку; по- 
лиција, дозна ли зато, кажњава их и затвором. Најзна- 
чајнија је борба по средњим школама. У њима може 
издржати и напредовати само веома способно пољско 
дете, слабији клону и изгубе се. (Дирљив пример у
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ског фанатизма већма приближио маси, учио ју је, да 
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>

Осамдесетшесте године била је изречена одлучна 
реч за бој против Пољака. Те године и бојни план 
био је у основи готов. Пошто модерна држава не сме 
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лизованом свету много су теже, спорије и отужније 

су данас у Курдистану, Јемену, Алба- 
нији или Централној Африци. Ни држава, ни поје- 
динац не сме уништити физичну егзистенцију поје- 
динца друге расе или националне целине. Они се за- 
довољавају да га економски учине зависним и да му 
психу преобразе. Зато су данас националне борбе 
мегдан између култура и економске моћи два народа, 
две расе. Школа добива већи значај од политичких 
зборова и говора у парламенту. Држава почиње по- 
литику са шестогодишњом децом. Учитељи теже да 
покажу што бољи успех у германизовању, јер су им 
зато и велике новчане награде одређене (700 хиљада 
марака годишње). Разуме се да при томе најгоре, и 
умно и душевно, пролазе деца. Влада Пољацима оду- 
зима школу, они пак почињу развијати домаћу на- 
ставу. Госпођице дају бесплатну наставу из матерњег 
језика и народне историје сељачком подмлатку; по- 
лиција, дозна ли зато, кажњава их и затвором. Најзна- 
чајнија је борба по средњим школама. У њима може 
издржати и напредовати само веома способно пољско 
дете, слабији клону и изгубе се. (Дирљив пример у
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што ради што је забрањено?!“ По тамницама многи 
запати клицу сушице и костобоље, но многи изађу 
прекаљени, очеличени, којима је рад за народ једино 
достојно испуњени живот. Локални, мали листови, 
отворено приповедају „свој своме“ (,,8м>ој 6о 8ш§о“), 
именују свакога који се огрешио о ово прво правило 
националне борбе,0 простим језиком написани листови 
— има их свако веће место 
дељну поучну и забавну лектиру сваког писменог 
сељака и радника. Нема у њима партиских нападаја, 
личних полемика, ма у редакцији једнога седели сами 
затуцани попови а у другога слободоумни иителек- 
туалци. Ти „никакви“ листови, које народ разуме а 
који народ нити кваре нити га „образују“ троструко 
плаћају глобе него што је сакупљена претплата. Но 
пољски велики поседник и имућни грађанин зна да при- 
лаже на њих и то без признаница и јавних захвала.2)

Шенкијевића Из мемоара познањског учитеља и 
у Пољском Витлејему од Ридла). Али који остану и 
одрже се међу првима постају агитатори, вође и по- 
бедници. Та интелигенција, која је прошла кроз из- 
врсне немачке школе, толико је уздигла ниво пољског 
друштва, да су Немци морали покренути идеју ,,Ки1- 
ШгеНе Неђип^ Нез 081еп8“. У прилог овој идеји, го- 
дине 1894. оснују Напзетапп, Кеппетапп и ЛеНетапп 
„08Гтагкетегет“, који је почео све оштрије мере 
да ургира од владе против Пољака. (На-Ка-Л-зИ) 
Позитивни успех Немачке основне школе јесте да 
сељак не научи пољски читати, а немачки се опет 
слабо лепи за њега. Тек после, кад изађе из школе 
упозна своју писменицу и дође до својих књига. На- 
родне библиотеке, које се издржавају добровољним. 
прилозима имају 36 хиљада свезака и располажу го- 
дишњим прилогом од 15 хиљада марака. Од огромног 
значаја за ширење пољске мисли и што бујнији нацио- 
нализам јесу и соколска удружења. У Познању и За- 
падној Пруској их је 187 са 8500 чланова, у целом 
Рајху око 15.000. Уопште свако удружење, сваки покрет, 
био уметнички или чисто просветни, носи национални 
значај, служи искључиво националној мисли. Драматска 
удружења, покрет слободне мисли у „0 св ј ат“-у, ве- 
лико позориште у Познању; женске задруге, музика 
и сликарство, — све је то организована војска иро- 
тив Немаца, против Немачке. Све што узбуђује и 
дира, све што весели и разгаљује корени у национа- 
лизму, остварењу снова треба да води. Не познајем 
заслужније журналистике од Пољске. Уз најстрожије 
параграфе, поред све безобзирности државног тужи- 
оца и неугодног уређења пруских затвора, пољски 
новинари не презају никада од „дражења против су- 
грађана“, „велеиздајничких чланака“ и „противза- 
конских акција“. Једно им је свагда зајемчено: жена. 
и деца неће им остати без хлеба, јер пољско дру- 
штво брине се за пристојан живот и неће се наћи 
нико у народу, који би рекао: „тако му треба! За-

сачињавају сваконе-

I

Познањскп Пољаци у пруском Ландтагу сачиња- 
ваху већ четрдесетих година посебну странку, а у 
свом клубу беху подељени на више група. Ту су још 
племићи имали главну реч. Њихова политика није 
била бог зна како успешна, али они својим потра- 
живањима аутономије нису ни омразу изазивали.

У Рајхстагу били су одмах заступљени са 14 
посланика и тај се број одржао кроз четири избора, 
онда се попео на 18; 1887. године пао на 13 а 1907. 
скочио на 20, 1912. пао на 18. Од 1898. године до 
1903. број пољских гласача скочио је за пуних 100 
хиљада (244 и 348 хиљада), а од 1903. до 1907. го- 
дине опет 100 хиљада (348 и 4^4 хиљаде). У главним 
питањима пољска странка је ишла увек са Центрумом.

I!

Ј) Познањски ..ОгепЛ<ттк“ од 7. децембра 1911. године 
(бр. 278) пише: „Као што прохлињемо оне који потписаше 
поделу Пољске, тако нека су проклети који помажу туђина, 
дају врагу средства да нас поништи, сатре“.

2) Н. пр. „Газета Груђенска“ имала је 1909/10. године 
90.000 претплатника. Многи листови броје преко 20.000.
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Од посебног значаја су били пољски гласови у ери 
после Бизмарка (1890.—1894.). Када су Капривијеве 
војне реформе зависиле од 2—3 гласа, наступали 
су Пољаци на поприште са девизом: Ио и1 с!е8. Но 
народносна грађанска странка није високо ценила 
пеливанске гипкости својих аристократских заступ- 
ника и аранжер те политике, лични пријатељ Виље- 
мов, Кошјелски, падне при удућим изборима (1894. 
године). Националне демократе отворено су изјавиле, 
да парламентарну борбу уопште не сматрају значај- 
ном и да једино што очекују од пољских посланика 
јесте сложно наступање и запостављање сваког дру- 
гог интереса националном. И одиста за ових 40 го- 
дина пољска фракција иако раздељена у 5—б група, 
гласала је стално, једнодушно. Било је законских 
предлога, где су пољски аграрци на клубским сед- 
ницама подлегли са једним гласом а закон је у пар- 
ламенту са једним гласом примљен. Дакле седам пољ- 
ских аграраца погазили су интерес своје класе. Је- 
динствен исход борбе двају идеја које владају дана- 
ске целим културним човечанством: националне и 
социално-економске солидарности. Ту илустрацију 
соцналистичне „студије“ не донеше. Најспособнији 
пољски националци не бирају се у парламент. Они 
остају код куће да раде на много важнијим задацима 
свога народа, на просветном, економском и социал- 
ном преображавању. ЈБуди, који воле и који умеју 
да репрезентују, шаљу се у Берлин, но њихов углед 
почива једино на дарежљивости према народним у- 
становама а никако не расти каквим говорничким 
подвигом.

*

Пољски Народ, пробуђен уједињењем Немачке и 
ослобођењем Италије, истакао је свој политички циљ: 
ослобођење немачких и руских Пољака и њихово 
Уједињење. Но они су знали да се та мисао тек онда 
може привести у дело, када њихова економска снага, 
њихова савршена народна организација буде спремна

да се користи сваком повољном приликом. Схватише 
да су државе које непрестављају економску це- 
лину, које имају карактер ваневропских колонија, 
грађене на песку и да су национална обећања таквих 
држава ништавна и њихова егзистенција проћердано 

време у историји.
Када је званична Немачка око 1880. године ру- 

шила просветне установе Пољака, бацили су се ови 
одмах на изграђивање своје економске једноте и са- 
мосталности. У овоме раду морали су тајити и сваки 
национално-политички смер, морали су избегавати 
таке учине који би изазвали позорност власти. У 
први мах, од 1870.—80. године, сву пажњу били су 
посветили питању: како би се великим поседницима 
створио кредит да би пребродили тадању аграрну 
кризу и како да се одржи пољски сељак према не- 
мачком, који по узору средњег поседа све обрађује 
машинама и хемијски земљу мелиорише? Властелину 

је и влада ишла на руку, која је подржавање вели- 
поседа сматрала својим интересом. Сељаштво је 

организовао патриота Јаковски, који је пет година 
тамничких дана слободнога времена употребио на 
размишљање о стању, потребама и 
народа. Када је изашао из затвора почео ]е да орга- 
низује сељаштво. Удружења, која је он основао имала 
су задатак да сељаку набаве што боље и под погод- 
нијим условима модерне пољопривредне справе, да 
га привикну штедњи и у њему постепено да гаје 
борца за народну мисао. Као свака ствар, тако је и 
ствар Јаковскога у почетку тешко напредовала. Године 
1873. имао је тек 11 овакових удружења. Међутим 
немачка влада дође му у помоћ са прогоном пољскога 
језика. Године 1875. било је већ 45 овакових удру- 
жења; 1876. године 61, 1877. године 105, 1878. го- 
дине 120, а данас 335 са 15 хиљада чланова. Од ве- 
ликога значаја били су тромесечни покрајински ску- 
пови, а право национално дело било је, што је Ја- 
ковски завео с пролећа, у Познањ^, земаљске збо-
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рове својих удружења. Немачка политика насељавања 
Познањске почиње 1886. године. Првих 100 милиона 
марака за АпзШШп^зкоттШшп изгласани су без 
тешкоће. Веле да је Јаковски, прочитавши ту вест уз- 
викнуо: „Хвала Богу, сада имају моји сељаци истак- 
нуту циљ!“ Испочетка комисија је имала лепога ус- 
пеха. У међувремену 1886.—1890. прекупила је 44 
хиљаде хектара из руку пољских и населила Нем- 
цима. Даљих 100 милиона изгласани су 1898. године 
а 1902. године 150 милиона и још 100 милиона влади, 
да увећа државне домене. Од 1896. године пошло је 
Немцима све суноврат. Комисија не може више да 
купи пољско имање, шта више за десет година — 

1896.-1906. — прекупили су Пољаци од Немаца 
преко 62 хиљаде хектара. При томе је цена земље 

енормно скочила, Пољаци су страшно преплаћивали, 
да је Немац увек морао устукнути. АпзШ/ип&зкот- 

тШзшп радила је узорно, подигла је до 334 нових 
немачких насебина, при томе је мудро служила и 

општу немачку политику, довлачећи Немце (Сасе) из 
горње и североисточне Угарске, који су почели би- 

вати пасивни експоненти Немства. Године 1904. при- 
мљена је новела закона о насељавању (Ап8ксИип§8- 
^езек). По тој новели забрањено је подизати зграде 

за становање без претходне дозволе провинциског 
начелника (керкпт^зртзШеп(). Немцима се даје до- 

звола, Пољацима никада. Дешавало се да је који 
Пољак са немачким именом (н. пр. случај Бидермана) 

добио дозволу, но касније, када је власт била из- 
вештена о правом стању ствари, дозвола је повучена 

са мотивацијом: била је дата из забуне. Ако је зграда 
била већ скоро готова, кров су морали скинути а 

зидови су, до даљег наређења, стршили у ноћи као 
рушевине каквог раубритерског замка. Сви се сећамо 

оног сељака, који је на своме имању морао становати 
у циркусашким колима. Из тога „стана“ полиција 

му је одстранила пећ, пошто иначе не би могао осе-

тити тежину законске новеле и трљао би руке од 
•задовољства како је изиграо власт.

Једна слика из немачко-пољске борбе:0
— Оптужени Бидермане, колико вреди ваш посед?
— Не знам тачно.
— Али приближно?
— Ја сам нај јачи пољски порезник. Држава при- 

ма од мене годишње 30 хиљада марака.
— Ви сте рођењем Немац, као што доказује и 

ваше име, а пољски сте научили доцније.
— Није истина. Мој дед, понос и дика наше по- 

родице, суделовао је у великом пољском устанку.
— Да ли је истина да ви купујете земље од Не- 

маца и препродајете ју својим конационалима?
— Не купујем једино немачки посед, радо купу- 

јем и пољски.
— Је ли истина да се служите најмљеним по- 

средницима Немцима, да би што лакше обманули 
немачке продавце поседа?

— Сасма тачно. Довијам се како могу, имитујем 
Ап8Ш!ип{Г8котт18810п, која плаћа Пољаке посреднике 
да обмаиу нас.
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— Дакле признајете да злоупотребљавате про- 
стосрдачносг Немаца?

— Волео бих имати толико милиона да бих мо- 
гао купити сву ону земљу, коју ми Немци даноми- 
це нуде.

Каквим срествима заводите рођене Немце да 
постају бандом издајица?

— Никада их нисам тражио. Долазе ми на ноге 
и моле ме да им дадем зараде. Ја их према потреби 
примам. А ргороз, пре неки дан дошао ми је неки ма- 
јор и нудио ми имање сирочади његовога пријатеља, 
велећи, да Немци тако слабо плаћају, да би од њега 
било лупештво, када би ради шовинизма оштетио 
своје штићенике.

0 По Магиз Ро18к1, бр. 22. 1907.
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јављају за сваку стопу пољске земље која је у опа- 
сности да пређе у немачке руке, они налазе у бан- кама помоћи својим сељацима. Пољске банке раде са малом каматом, зато су и процвале. Немачка влада, а за њом и 0$1тагкепуегет, изда наредбу својим чи- новницима и члановима да сви своје улоге изваде 
пољских завода. Банке су изгубиле око 8 милиона 
марака улога, али 12 милиона добиле су у депози- тима, које су Пољаци, без нарочитог позива или прогласа, извадили из немачких новчаних завода. Влада је своју наредбу правдала тиме да су Пољаци 
већ доста година почели правити разлике између не- 
мачког трговца и свога, између немачког лечника и свога, да пољске банке упућују своју клијентелу само 
пољским одветницима, да Пољак ништа на себи ни у кући нема, што би изашло из немачке радионице, на чему би Немац и фенига заслужио.0

Но, као што смо видели, наредба је промашила свој циљ. Па тако и АпзтсИип^зкоптиззшп 
утрошених 650 милиона марака. Новела од 1904. год. је такође изигравана, јер су банке од продавца Немца 
тражиле да им за три месеца подигне потребне зграде на имању и тек онда је имање преведено у грунтов- ницу и продавцу цена исплаћена.

1907. године 26. 
целар Билов законски

— Је ли истина да ви никада не дајете ни хек- 
тара из руку ако се не осведочите да је купац Пољак?

— Тачно, господине председниче. То је моја дуж- 
ност као Пољака.

изКао код сваког екомомски заосталог народа, 
земљорадничке задруге у Познањској имале су ве- лики значај. У њима су радили свештеници. Они су целом селишту пружали углед интензивног економи- 
сања они су притицали члановима саветом у еко- 

банковним питањима. Много су полагали
ч

номским и
да се радници, који су ишли у печалбу чак на Рајну, одрже у непрестаној вези са завичајем, да им се омили куповање земље, те да се привикну због тога штедњи. 
Године 1886. средишна благајна Савеза Земљорад- ничких Задруга имала је 9 милиона марака депозита и штедионичких улога; двадесет година касније 107 
милиона марака; год. 1908. 148 милиона и 370 хиљада марака. Иста средишна банка имала је 1908. год. 484 
милиона марака промета, код 6 милиона 
капитала. Број чланова Савеза Земљорадничких За- друга у времену од 1900.—1908. скочио је са 53.505 

105.793. На челу савеза стоји прелат Вавржњак 
из Могилног.

Не мање заслуга за националну ствар имају пољ- 
ске банке, које су праве тврђаве против германске навале. На њиховој управи стоје људи не само трго- вачке и спекулативне способности, већ и широког националног погледа, који се умеју за добро народа 
одрећи дивиденде од 6Ч20 0 и задовољити се са 3 или 4°|0. 8ро1ка Иетзка у Позкању подупире велике 
седнике, санира им имања, узимајући у своју адми- 
нистрацију пољуљане поседе, а поседнике приморава 

задовоље годишњом рентом. Она је 1908. год.
земље. Банке за

и онихактивног

на

априла изнео Је државни кан- 
нацрт о насилној експропри- ацији (2шп&8-ЕпШ§пип&8-(Зе8е№). Он је истакао да је дотадања политика насељавања остала безуспешна; да је њен једини резултат, да су Пољаци 100 хиљада хектара купили више немачке земље него пољског комисиЈапоседа. Одобрен му је нов кредит и одре- ђена је насилна куповина 70 хиљада хектара 

земљишта. Конзервативци — велики поседници — 
оштро су се противили том законском предлогу, јер

Iпо-
пољског

да се
управљала са 23 хиљаде хектара 
парцелирање не могу се ни набројити. Све су удру- жене једним савезом, — ван оних 12 у Шлеској — свештеници су њихови информатори и агенти, они

-
Као пример: Варошица Острово (14.000 становника, од тога 70" о Пољака), имала је 1872. год. свега три Пољака занатлије, 1882. год. већ 20, 1907. год. пак 44, а тоје 65°/о свих занатлија.
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јављају за сваку стопу пољске земље која је у опа- 

сности да пређе у немачке руке, они налазе у бан- 

кама помоћи својим сељацима. Пољске банке раде са 

малом каматом, зато су и процвале. Немачка влада, 
а за њом и 0$1тагкепуегет, изда наредбу својим чи- 

новницима и члановима да сви своје улоге изваде 

пољских завода. Банке су изгубиле око 8 милиона 

марака улога, али 12 милиона добиле су у депози- 

тима, које су Пољаци, без нарочитог позива или 

прогласа, извадили из немачких новчаних завода. 
Влада је своју наредбу правдала тиме да су Пољаци 

већ доста година почели правити разлике између не- 

мачког трговца и свога, између немачког лечника и 

свога, да пољске банке упућују своју клијентелу само 

пољским одветницима, да Пољак ништа на себи ни 

у кући нема, што би изашло из немачке радионице, 
на чему би Немац и фенига заслужио.0

Но, као што смо видели, наредба је промашила 

свој циљ. Па тако и АпзтсИип^зкоптиззшп 

утрошених 650 милиона марака. Новела од 1904. год. 
је такође изигравана, јер су банке од продавца Немца 

тражиле да им за три месеца подигне потребне зграде 

на имању и тек онда је имање преведено у грунтов- 

ницу и продавцу цена исплаћена.
1907. године 26. 

целар Билов законски

— Је ли истина да ви никада не дајете ни хек- 

тара из руку ако се не осведочите да је купац Пољак?
— Тачно, господине председниче. То је моја дуж- 

ност као Пољака.
из

Као код сваког екомомски заосталог народа, 
земљорадничке задруге у Познањској имале су ве- 

лики значај. У њима су радили свештеници. Они су 

целом селишту пружали углед интензивног економи- 

сања они су притицали члановима саветом у еко- 

банковним питањима. Много су полагали
ч

номским и
да се радници, који су ишли у печалбу чак на Рајну, 
одрже у непрестаној вези са завичајем, да им се омили 

куповање земље, те да се привикну због тога штедњи. 
Године 1886. средишна благајна Савеза Земљорад- 

ничких Задруга имала је 9 милиона марака депозита 

и штедионичких улога; двадесет година касније 107 

милиона марака; год. 1908. 148 милиона и 370 хиљада 

марака. Иста средишна банка имала је 1908. год. 484 

милиона марака промета, код 6 милиона 

капитала. Број чланова Савеза Земљорадничких За- 

друга у времену од 1900.—1908. скочио је са 53.505 

105.793. На челу савеза стоји прелат Вавржњак 

из Могилног.
Не мање заслуга за националну ствар имају пољ- 

ске банке, које су праве тврђаве против германске 

навале. На њиховој управи стоје људи не само трго- 

вачке и спекулативне способности, већ и широког 

националног погледа, који се умеју за добро народа 

одрећи дивиденде од 6Ч20 0 и задовољити се са 3 или 

4°|0. 8ро1ка Иетзка у Позкању подупире велике 

седнике, санира им имања, узимајући у своју адми- 

нистрацију пољуљане поседе, а поседнике приморава 

задовоље годишњом рентом. Она је 1908. год.
земље. Банке за

и оних
активног

на
априла изнео Је државни кан- 

нацрт о насилној експропри- 

ацији (2шп&8-ЕпШ§пип&8-(Зе8е№). Он је истакао да је 

дотадања политика насељавања остала безуспешна; 

да је њен једини резултат, да су Пољаци 100 хиљада 

хектара купили више немачке земље него 

пољског
комисиЈа

поседа. Одобрен му је нов кредит и одре- 

ђена је насилна куповина 70 хиљада хектара 

земљишта. Конзервативци — велики поседници — 

оштро су се противили том законском предлогу, јер

I
по- пољског

да се
управљала са 23 хиљаде хектара 

парцелирање не могу се ни набројити. Све су удру- 

жене једним савезом, — ван оних 12 у Шлеској — 

свештеници су њихови информатори и агенти, они

- Као пример: Варошица Острово (14.000 становника, 
од тога 70" о Пољака), имала је 1872. год. свега три Пољака 

занатлије, 1882. год. већ 20, 1907. год. пак 44, а тоје 65°/о свих 

занатлија.
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Вестфалску,0 где постаје индустријалским намеште- 
ницима и нађе се по који да се прогура до само- 
сталног рада, те своје у Познањској снабдева про- 
изводима, на којима је дотле Немац зарађивао. Кад, 
пољски радник штедњом стече коју хиљаду, враћа се 
у завичај и ту купи земље а она веже њега и потомство 
му трајно за његов народ. Ко има комад земље тај 
трипута промисли пре но што се јавља Сипагд.-у 
за карту преко Океана. Војник који има комад земље 
враћа се после одслуженог рока на груду, женска 
послуга у граду са којим јутром ораће мираза удаје 
се на село. Пољаци у Немачкој престављају „државу 
у држави“, чија је чврста основица — економска 
страна — солиднија од многе слободне краљевине. 
Немци добро осећају ово фатално стање ствари, зато 
и називају Пољаке у својој језичној суптилности 
,,ет ^еееГхтдп^ее Уо1к“. Немачка влада, немачки пар- 
ламенат, немачка приватиа иницијатива употребише 
све законске и незаконске мере против свога не- 
пријатеља. Резултат је за њих страшан. Познањска 
је постала више Пољском но што је била пре у 
слободном краљевству2).

Немцима би преостало још једино срество, које 
је препоручио велики филозоф Едуард Хартман: 

Истребити их (аизгоИеп). Но од тога се страши сваки 
човек па ма и не био хуманошћу разњежен. Борба 
Немства против Пољака у међувремену од 1886—1912^ 
била је национална (,,расна“) борба. Она је неуспела. 
Од 1912. год. почиње нова ера: борба државе против

назиру у њему преседан за експропријацију спахинског 
поседа уопште. Но до примене тог, с великим тегобама 
изгласаног закона није дошло. Делбрик и Харден мисле 
да се то не сме десити већ и с обзиром на односе 
према Аустрији, где Пољаци имају одлучујућу реч.. 
Но ни с финансиског гледишта није изведљива екс- 
пропријација. Нема немачка влада тог блага да би 
могла откупити сву пољску земљу, све немачке вла- 
стелинске поседе, које Пољаци обрађују под закуп. Наци- 
онална борба Немаца и Пољака уопште је тесно везана 
с питањем великог поседа у источној Пруској. Све кад 
би влада и имала довољне енергије и срества да насилно 
откупи сву земљу Пољака, тиме још неби било решено 
пољско питање. Разорење Јерусалима није никако 
била смрт израјиљског народа. Ирци су и даље 
остали у својој домовини ма да су им Енглези оду- 
зели све поседе, шта више, завојевачи су дошли у 
таке околности да су били приморани враћати отето.. 
Народ, који је свестан и вредан и који не гази при- 
родни закон што бројнијег рађања0 не може ни под 
таким силником нестати, какав је даншњи нај јачи 
народ на свету: Немачка империја и њезини експо- 
ненти. Ограничена им је могућност слободног купо- 
вања земље, но они нису очајавали. Поред свог ве- 
ликог множења мало их се отисло преко Океана, да 
онде, као непросвећени аргатују и богате спекула- 
тивне Англосасе и Германе. Пољска интелигенција 
има савести да не пушта своју крв у далеки свет, 
где постаје теглећом стоком. Пољски интелектуалци 
упутили су прекобројно становништво на Рајну и у

0 1890. год. било је у Немачкој 2,977.950 Пољака.
1900. год. „
1905. год. „

Прираштај у целоме Рајху је 8'18°/оо а код самих Пољака 
9'45°/оо. У Познању долази на сваку пољску породицу 3'97 де- 
тета, док на Немачку 2'95. У унутрашњости је размер за По- 
љаке још повољнији.

*

.

I

И
I:им I

1
I

!1} 1906. год. било их је на Рајни иу Вестфалу — у инду- 
стријским покрајинама раг ехсеПепсе — на 320.000. Они су исте 
године одржали округло 8600 јавних скупова и предавања., 
Од када немачки закон допушта јавне сходове с искључиво 
немачким говором скупљају се потајно — на излетима, „ма- 
јалесима“.

3,394.126
3,714.920

1 2) Од 1849. умножило се немачко становништво Познањ- 
ске за 25*5° о, пољско за 51° о.

Године 1849. долазило је на 1000 становника 365 Немаца, 
и 635 Пољака; а 1900. год. 322 Немца и 678 Пољака. 5
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Вестфалску,0 где постаје индустријалским намеште- 
ницима и нађе се по који да се прогура до само- 
сталног рада, те своје у Познањској снабдева про- 
изводима, на којима је дотле Немац зарађивао. Кад, 
пољски радник штедњом стече коју хиљаду, враћа се 
у завичај и ту купи земље а она веже њега и потомство 
му трајно за његов народ. Ко има комад земље тај 
трипута промисли пре но што се јавља Сипагд.-у 
за карту преко Океана. Војник који има комад земље 
враћа се после одслуженог рока на груду, женска 
послуга у граду са којим јутром ораће мираза удаје 
се на село. Пољаци у Немачкој престављају „државу 
у држави“, чија је чврста основица — економска 
страна — солиднија од многе слободне краљевине. 
Немци добро осећају ово фатално стање ствари, зато 
и називају Пољаке у својој језичној суптилности 
,,ет ^еееГхтдп^ее Уо1к“. Немачка влада, немачки пар- 
ламенат, немачка приватиа иницијатива употребише 
све законске и незаконске мере против свога не- 
пријатеља. Резултат је за њих страшан. Познањска 
је постала више Пољском но што је била пре у 
слободном краљевству2).

Немцима би преостало још једино срество, које 
је препоручио велики филозоф Едуард Хартман: 

Истребити их (аизгоИеп). Но од тога се страши сваки 
човек па ма и не био хуманошћу разњежен. Борба 
Немства против Пољака у међувремену од 1886—1912^ 
била је национална (,,расна“) борба. Она је неуспела. 
Од 1912. год. почиње нова ера: борба државе против

назиру у њему преседан за експропријацију спахинског 
поседа уопште. Но до примене тог, с великим тегобама 
изгласаног закона није дошло. Делбрик и Харден мисле 
да се то не сме десити већ и с обзиром на односе 
према Аустрији, где Пољаци имају одлучујућу реч.. 
Но ни с финансиског гледишта није изведљива екс- 
пропријација. Нема немачка влада тог блага да би 
могла откупити сву пољску земљу, све немачке вла- 
стелинске поседе, које Пољаци обрађују под закуп. Наци- 
онална борба Немаца и Пољака уопште је тесно везана 
с питањем великог поседа у источној Пруској. Све кад 
би влада и имала довољне енергије и срества да насилно 
откупи сву земљу Пољака, тиме још неби било решено 
пољско питање. Разорење Јерусалима није никако 
била смрт израјиљског народа. Ирци су и даље 
остали у својој домовини ма да су им Енглези оду- 
зели све поседе, шта више, завојевачи су дошли у 
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*

.

I

И
I:им I

1
I

!1} 1906. год. било их је на Рајни иу Вестфалу — у инду- 
стријским покрајинама раг ехсеПепсе — на 320.000. Они су исте 
године одржали округло 8600 јавних скупова и предавања., 
Од када немачки закон допушта јавне сходове с искључиво 
немачким говором скупљају се потајно — на излетима, „ма- 
јалесима“.

3,394.126
3,714.920

1 2) Од 1849. умножило се немачко становништво Познањ- 
ске за 25*5° о, пољско за 51° о.

Године 1849. долазило је на 1000 становника 365 Немаца, 
и 635 Пољака; а 1900. год. 322 Немца и 678 Пољака. 5
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државе у држави. Проф. унив. у Берлину Лудвиг Берн- 

хард (писац познатог дела Ик РокпЈга^е) предавао је у 

летњем семестру 1911. „0 националним борбама са- 

дашњице“. Ту је први пут изашао са својим нацртом 

за борбу против не више по Немство, него већ и 

по интегритет Немачке Империје опасне Пољаке. Тај 

нацрт подастро је влади у јануару 1912. год. Он 

извађа да животни интерес Империје захтева да се 

бар међа Немачке и руске Пољске налази искључиво 

у рукама немачких насељеника. Познањ и Шлеска 

не дају се национално освојити, нека барем државна 

граница буде у немачким рукама. У ту сврху треба 

влада да предузме насилну експропријацију пољских 

властелинских имања од 20.000 хектара па на више 

'— дуж границе и бар тај раздвајајући појас начичка 

немачким насљеима.
За све нас Словене историја Познањске драго- 

цен је наук. У читавој словенској раси од 160 ми- 

лиона правим културним народом могу се назвати 

само 11 милиона: 7 милиона аустриских Чеха и 4 

милиона немачких Пољака. Само код њих је извршен 

процес економске диференцијације и националне инте- 

грације. Само су они дорасли свом непријатељу — 

крепкој германској раси. Где је био Словен под Нем- 

цем стотину и више година, где је пропатио, процвилио, 
ту је никао нов културни народ здравих погледа и 

ипак напојен идеалима. Апатија, летаргија, фатали- 

зам и наша обломовштина подлегла је нагону за 

опстанак. Чак и малено словеначко племе преобразило 

се на том жаришту патње и постао здрава економ- 

ска целина. У руској пољској напредује Немац, за- 

узима тисуће и тисуће хектара и милионе увоза, а 

у Немачкој признаје се охоли Герман побеђеним од

Пољака исте крви али друге историје. Чешка и Мо- 

равска престављају језгро аустриске економске снаге, 
њихов народ је ботатији и од самих аустриских Немаца. 
Морамо ли зар и ми препатити историју Пољака и 

Чеха ?!....>

Вг. «7. В. МагсМешзМ: 81озипкГ вро1есгпо екопогтсгпе. Ж 
ЕГетГасћ рб1зкгсћ гаћпги ргизМеуо. Вгсбт — 1903. Вг. Могашзкр 
К ИасћоЈ.тсћ Кгезбго-К>-акт' — 1906 — Р1и1цпек/: ЈКа1ка па 
Оогпут 81азки, К>акби> — 1906 — /?. птошзк!: Шетсу, Во$уа 
» КшевИа ро1вка} 1ло6го — 1908 — Ш1ас1. 81исЈт'ск1: Зргагса Ро1зка, 
ЈУагзгагоа, — 1910 — 81. вогзкЈ: Шетсу го Кгб1е$1те ро1зктп. 
— Жагхгаша. — 1908 — Ог. 1. Вегпћап1, проф. берл. унив.: В1е 
Ро1еп[гаде. — 1910 — И/. о. Маззош: ЈЛе Ро1еппо1 гт (1еи1$сћеп 
оз!еп. — 1907 — А1ех. И/аћег: Ргеиззеп и. Ро1еп, УеПаи/ и. 
Аиздапд етез 2000 јаћгп/еп УбОеегдгепгаГгеИез, — 1907. N. 81итрр: 
Ро1еп/гаде ипс1 АгтесВипдвкоттГшоп, 1902. Ог. \/1с1ог ЛИсаГзе: 
АЧетапсЈз е! Ро1опаГ8. 1а дгесе зсо/а1ге еп Розпате, 1911. бабпе! 
Оаисћо1: 1ттог1е11е Ро1одпе, 1909. ћеоп ВегпагсИп: Ра ЋЛодпе 
п’ез1 раз тог!е, 1909.
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ГРАДСКА БИ5ЛИОТЕНА

а^ДДОЈЕ ДДМЛН01КЋ*
ДЕСКОВАЦ

КОЛОНИЈЕ

могу подмирити педесети део тропског увоза Немачке. 
Климатичке и геолошке прилике нису за насељенике 
северних и североисточних немачких земаља. Немачко 
исељеништво — 1908. год. — долази по апсолутном 
броју на осмо, процентуално на четрнаесто место у 
светском покрету исељавања. И данас 
исељеника, великим делом малих поседника, одлази 
у А\стралију, Канаду, у аграрне државе Бразилије и 
у Боливију. Трговина Немачке са својим колонијама 
износи 230,499.000 марака годишње (Енглеска са сво- 
јим колонијама 1377,000.000 марака), од тога је увоз 
129,657.000 марака. Наласком дијаманта диже се еко- 
номска вредност немачких афричких колонија,11 али 
никако у сразмеру са утрошеним капиталом. Још већу 
пасивност колонија донео је Херерски устанак и бру- 
талност и дегенерација, које су приликом освајања 
избиле на површину немачког националног организма. 
Са те тачке гледишта уврстио сам немачко колони- 
јално освајање у низ немачких националних и рас- 
них борби.

Немачки чиновник и официр — држава је гла- 
вни борац против туђинских енклава — када иде 
у Познањску и пољске делове Западне Пруске и 
Шлеске, креће се са осећањем да има тежак, озби- 
љан рад пред собом, у коме Ее морати и газити 
правне појмове културног друштва, али у коме Ее и 
морати победити. Немачко административно чинов- 
ништво Северног Шлесвига зна да је потребно само 
мало више строгости и безобзирности према данском 
средњем поседнику и малограђанину, а победу донеће 
2шШп(1егзу8Гет староседелаца и вредноћа досељеника 
Немаца, отаца четворо и шесторо дечице. Иако гер- 
манизацију Елзас-Лотрингије не врше претежно др- 
жавни органи, ипак је и њихов удео у том раду доста 
угледан. Мучан посао предстоји им у земљама „но- 
воослобођене браће“: треба да докажу да немачка

11 Године 1901. трговина је износила 57,544.000 мар., од 
тога увоз 38,156.000?!! мар.

К О Л 0 Н И Ј Е.
з немачких

У колонијалној политици Немачке показало се у 
јединственој јасноћи колико коче природни развој 
Рајха социални и економски контрасти појединих група 
народа. Од шесдесетих година па до краја осамдесе- 
тих прираштај становништва није стајао у сразмеру 
са поболшањем зарадних прилика. Вишак народа 
остављао је земљу и одлазио до Ч у Сједињене Др- 
жаве. Почетком осамдесетих година достизавао је го- 
дишњи број исељеника и 210.000, а просечно 1880.—90. 
износио је 120.000Л Научници су расправљали о на- 
чину, како да се задрже ти удови народа у вези са 
великим организмом и сматрали су колонијалну екс- 
панзију као једино успешно одвраћање од исељавања. 
Док су теорије појединих доведене у склад развила 
се и немачка индустрија до беспримерне величине и 
пружила је зараде свом прираштају. Док се из Не- 
мачке исељава годишње 30.000, усељују се данас у 
Немачку 100.000 и остају стално а 900.000 странаца 
(већином Пољака, Русина, Талијана) долазе као се- 
зонски радници и остају пола године и више. Сада 
се променио однос: није више извоз људи требао

но набујала индустрија 
тражила је тргоЕе, који неће зависити од политичне 
расположености друге силе. Али је Немачка прекасно 
ступила у ред колонијалних сила. Од свију њезиних 
колонија има нешто вредности ОеиКсћ-8пс1ш8{а/пка 
и Оеи18сћ-081а/пка. Ту се населило за двадесет го- 
дина неких 5.000 Немаца (док у Египту 12.000, у 
Аустралији 45.000) средњих поседника, који једва да

Л /?. воипагсЈ: 1’ Ет1дгаИоп еигореепе аи XIX. в!ес1е. Рапз — 
СоИп. — 1906.

земљишта колоније

!
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К О Л 0 Н И Ј Е.
з немачких
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култура ниучем није гора од француске, штавише 
да је ова у многом чему лошија од немачке. Треба 
да буду углађени, љубазни, предусретљиви, а свуда 
пм се даје осетити мржња према завојевачу, туђину. 
Не остаје им друго него да се изолују, да негују 
међусобну, досељеничку друштвеност, а староседеоце 

колико могу да забораве.
Са другим расположењима пење се на палубу 

,,Артуса“ немачки колонијални гувернер и подгувер- 
нер, окружни и срески начелник, управник царина и 
индиректних пореза, шефови железничких станица, 
када ће запловити за Аду и Дуалу, Свакопмунд и 
Дар-ел-Салам. „Хиљаду и једна ноћ“, „Робинзон 
Крусе“, Мајове лагарије, Жилвернијаде, Герштекерове 
„успомене“ и слични написи читани су у Немачкој 
и гутани више него у целом осталом свету. „Легија 
странаца“ састоји се до половине из самих Немаца. 
У немачком народу има још старе пустоловске крви 
Визигота и Викингера, а још више денервираних, 
перверзних берлинских и минхенских, келнских и 
хамбуршких ноћника. Путкамери и Лидерици, Пе- 
терси и Шмити, Лејсти и Велауи, Арнберзи и оста- 
ли асесори и гувернери сматрали су репрезентаци- 
оном дужношћу да асортирају од црних и мрких ле- 
потица уљене косе и жутих ноката себи праве ха- 
реме, да своје наложнице проглашавају краљицама 
црних, да им дају право суђења и над мушкима њи- 
хова племена, да шкопе младиће „штићенике Немач- 
ког Царства“ и да их именују евнусима својих ха- 
рема. А када је херерски народ покушао светити се 
-за насилништва и силовања, онда су потомци Арми- 
ниуса, који је — по причању немачких професора — 
због одрезане косе своје верне љубе Тузнелде спре- 
мио гроб Вару и његовим легијама, починили бру- 
талности достојне једног Тамерлана.

*

Исписујем из дневника Др, Валентина, штампаног 
у РЈеие с1еи!зсће НипДзсћаи, Рте Вићпе, 1894. бр. 4.

„Дознао сам занимљиве појединости из Бакоко- 
устанка. Господин асесор Велау, вођ експедиције 
поведио је војницима да у једном запаљеном селу 
посеку вратове трима старицама, јер се људи није 
могао дочепати“. Даље: „док сам боловао, вратио се 
асесор Велау са свог новог похода. Заробљеника није 
довео. Пошто би сви они овде — тако се изјаснио 
при ручку — покрепали, заповедио је војницима да 
их још на лађи неколико пута куцну по глави. После 
је још причао: војници, а нарочито један од њих, 
сјајно се извештили да непријатељу здеру кожу преко 
ушију. На подбратку мало су резнули, онда су кожу 
дохватили зубима и цео скалп свукли преко главе“.

18. VIII. 1983. „Данас увече канцелар гувернерства 
Лејст дао је довести из затвора три жене и исте је 
преко ноГ код себе задржао. ИдуГег јутра вратио их 
је у затвор, а најлепшој од њих, Нгамби, кГери Екве 
Бела, поклонио је 5 марака“. „Некакав црнац, Аугуст 
Бел, оптужен је да је украо један челичан сат. На 
„расправи“ саопште му да има две могуТности: или 
ће признати крађу или ће добити педесет удараца. 
Белов искага: „сат нисам украо“. Одмах га одведу и 
бичем за риноцерусе ударе му педесет батина. Када 
су га поново извели призна он без даљег питања 
да је сат украо. Осуде га на то на шест — словом 
шест — година тамнице, 100 мар. новчане казне и 
15 удараца сваке прве суботе у месецу. Аугуст Бел 
за време судског претреса добио је 80 удараца зато, 
што је при састављању записника своје одговоре му- 
цајући (после 50 удараца!) давао. Шта значе пак 80 
удараца за једно после-подне то може знати само 
онај, који је присуствовао оваковој процедури. Сиров, 
исецкан бифтек није ништа према томе“.

Како су ови културтрегери за све ово кажњени? 
На претресу од 7. јануара 1896. год. пред царским 
дисциплинарним судом установљено је да убиство 
заробљеника није никаква повреда званичне дужности, 
пошто је извршено у ратном стању, али је суров

за-
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г, дишнг ~
квалификован преступом. Велау је осуђен на

звање истог
начин
500 марака глобе и премештај у друго 
ранга. Тој благој осуди много је допринео и исказ 
капетана Бекера, по коме су у Камеруну немачки 
чиновници принуђени да за ситнице дају урођеницима 
сеКи главе, пошто та стока неби имала респекта од 

бељца и не би било могуће дати им прилике,

в и д и ц и.
вишег
да увиде благодети узвишене немачке културе. Сва хороскопска разматрања школованог савре- 

меника, можда у нај јачем степену баш код немачких 
школованих људи, морају се исцрпети у аналогијама, 
у приближно погођеним и потпуно усиљеним упоре- 
ђивањима. Римска Империја пред расулом много пот- 
сећа историски образоване људе на данашње стање 
у Рајху: еротика у позоришту, у књижевности, у 
сликарству, перверзности највише класе, разузданост 
великоградског пролетаријата, религија материјализма 
у сржи најумнијих. Борђезе је мислио на Шпанију 
Филипа II. Кржљави потомак поноснога Рима вештак 
је у прескакању са једнога пола разматрања на други: 
час гледа §и’о зреск аеГегпИапз свога вечнога града, 
час га буни новинарска депеша и импровизације 
измета културе типа журналисте. Ако се и разбију 
немачки бродови о гребене Британије, ако и оду 
колоније у неповрат осим обичне економске кризе, 
која ће бити општа, не само немачка, неће бити 
Немачки Народ дубље потресен.

Од четир-пет момента зависиће напредак или 
назадак Немачког Народа: од његове масе (броја), од 
његове расе (физичке врсности), од наставе (званичне 
културе), и опште културе, духовне и моралне. Ве- 
лика брига огромних комуна за социалну хигијену, 
тежње и покушаји индустриске децентрализације, 
неуморно развијање наставе материјалистично распо- 
ложеног дела народа, покушаји и опити реформе 
наставе идејно интересованих кругова, рад на уну- 
тарњој колонизацији, на стварању здравог средњег 
и малог поседа у Рајху, у његовој близини, — сви 
ти проблеми решавају се помно, успешно. У бризи и
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Мађарски Народ кад год се отима Бечу припаја се 
Берлину. Његова наука, техника, индустрија, трговина, 
уметност па и књижевност творевине су крвно не- 
мачке и немачко-жидовске буржоазије овог амалга- 
мантима тако наклоњеног народа. Аустрија више не 
значи за њих културни извор, као ни за Чехе Беч 
са немачким покрајинама али лудо је мислити да 
Париз постаје лиферантом културних вредности. 
Париз не може ни једном народу као целини дати 
културних елемената. Немачки Рајх демократизује и 
упрошћава све тековине осталих, полуаристократских 
култура, само Рајх може да утиче на ступањ и пра- 
вац народних култура етничких скупина око немачке 
области у Европи. Цео национално-културни развој 
тих народа преставља реакције и свесно отклањање 
претеране акултурације страној или немачкој култури. 
Велики је проблем културне политике тих народа, 
од којих није на последњем месту и српско-хрватски- 
словеначки, како ће се што мање плодне енергије 
утрошитн у бесциљне реакције и против благодати 
овог процеса акултурације, како пе приштедити шго 
више свежих снага за доцнију ревизију над препри- 
мљеним културним вредностима, како ће после ђак 
(јер целе те скупине нису данас ништа друго у 
гледу њихове културе т. ј. образованости средњег ста- 
лежа и цивилизације народа, него „немачки ђаци“) 
да усаврши културни рад свог силом учитеља — 
Немачко-Германског Народа.

раду развијају се и потенцирају енергије, стичу услови 
за развој опште културе.

Обим улоге коју Ге немачка нација имати да 
игра на позорници историје, одређена је многим 
факторима географске, физичке и моралне категорије. 
Привремено може бити сфера моћи и рада мања него 
што захтевају енергије и способности нације, може 
бити и већа те неиспуњена. Но спољна формација 
сљеди — иако у интервалима — унутарњем развоју 
нације. Од поменутих главних пет момената морални 
је безусловно у погоршању, физичка врсност опада 
истина стално али врло споро. Од свију великих 
културних народа немачки је физички најздравији. 
Свако даље померавање фактора измењује и права 
и способности за велику улогу. Последњи обрт је 
учињен од осамдесетих до краја деведесетих година. 
Немачком Народу предстоји интервал од четрдесет 
до педесет година постојаног рада на изградњи своје 
економске и духовне културе, на довађању у склад 
унутарње моћи народа са недовољном спољном 
експанзијом.

Немачка је нешто са свог средишњег положаја 
но више са особина свог народа, постала најпро- 
дуктивнијим центром културног света. Најпродуктив- 
нијим, јер најмање једнострано материјалистично или 
спиритуелно продуцира. Утицајима овог културног жа- 
ришта, ма какве биле његове културне вредности са тач- 
ке гледишта неумитног етичара или апсолутног естете, 
не могу се отеги околне културне скупине. Видимо да- 
нас чудну појаву где Чешки Народ, политично толико 
раздвојен од свега немачког, бива све више увлачен 
у ковитлац привредне и духовне циркулације Рајха 
и сваки нов напон за 1оз уоп Шеп значи корак 
дубље у воде културне сфере Рајха. Овом процесу 
културног „германизовања“ не помажу француски 
превес чешке уметности и књижевности, не помажу 
неки изливи (колико само пре тога прорачунати од 
трговачких и индустриских комора!) „славенске душе“.
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ПАРАЛИПОМЕНА II.—V. ОДЕЉКА.

„Чудновато, данас примих заједно са писмом једног Немца, 
који ми пребациваше да сам одвише строг према његовим 

земљацима, писмо једнога Србина из Граца (Искључиво не- 

мачко место у Аустрији) ове задржине:
&г- Ви сте одвећ благи према грешкама Немаца. Што се мене 

тиче, ја нисам никако непријатељ Немаца; напротив волим и 

дивим се њиховој науци и књижевности (у осталом не модерној) 

али је управо отужно како се они својим добрим особинама 

хвастају и руже све што је на страни, тим више, што баш
они имитују туђе обичаје до смешности.--------- Нема ни једног
народа који о свом образу, верности и чедности тако много 

говори, као Немци. Свугде и без престанка чујемо реч: „не- 

мачки образ и поштење“, „немачка верност“, и слично. Па 

како је у истини са том „немачком чедношћу?“ У Грацу који 

град листови радо називају „најнемачкијим градом Аустријеи 

било је 1904.—5. год. 4741 новорођенче и од тога броја 2203 

брачна а 2538 незаконитих. Ја нисам никакав моралиста па 

ипак бих жалио кад би оваке прилике владале и у Србији. 
Од њихове неморалности још горе је њихово лицемерство. 
Нема га ни у којој земљи на свету у таком обиму као у Немач- 

кој, где се непрестано говори о „искрености“ и „истинитости“.
(НигеГ ориз сН. II.)

Наш анонимни неморалиста биће да ову ствар не познаје 

изближе. Да није тај случај, онда би, када се већ латио пера, 
саопћио Иреу и ове чињенице:

У Корушкој,

■ *

претежно немачкој области 

од сто парова, који ступају пред олтар, већ имају носиоце 

имена и лозе. Берлин показује само 20°/о ванбрачних, јер је у 

њему предупређење заметка и абортирање на висини доба 

технике. Минхен се креће између 29 и 31%. Но док у провин- 

цији предбрачни односи већином воде браку, дотле по градо- 

вима „пале“ девојке ретко постају поштовања вредним же- 

нама. „Незаконитих“ новорођенчади има Тириншка 12'5°/о, 
Шлеска 10%, Мекленбуршка 13‘5%, Баварска 12‘5%, Саска 

14‘8%; — Немачка као целина: 9%! Према оваким појавама 

лудо би било заузети становиште апсолутног морала. Прво 

морамо имати на уму да то нису скорашње прилике, да немамо
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ПАРАЛИПОМЕНА II.—V. ОДЕЉКА
ПАР АЛИПОМЕНА II.-V. 0 Д Е Љ К А

права констатовати неку декаденцу, поквареност и разврат1^ То је од увек или бар одавно тако. (Тацит је још могао кон- тра ставити Германе са развратним Римом. вегтата с. Х/Х.) Етнолози изводе на пример, т. з. ,јеп8Гегп“- обичај, који је у алпским крајевима Немачке и Аустрије још и данас у снази из примитивне преставе старога века, да сви братственици имају права на незаручену зрелу девојку свога братства. Феудално је доба канонизирало право властелина, његове деце и гостију на дефлорацију себарске женскадије. Тај благи обичај је у Пруској трајао до 1838. год. Данас економска зависност чини што је пређе закон освештавао. један јужнонемачки научењак изнео је, да, „у Баварској влада морал непоштовања девичан- ства“. С друге стране доказује нам Праг са 40%—55% незаконите деце, да није само немачки народ „неморалан“. Белгија, као што сам читао, може се похвалити само са 8% девинчанских заручница. И Немци и Чеси и Белгијанци показали су толику културну енергију, да потпуно негирају свакуи животном снагом. На-

важи сексуални морал као мерило карактера, етичне вредности, онда би морали говорити енергија. о декаденци и расипу народних
По себи се разуме да сељачки момак у Баварској, Штајер- ској, Корушкој, Виртнбершкој и Баденској, кад око 10 часова у вечеи дес војој драгој под, на и кроз прозор, он свој корак не- оправдава наведеним тумачењем етнологије, него на просто неће да узме мачку у џаку. Зато и црква и држава пред тим обичајима мора да зажмури. Јер кад ових обичаја неби било многи се- љак се неби окућио нити би имао здравога порода и Немачка, — најлепше дело божјег провиђења — царевина Немачка смежурала би се.

У Ахау, у горњој Баварској, гледао сам свтговску поворку девице која се враћала са венчања, наравно не са оцем, једног од три њезина детета. Венац од мирте, знак девичанства, чудно је некако красио маслене увојке. Када своју домаћицу, стару неку сељанку, упозорих на ово, добих зачуђен одговор: „Па за што да не? Сва три детета од домаћих су момака“. Касније се уверих да и у Ахау жене већма волу забрањено т. ј. странце.

економску и
каузалност међу сексуалним моралом равно, да кад би таке прилике код нас почеле настајати, где

Н Занимљиви су и ови статистички податци:
Од 100.000 првенчади у Дрездну (1892—1898. год.) рођени су 42.665 пре 9-ог брачног месеца, од ових 39.000 пре 7-ог месеца.У раздобју 1898—1905.: 41.714 од 100.000!У Кхемницу од 100 оплођених (зачећа) рађају се ван брака 63, у браку 37 (1901-1905.).Од 100.000 првенчади 46.390 пре 8-ог месеца брачног живота.(1904-1905.), године 1909 10: 47.448!Берлин (Кбш#8У1ег1е1): Од 100.000 првенчади рађају се пре 8-огмесеца 38.936 (1894/5.)
Шенеберг: (1905. год.): 25.968.Корушка: Од 1000 ванбрачних легитимују накнадно 296, у Штајеру 210, у Залцбургу (провинцији) 295. — (из 1906/7. год.).Од 1000 новоређенчади ванбрачно су рођени у Корушкој 422Бечу
Штајерској

веначка, отуд мањи број!)Од 1000 неудатих између петнаесте и четрдесетпете године ро-диле су у Немачкој:
Год. 1876/85 

„ 1886/95
„ 1896/905

Ако узмемо 1000 неудатих од 18-те до 28-ме године добићемо од- говарајуће бројеве порођаја: 94, 89, 91. (у Саксонској готово два пута веће бројке).
Утврђено је да у Немачкој има исто толико ванбрачних матера (претежно с једним порођајем) колико и брачних (са просечно 3—4 по- рођаја). Може се имати какво било мишлење о моралним атрибутима ванбрачног зачећа и рађања, но поред постојећег правног поретка и социалних назора свакако да је више абнормалност но индиферентна

I

7. јуна 1910. год. Хофман, посланик социално-демократске странке у немачком парламенту, изнео је следеће: „Нека рад- ничка жена из Сулцбаха, обратила се месној „Отаџбинској Жен. Задрузи“ за помоћ, пошто се са својих тринаесторо деце једва провлачи и не може бар најпотребније да припреми за четрнаесто. Добила је овај одговор: Отаџбинска Женска За- друга не може ништа зато, што имате толико деце. Држим да се жена и муж од тога могу сачувати, те да толику децу не донесу на свет. Нагони се могу зауздати хладноћом; дежица хладне воде мушкима јако користи, као и пре тога тешки по- слови. Желим вам сретне бабиње, — Фрау Рихард плем. Вопелиус“. Посланик Хофман прочитао је писмо племените Неомалтусијанке а парламент примио га је са смехом. У иден- тичност текста не може се сумњати. Ни један посланик није осуђивао нити укоравао чедну плем. госпођу председницу. Ћу-тали су сви. 01// Гасе1....... Социална демократија добила јеједно агитационо срество више.
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Галантност и питање части пред судом: Неки келнски но- винар (Лајкс), који је под заклетвом тврдио, да са неком уда- том женом, коју је муж тужио суду, није имао ближих
појава.
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права констатовати неку декаденцу, поквареност и разврат1^ 

То је од увек или бар одавно тако. (Тацит је још могао кон- 

тра ставити Германе са развратним Римом. вегтата с. Х/Х.) 

Етнолози изводе на пример, т. з. ,јеп8Гегп“- обичај, који је у 

алпским крајевима Немачке и Аустрије још и данас у снази из 

примитивне преставе старога века, да сви братственици имају 

права на незаручену зрелу девојку свога братства. Феудално 

је доба канонизирало право властелина, његове деце и гостију 

на дефлорацију себарске женскадије. Тај благи обичај је у 

Пруској трајао до 1838. год. Данас економска зависност чини 

што је пређе закон освештавао. један јужнонемачки научењак 

изнео је, да, „у Баварској влада морал непоштовања девичан- 

ства“. С друге стране доказује нам Праг са 40%—55% незаконите 

деце, да није само немачки народ „неморалан“. Белгија, као 

што сам читао, може се похвалити само са 8% девинчанских 

заручница. И Немци и Чеси и Белгијанци показали су толику 

културну енергију, да потпуно негирају сваку
и животном снагом. На-

важи сексуални морал као мерило карактера, етичне вредности, 
онда би морали говорити 
енергија.

о декаденци и расипу народних

По себи се разуме да сељачки момак у Баварској, Штајер- 

ској, Корушкој, Виртнбершкој и Баденској, кад око 10 часова 

у вечеи дес војој драгој под, на и кроз прозор, он свој корак не- 

оправдава наведеним тумачењем етнологије, него на просто неће 

да узме мачку у џаку. Зато и црква и држава пред тим обичајима 

мора да зажмури. Јер кад ових обичаја неби било многи се- 

љак се неби окућио нити би имао здравога порода и Немачка, 
— најлепше дело божјег провиђења — царевина Немачка 

смежурала би се.

У Ахау, у горњој Баварској, гледао сам свтговску поворку 

девице која се враћала са венчања, наравно не са оцем, једног 

од три њезина детета. Венац од мирте, знак девичанства, 
чудно је некако красио маслене увојке. Када своју домаћицу, 
стару неку сељанку, упозорих на ово, добих зачуђен одговор: 
„Па за што да не? Сва три детета од домаћих су момака“. 
Касније се уверих да и у Ахау жене већма волу забрањено 

т. ј. странце.

економску и
каузалност међу сексуалним моралом 
равно, да кад би таке прилике код нас почеле настајати, где

Н Занимљиви су и ови статистички податци:
Од 100.000 првенчади у Дрездну (1892—1898. год.) рођени су 

42.665 пре 9-ог брачног месеца, од ових 39.000 пре 7-ог месеца.
У раздобју 1898—1905.: 41.714 од 100.000!
У Кхемницу од 100 оплођених (зачећа) рађају се ван брака 63, 

у браку 37 (1901-1905.).
Од 100.000 првенчади 46.390 пре 8-ог месеца брачног живота.

(1904-1905.), године 1909 10: 47.448!
Берлин (Кбш#8У1ег1е1): Од 100.000 првенчади рађају се пре 8-ог

месеца 38.936 (1894/5.)
Шенеберг: (1905. год.): 25.968.
Корушка: Од 1000 ванбрачних легитимују накнадно 296, у 

Штајеру 210, у Залцбургу (провинцији) 295. — (из 1906/7. год.).
Од 1000 новоређенчади ванбрачно су рођени у 
Корушкој 422
Бечу
Штајерској

веначка, отуд мањи број!)
Од 1000 неудатих између петнаесте и четрдесетпете године ро-

диле су у Немачкој:
Год. 1876/85 

„ 1886/95
„ 1896/905

Ако узмемо 1000 неудатих од 18-те до 28-ме године добићемо од- 

говарајуће бројеве порођаја: 94, 89, 91. (у Саксонској готово два пута 

веће бројке).
Утврђено је да у Немачкој има исто толико ванбрачних матера 

(претежно с једним порођајем) колико и брачних (са просечно 3—4 по- 
рођаја). Може се имати какво било мишлење о моралним атрибутима 

ванбрачног зачећа и рађања, но поред постојећег правног поретка и 

социалних назора свакако да је више абнормалност но индиферентна

I

7. јуна 1910. год. Хофман, посланик социално-демократске 

странке у немачком парламенту, изнео је следеће: „Нека рад- 

ничка жена из Сулцбаха, обратила се месној „Отаџбинској 
Жен. Задрузи“ за помоћ, пошто се са својих тринаесторо деце 

једва провлачи и не може бар најпотребније да припреми за 

четрнаесто. Добила је овај одговор: Отаџбинска Женска За- 

друга не може ништа зато, што имате толико деце. Држим да 

се жена и муж од тога могу сачувати, те да толику децу не 

донесу на свет. Нагони се могу зауздати хладноћом; дежица 

хладне воде мушкима јако користи, као и пре тога тешки по- 

слови. Желим вам сретне бабиње, — Фрау Рихард плем. 
Вопелиус“. Посланик Хофман прочитао је писмо племените 

Неомалтусијанке а парламент примио га је са смехом. У иден- 

тичност текста не може се сумњати. Ни један посланик није 

осуђивао нити укоравао чедну плем. госпођу председницу. Ћу-
тали су сви. 01// Гасе1....... Социална демократија добила је
једно агитационо срество више.
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285 (‘/з Штајерске је сло-

-

годишње 28
27
26

Галантност и питање части пред судом: Неки келнски но- 

винар (Лајкс), који је под заклетвом тврдио, да са неком уда- 

том женом, коју је муж тужио суду, није имао ближих
појава. односа,
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осуђен је на 5 година тамнице, када је доказана била неистина 
његова исказа. (НигеГ.)

*

Недеља после подне у Минхену. Цело грађанство са децом и одојчади, са дојкињама и дадиљама, размилило се по ресто- 
ранима и пивницама.

Код „Аугустинераа. За суседним столом од мене трбушаг Баварац са женом и пријатељем. Пријатељ ће упитати: „а где вам је Ценцика?“ На то отац одговара: „верила се са једним студентом, који сад свршује. Од када се одселио од нас захтева да му Ценцика недељом и празником долази у посету, иначе ће, вели, покварити веридбу“. Пријатељ налази да је ствар у своме реду. А мени, као нека чаролија, искрсну пред очи ру- смедеревског града у преливу летњих сунчаних зракова завојцима Дунава. Кроз ту оргију боја и светлости. чујем речи мога познаника — државног питомца, разуме се — 
рођеног Смедеревца:

„Славно се живи у Минхену!“

У наредби министарства унутрашњих дела Пруске од 23. новембра 1911., на полицајне власти и њене лечнике стоји, да се пре крематориске сахране једне неудате „сЈег Вејипс! ејпег ]/1гдЈпИсИ ги егшаћпеп“. У XX. столећу једна правна и културна држава полицајним путем издаје сведоџбу „о образу и поште- њу“ једне покојнице! Веле, том наредбом хтела је пруска влада да онемогући крематориске сахране — јер нико није сигуран шта ће изнети на видело обдукција миле покојнице!
*

Године 1910. гостовала је нека црначка трупа из Сене- гала у Берлинском 1оо-у Кад су после сезоне „гости“ зили на железничку станицу, стотине младих девојака из от- мених грађанских породица тискаху се око њих и полиција није успела да спречи опраштање јавним пољупцима и грле- њем. За време гостовања Црнаца и других егзотичних народа* у очима берлинкиња изгубе вредност „интересантни“ Србо- Хрвати, Румуни и остале полуегзотичне нације. Разуме се ђаци, слушаоци универзе и великих школа.
Уопште ни код једног народа не цене женске тако јако странца, „друкчијег“, као код Немаца. А то није нова особина. Није дегенерација. Тако је то било за време турских упада у јужну Немачку, за Наполеонове владавине у Вестфалској, за време Доситејевог путешествија по Германији, а тако и данас, где слушају Балканци и други још „занимљиви“ (т. ј. од кул- туре још неначети младићи). Зли језици говоре да су

аристократкиње биле од већ предусретљиве према фран- цуским заробљеницима године 1870/1.

пола-
шевине 
са плавим

Гледао сам у подземном те1го-у да/ с/ее диаг^г аг1з. Био сам у ХепГга/за/е-иш „Редуте“ за време минхенског карневала. Што у Паризу једно уже друштво почини једне мајске ноћи, то се у Минхену понавља јавно, сваком приступачно од 6. јануара пепељаве среде. Октобра и новембра рађају се ,/а8с/и‘пд8!а'пс/ег“. Постотак је удвојен према оним у осталим месецима. Отац ван- брачних из та два месеца не може се судским путем потрзати. некевисоке

Дуж немачке границе, од Нансија до Нејшана, на зујдер- ском затону, леже у засеоцима француске, луксенбургшке, белгијске и холандске лепе виле са перивојима. Кад сунце проспе своје благотворне зраке, виђају се по вртовима бле- дуњаве женске, немачког расног типа, већином пуне дражи и лепоте. Тек безброј огласа по немачким новинама објаснило позно, летовање. Огласи су стереотипно ове

Немци тргују децом. У сваком листу има огласа где се нуде породице да приме под своје дете за отштету од 500—1000 марака. Исто тако има огласа којима се траже људи, који би примили дете уз награду од 500—1000 марака. Годишње изађе таквих разних огласа око 4000.
1Т

9ми је ово, често 
садржине:

У једном од последњих децембарских бројева за 1910. године донела је бечка „Нова Слободна Преса“ уводник са овим речима — назодим по памћењу, али ми се добро урезао смисао —: „ове године је прираштај бечког становни- мањи. Нарочито мањи ванбрачно рођених. Зар су изгу- биле своју моћ ливаде иза пратерских ограда? Зар џбуње ду- навске обале не прима више у себе загрљене парове

„Завод за порођај. Дискретност нај- 
већа. Законит старатељ непотребан. Ново- 
рођенчад се отхрањује без повреде ано- 
нимности мајке. гђа Н. Н.

(на — кој граници према Д.)“.
I[IIштва

Неко статистичарско њушкало је пронашло, да се у тим годишње 3000 безимењака рађа. Обзиром на -соку станарину и скупо издржавање, све из најбољих кругова>
7ви-вилистанима
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осуђен је на 5 година тамнице, када је доказана била неистина 

његова исказа. (НигеГ.)
*

Недеља после подне у Минхену. Цело грађанство са децом 

и одојчади, са дојкињама и дадиљама, размилило се по ресто- 

ранима и пивницама.
Код „Аугустинераа. За суседним столом од мене трбушаг 

Баварац са женом и пријатељем. Пријатељ ће упитати: „а где 

вам је Ценцика?“ На то отац одговара: „верила се са једним 

студентом, који сад свршује. Од када се одселио од нас захтева 

да му Ценцика недељом и празником долази у посету, иначе 

ће, вели, покварити веридбу“. Пријатељ налази да је ствар у 

своме реду. А мени, као нека чаролија, искрсну пред очи ру- 
смедеревског града у преливу летњих сунчаних зракова 

завојцима Дунава. Кроз ту оргију боја и светлости. 
чујем речи мога познаника — државног питомца, разуме се — 

рођеног Смедеревца:
„Славно се живи у Минхену!“

У наредби министарства унутрашњих дела Пруске од 23. 
новембра 1911., на полицајне власти и њене лечнике стоји, да 

се пре крематориске сахране једне неудате „сЈег Вејипс! ејпег 

]/1гдЈпИсИ ги егшаћпеп“. У XX. столећу једна правна и културна 

држава полицајним путем издаје сведоџбу „о образу и поште- 

њу“ једне покојнице! Веле, том наредбом хтела је пруска влада 

да онемогући крематориске сахране — јер нико није сигуран 

шта ће изнети на видело обдукција миле покојнице!
*

Године 1910. гостовала је нека црначка трупа из Сене- 

гала у Берлинском 1оо-у Кад су после сезоне „гости“ 

зили на железничку станицу, стотине младих девојака из от- 

мених грађанских породица тискаху се око њих и полиција 

није успела да спречи опраштање јавним пољупцима и грле- 

њем. За време гостовања Црнаца и других егзотичних народа* 

у очима берлинкиња изгубе вредност „интересантни“ Србо- 

Хрвати, Румуни и остале полуегзотичне нације. Разуме се ђаци, 
слушаоци универзе и великих школа.

Уопште ни код једног народа не цене женске тако јако 

странца, „друкчијег“, као код Немаца. А то није нова особина. 
Није дегенерација. Тако је то било за време турских упада у 

јужну Немачку, за Наполеонове владавине у Вестфалској, за 

време Доситејевог путешествија по Германији, а тако и данас, 
где слушају Балканци и други још „занимљиви“ (т. ј. од кул- 

туре још неначети младићи). Зли језици говоре да су
аристократкиње биле од већ предусретљиве према фран- 

цуским заробљеницима године 1870/1.

пола-

шевине 
са плавим

Гледао сам у подземном те1го-у да/ с/ее диаг^г аг1з. Био сам 

у ХепГга/за/е-иш „Редуте“ за време минхенског карневала. Што 

у Паризу једно уже друштво почини једне мајске ноћи, то се 

у Минхену понавља јавно, сваком приступачно од 6. јануара 

пепељаве среде. Октобра и новембра рађају се ,/а8с/и‘пд8!а'пс/ег“. 
Постотак је удвојен према оним у осталим месецима. Отац ван- 

брачних из та два месеца не може се судским путем потрзати.
неке

високе

Дуж немачке границе, од Нансија до Нејшана, на зујдер- 

ском затону, леже у засеоцима француске, луксенбургшке, 
белгијске и холандске лепе виле са перивојима. Кад сунце 

проспе своје благотворне зраке, виђају се по вртовима бле- 

дуњаве женске, немачког расног типа, већином пуне дражи и 

лепоте. Тек безброј огласа по немачким новинама објаснило 
позно, летовање. Огласи су стереотипно ове

Немци тргују децом. У сваком листу има огласа где се 

нуде породице да приме под своје дете за отштету од 500—1000 

марака. Исто тако има огласа којима се траже људи, који би 

примили дете уз награду од 500—1000 марака. Годишње изађе 

таквих разних огласа око 4000.
1

Т 9

ми је ово, често 
садржине: У једном од последњих децембарских бројева за 1910. 

године донела је бечка „Нова Слободна Преса“ уводник 

са овим речима — назодим по памћењу, али ми се добро 

урезао смисао —: „ове године је прираштај бечког становни- 

мањи. Нарочито мањи ванбрачно рођених. Зар су изгу- 

биле своју моћ ливаде иза пратерских ограда? Зар џбуње ду- 

навске обале не прима више у себе загрљене парове

„Завод за порођај. Дискретност нај- 
већа. Законит старатељ непотребан. Ново- 
рођенчад се отхрањује без повреде ано- 
нимности мајке. гђа Н. Н.

(на — кој граници према Д.)“.

I[II
штва

Неко статистичарско њушкало је пронашло, да се у тим 
годишње 3000 безимењака рађа. Обзиром на 

-соку станарину и скупо издржавање, све из најбољих кругова>

7
ви-вилистанима
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ПАРАЛИПОМЕНА II,—V. 0 Д Е Љ К А П А Р А Л И Г1 0 М Е Н А II.-V. О Д Е Љ К А

Ћудљивости статистике. Француска броји 8‘/а мили- она деце, а то је једва 22°/о становништва. Немачка 22 милиона, дакле 35°/о. У Француској је прешло 21. годину 70°/о, у Немач- кој 54°/о. Од хиљаду становника у Немачкој су између 15. и 60. године 573, у Француској 611, испод 15-те године у Не- мачкој 350, у Француској 270, преко 60 година у Немачкој 77, у Француској 119. У Француској долази на једну главу 873 франка прихода, у Немачкој 750 франака. Ко је богатији? Да ли они у којих готово сви требају велику обућу и одећу или Немци са 35°« неодраслих? Немачки приход је зарада мишице и мозга 57"/о становништва, француски претежно ренте свих 
100%. Тврд орах за Малтусове верне.

Мици Шнел, конзерваторискиња. 
И одоше заједно.

§. 175. плп депиз ГегИит:
Берлин има 60.000 полицајно познатих мушких „урнинга‘с — хомосексуалаца. Дакле 10% од сексуално зрелих мушкараца престонице. Свакако је прави број бар двострук, дакле око 20%. Ужасан сразмер. На целу Немачку долази по прорачуну Др. Карша!) до 2*3% становништва, на сексуално зреле му- шкарце око10%. Женски „урнинги“ — лезбијанке — нису јоште пребројаване. После Немачке долази В. Британија, онда Аустрија и Русија. Изгледа да је код Германа много јачи по- стотак. Још Тацит пише, да је тај порок код племена Батавера дубоко укорењен. Французи кажу: 1е иЈсе аНетапс/.

Поводом силних хомосексуалних афера последњих година (Ајленбург, Круп, принц Фридрих Хајнрих, Лајпциг: 
ско особље, Хамбург: писмоноше, Кенигсберг: гимназијалци и т. д. и т. д.) постало је у иностранству (нарочито у Италији) известан спорт стално понижавати Немачки Народ том његовом љагом. Ти људи су несрећни, они су прокажени, уклети ма где били. Да својим бројем не дају нечег нарочитог берлинском жи- воту не би овде ни били споменути. Ругања и „алузије“ оста- вљам људима чијој култури то више одговара.

Оскар Метење описао је у својој књизи 1/ег1:и8 е1 ш'сез а11етапс/8, !ез дзгИпш'8 скег еих. (Рапз, АЊЈп МЈсНеГ, 1904) не- 
епизода из хомосексуалног живота Берлина. Он нам описује забаве и игранке мушких хомосексуалаца. Дирљиво прича, како ти несретници, „активни“ у фраку, „пасивни“ у балској женској тоалети играју четворку 5’атоиг, како су галантни.

Године 1911. растурено је у Немачкој криминалних романа и порнографских списа у вредности од 10 милиона марака. Исте године разграбљен је само један заиста уметнички роман у 60 хиљада примерака (примерак по 5 марака). Може ли се дати генералан суд о интелектуалном и моралном нивоу једнога на- рода? Стрпимо се док статистика не постави „опробане“ ме- 
тоде и за ово!

*

Гђа Вебер удова Шенебек (то је она дама, која је пре неколико година, на Бадње Вече, китећи божићну јелку, закли- њала капетана Гебена, да јој као уздарје спреми сутра му- жевљеву главу), добила је за време истражног затвора на дар 37 библија, неколико честитака на предујам „ако буде ослобо- ђена“ уз примедбу, да за сваку честитач очекује 50 марака. Други су јој се обраћали за 100 марака, „да би јој тиме дали прилике да чини добра дела и да искупи своје грехе“. Наравно да им је на томе требала бити и захвална! Други су се обра- ћали, с молбом, да им у збирку аутограма приложи неколико 
редака и т. д., и т. д.

Зар гђа Стаел да има право: 
рНИо8ор1и'дие..............?

*
Сцена на улици:
— Гле, Берта, и та наказа не може ништа.
Мало хром, стасит младић, окрене се:
— Госпођице, ја сам готов да вас о противном уверим.

поштан-

колико

нежни,
По листовима читао сам оваке огласе:
„Старији господин тражи пријатеља. Под „Сократес‘г, главна пошта М7". \У.“
„Младић тражи везе са енергичним господином у добрим финансиским околностима. Писма под Т. Б. \У., на администра- цију листа“ и т. д.
Ређе сам наилазио на огласе од женскога спола. Оне се лакше непосредно налазе, јер за њих нема §§.
Кад се враћамо јутром преко „Потсдамског трга“ или кроз „Фридрихштрасе“ виђамо пуно мушкараца, већином вој- ника, где очекују свог пријатеља или чекају да их ко ослови. Проституција војника и сиромашних студената јако је распро- етрањена. Има у 2оо у на једној странпутици широка, стара клупа. Ту се скупљају вечером до дубоко у ноћ „једномишље-
0 Јаћгђисћ Гиг зехиеИе 2ш8сћепз1иГеп, 1901., ВЈ III. р. 72—201.

или :
!а паИоп

— Сервус Мици!
— Ти безобразниче, с каквим правом ми кажеш „сервус“!
— Ја сам Фриц, Хинц Фриц, правник.

297
296



ПАРАЛИПОМЕНА II,—V. 0 Д Е Љ К А П А Р А Л И Г1 0 М Е Н А II.-V. О Д Е Љ К А

Ћудљивости статистике. Француска броји 8‘/а мили- 
она деце, а то је једва 22°/о становништва. Немачка 22 милиона, 
дакле 35°/о. У Француској је прешло 21. годину 70°/о, у Немач- 
кој 54°/о. Од хиљаду становника у Немачкој су између 15. и 
60. године 573, у Француској 611, испод 15-те године у Не- 
мачкој 350, у Француској 270, преко 60 година у Немачкој 77, 
у Француској 119. У Француској долази на једну главу 873 
франка прихода, у Немачкој 750 франака. Ко је богатији? Да 
ли они у којих готово сви требају велику обућу и одећу или 
Немци са 35°« неодраслих? Немачки приход је зарада мишице 
и мозга 57"/о становништва, француски претежно ренте свих 
100%. Тврд орах за Малтусове верне.

Мици Шнел, конзерваторискиња. 
И одоше заједно.

§. 175. плп депиз ГегИит:
Берлин има 60.000 полицајно познатих мушких „урнинга‘с 

— хомосексуалаца. Дакле 10% од сексуално зрелих мушкараца 
престонице. Свакако је прави број бар двострук, дакле око 
20%. Ужасан сразмер. На целу Немачку долази по прорачуну 
Др. Карша!) до 2*3% становништва, на сексуално зреле му- 
шкарце око10%. Женски „урнинги“ — лезбијанке — нису 
јоште пребројаване. После Немачке долази В. Британија, онда 
Аустрија и Русија. Изгледа да је код Германа много јачи по- 
стотак. Још Тацит пише, да је тај порок код племена Батавера 
дубоко укорењен. Французи кажу: 1е иЈсе аНетапс/.

Поводом силних хомосексуалних афера последњих година 
(Ајленбург, Круп, принц Фридрих Хајнрих, Лајпциг: 
ско особље, Хамбург: писмоноше, Кенигсберг: гимназијалци и 
т. д. и т. д.) постало је у иностранству (нарочито у Италији) 
известан спорт стално понижавати Немачки Народ том његовом 
љагом. Ти људи су несрећни, они су прокажени, уклети ма где 
били. Да својим бројем не дају нечег нарочитог берлинском жи- 
воту не би овде ни били споменути. Ругања и „алузије“ оста- 
вљам људима чијој култури то више одговара.

Оскар Метење описао је у својој књизи 1/ег1:и8 е1 ш'сез 
а11етапс/8, !ез дзгИпш'8 скег еих. (Рапз, АЊЈп МЈсНеГ, 1904) не- 

епизода из хомосексуалног живота Берлина. Он нам 
описује забаве и игранке мушких хомосексуалаца. Дирљиво 
прича, како ти несретници, „активни“ у фраку, „пасивни“ у 
балској женској тоалети играју четворку 5’атоиг, како су 
галантни.

Године 1911. растурено је у Немачкој криминалних романа 
и порнографских списа у вредности од 10 милиона марака. Исте 
године разграбљен је само један заиста уметнички роман у 60 
хиљада примерака (примерак по 5 марака). Може ли се дати 
генералан суд о интелектуалном и моралном нивоу једнога на- 
рода? Стрпимо се док статистика не постави „опробане“ ме- 
тоде и за ово!

*

Гђа Вебер удова Шенебек (то је она дама, која је пре 
неколико година, на Бадње Вече, китећи божићну јелку, закли- 
њала капетана Гебена, да јој као уздарје спреми сутра му- 
жевљеву главу), добила је за време истражног затвора на дар 
37 библија, неколико честитака на предујам „ако буде ослобо- 
ђена“ уз примедбу, да за сваку честитач очекује 50 марака. 
Други су јој се обраћали за 100 марака, „да би јој тиме дали 
прилике да чини добра дела и да искупи своје грехе“. Наравно 
да им је на томе требала бити и захвална! Други су се обра- 
ћали, с молбом, да им у збирку аутограма приложи неколико 
редака и т. д., и т. д.

Зар гђа Стаел да има право: 
рНИо8ор1и'дие..............?

*

Сцена на улици:
— Гле, Берта, и та наказа не може ништа.
Мало хром, стасит младић, окрене се:
— Госпођице, ја сам готов да вас о противном уверим.

поштан-

колико

нежни,

По листовима читао сам оваке огласе:
„Старији господин тражи пријатеља. Под „Сократес‘г, 

главна пошта М7". \У.“
„Младић тражи везе са енергичним господином у добрим 

финансиским околностима. Писма под Т. Б. \У., на администра- 
цију листа“ и т. д.

Ређе сам наилазио на огласе од женскога спола. Оне се 
лакше непосредно налазе, јер за њих нема §§.

Кад се враћамо јутром преко „Потсдамског трга“ или 
кроз „Фридрихштрасе“ виђамо пуно мушкараца, већином вој- 
ника, где очекују свог пријатеља или чекају да их ко ослови. 
Проституција војника и сиромашних студената јако је распро- 
етрањена. Има у 2оо у на једној странпутици широка, стара 
клупа. Ту се скупљају вечером до дубоко у ноћ „једномишље-

0 Јаћгђисћ Гиг зехиеИе 2ш8сћепз1иГеп, 1901., ВЈ III. р. 72—201.

или :

!а паИоп

— Сервус Мици!
— Ти безобразниче, с каквим правом ми кажеш „сервус“!
— Ја сам Фриц, Хинц Фриц, правник.
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ПАРАЛИПОМЕНА II.—V. О Д Е Љ К А

ници“. У њиховом арго-у називају своју клупу „изложбом умет- нина“. Тек видите где завије на ту страну отмено одевен, образованих црта, господин, извади џепну електричну светиљку и разгледа „робу“. Ти људи су двојно несрећни. К сазнању о своме положају „ван света“ долази вечита опасност денунци- рања. Од њих изнуђавају те мушке проститутке непрестано откуп за непотказивање. Многи су невини настрадали: када су се обратили за судску помоћ против тих индивидуа заклели су се ови да је тужилац имао сњима сексуалног односа и онај је био тешко кажњен. Така „правосудна убиства“ дешавају се 
често.

Лезбијанство раширило се последњих година јако међу великоварошком женскадијом. Оно је често без патолошке подлоге, више појава а 1а тос/е Тим пре знак дегенерисања.

Г Е Р М А Н О М А Н Иј А.

Пред сам рат писао је Тен своје утиске о Немачкој (ЧоШ зиг Г АИетадпе). Међу осталим пише: „Немац се преображује свој карактер. Постаје према странцу охол, презрив и неправедан. Сасма губи ону космополитску ширину духа, ону трпљивост и симпатију према другима, коју имађаше за Ге- теова времена.
Његови су разлози за охолост следећи:
1. Ми смо обновили Европу; 

римске декаденце и старе трулежи најездом IV. и V. столећа. Наша крв обновила је стару изнурену.
2. У XV. столећу ми смо спровели протестантизам, мо- ралиу обнову. Погледајте данашње народе у пуноЈ снази: Пруску, Енглеску, Унију, све оне који се римског ига спасоше и Француску, која је само усљед тога и задржала слободу мисли, угушену у Италији и Шпанији.
3. Ми смо честитији, искренији (!) оданији нашим дуж-ностима према породици и „владару, радени и чедни, више под- ложени својој савести и једино њој....“
Немац се преобразио и променио свој карактер. Постао је надут, охол и презрив. Разлози су се још и умножили. Није необична појава у историји, да групе и народи, кад им иде добро, постају обесни и изгубе смисао за меру и границе. То душевно стање код народа манифестује се у шовинизму. Шо- винизам

и мења

*
Јануара 1912. основано је у Дрездну „Удружење ванбрач- “. Стотине младих људи организовало се за борбу

новог закона за из- 
бити сви младићи 

са оснивачима.

ми смо свет издигли изних очева
против строгих (,,драконских“) одредаба 
државање ванбрачне деце. Чланови могу испод 35 година, који се осећају солидарним У својој резолуцији прети удружење влади, да ће последица те одредбе бити депопулација Саксонске.

,1
*

/11аск1'Децембра 1911. године играла је у Минхену једна Гатепп. Истога месеца требала је Денкен да ступи без костима пред париску публику. Но Паризлије нису били жељни таквог „скандала“. Денкен је морала узети један вео од „гаце“-свиле* Ко је моралнији: Немци без прозрачне „гаце“ или Паризлије? Чије је фарисејство веће: Немаца, који „једино из љубави према уметности“ вео одбацују или Французи, који прозрачним велом 
покривају „скандал“ ? I

показуЈу мање више сви народи. Само што знају невинију форму а други се дају и у делима руководити " осећајима. Шовинизму, и то обично шупљем, склони су обично млади људи, млади народи. У осталом нема ни једног народа у Европи, који неби имао свој нарочити потенцирани самоосећај, као: отмена ексклузивност Англосаса, талијанска „генијалност“, немачка мегаломанија и самодопадљивост „ве- лике нације“ и „свето српско име“, као и „српски Бог“. Шо- винизам је кад неки матурант напише у радњи 
књижевности да се поноси што је Немац, јер они имају нај- грандиознију књижевност, шовинизам је кад проф. Фридрих Кноке, на прослави 1900. облетнице Арминове победе над Варом, 1909. год. у Детмолду, избаци: „Без Арминијуса неби данас било ни Француза, ни Енглеза, ни — Патагонаца“. Тако

■некип<
тим

из немачке

-
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ПАРАЛИПОМЕНА II.—V. О Д Е Љ К А

ници“. У њиховом арго-у називају своју клупу „изложбом умет- 

нина“. Тек видите где завије на ту страну отмено одевен, 
образованих црта, господин, извади џепну електричну светиљку 

и разгледа „робу“. Ти људи су двојно несрећни. К сазнању о 

своме положају „ван света“ долази вечита опасност денунци- 

рања. Од њих изнуђавају те мушке проститутке непрестано 

откуп за непотказивање. Многи су невини настрадали: када су 

се обратили за судску помоћ против тих индивидуа заклели су 

се ови да је тужилац имао сњима сексуалног односа и онај је 

био тешко кажњен. Така „правосудна убиства“ дешавају се 

често.
Лезбијанство раширило се последњих година јако међу 

великоварошком женскадијом. Оно је често без патолошке 

подлоге, више појава а 1а тос/е Тим пре знак дегенерисања.

Г Е Р М А Н О М А Н Иј А.

Пред сам рат писао је Тен своје утиске о Немачкој (ЧоШ 

зиг Г АИетадпе). Међу осталим пише: „Немац се преображује 

свој карактер. Постаје према странцу охол, презрив 

и неправедан. Сасма губи ону космополитску ширину духа, ону 

трпљивост и симпатију према другима, коју имађаше за Ге- 

теова времена.
Његови су разлози за охолост следећи:
1. Ми смо обновили Европу; 

римске декаденце и старе трулежи најездом IV. и V. столећа. 
Наша крв обновила је стару изнурену.

2. У XV. столећу ми смо спровели протестантизам, мо- 

ралиу обнову. Погледајте данашње народе у пуноЈ снази: 
Пруску, Енглеску, Унију, све оне који се римског ига спасоше 

и Француску, која је само усљед тога и задржала слободу 

мисли, угушену у Италији и Шпанији.
3. Ми смо честитији, искренији (!) оданији нашим дуж-

ностима према породици и „владару, радени и чедни, више под- 

ложени својој савести и једино њој....“
Немац се преобразио и променио свој карактер. Постао је 

надут, охол и презрив. Разлози су се још и умножили. Није 

необична појава у историји, да групе и народи, кад им иде 

добро, постају обесни и изгубе смисао за меру и границе. То 

душевно стање код народа манифестује се у шовинизму. Шо- 
винизам

и мења

*

Јануара 1912. основано је у Дрездну „Удружење ванбрач- 

“. Стотине младих људи организовало се за борбу
новог закона за из- 

бити сви младићи 
са оснивачима.

ми смо свет издигли из

них очева
против строгих (,,драконских“) одредаба 

државање ванбрачне деце. Чланови могу 
испод 35 година, који се осећају солидарним 
У својој резолуцији прети удружење влади, да ће последица 

те одредбе бити депопулација Саксонске.
,1

*
/11аск1'Децембра 1911. године играла је у Минхену једна 

Гатепп. Истога месеца требала је Денкен да ступи без костима 

пред париску публику. Но Паризлије нису били жељни таквог 

„скандала“. Денкен је морала узети један вео од „гаце“-свиле* 

Ко је моралнији: Немци без прозрачне „гаце“ или Паризлије? 

Чије је фарисејство веће: Немаца, који „једино из љубави према 

уметности“ вео одбацују или Французи, који прозрачним велом 

покривају „скандал“ ?
I

показуЈу мање више сви народи. Само што 

знају невинију форму а други се дају и у делима руководити 

" осећајима. Шовинизму, и то обично шупљем, склони су 

обично млади људи, млади народи. У осталом нема ни једног 

народа у Европи, који неби имао свој нарочити потенцирани 

самоосећај, као: отмена ексклузивност Англосаса, талијанска 

„генијалност“, немачка мегаломанија и самодопадљивост „ве- 

лике нације“ и „свето српско име“, као и „српски Бог“. Шо- 

винизам је кад неки матурант напише у радњи 

књижевности да се поноси што је Немац, јер они имају нај- 

грандиознију књижевност, шовинизам је кад проф. Фридрих 

Кноке, на прослави 1900. облетнице Арминове победе над 

Варом, 1909. год. у Детмолду, избаци: „Без Арминијуса неби 

данас било ни Француза, ни Енглеза, ни — Патагонаца“. Тако

■неки
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тим
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ГЕРМАКОМАНИЈАГ Е Р М А Н О М А Н И Ј А

никако не значи душевну супериорност над осталим људством, 
дошли су Немци да себи припишу већу културну способносг 
и надмоћ.

је исто знак нескромности врло често и бесмислено понављање 
термина: „пеиГзске КиПиг“, „с/еисзсКе Мззепзсћа/?6, „с/еиГзсће 
вес/апкепИеје66, „с/еиГзсће СгппсШсккеИ66, „с/еи/зсИе МеЊНсћкеИ66 и

Доказали су да колевка данашњег Европејца није Азија. 
На Северном Мору сијнуло је сунце човечанству. „Ех опепГе 
1их6( не вреди више. Најплеменитија раса јесу плавокоси и 
плавооки долихокефали Германи, кривих, оштрих, носова. Апо- 
столи „науке“ о расама са пренеражењем опажају, да лајици 
Немци несхваћају узвишени значај плаве кике и да чистунице 
Германке почињу вранити косе и више су склоне црним деча- 
цима него оним плаве главе и оштрога носа. Идеал јелина биа 
је плав, дакле германски. Све је то требало да буде у пре- 
историско доба, — можда пре последњег леденог доба.

Но ишло се и даље. Пре неколико година изађе „Ше 
вегтапеп иис/ сИе Непа/езапсе т ИаИеп66 дело /.. ШИтапп-а, 
покретача злогласне „Ро/Шзсћ-апИиоро/од/зсће Ресие66, које је 
претендовало на некакав научни значај. Волтман ту лепо до- 
казује, са ситним извртањем биографских дата и антрополошких 
чињеница, да су сви велики људи ренесаиске и модерне Ита- 
лије Германи. „Талијанска ренесанса“, вели писац, „истина, 
доста је утицана од грчке и римске старине, али је она у це- 
лини дело германскога духа“. Све је то створила шака Гота и 
Лонгобарда. Сфорце, Медичејци, Борђије потомци су готских 
великаша. У жилама Дантеа, Бокача, Давинчиа, Микел-Анђела, 
Мацинија, Алфијериа, Кавура, Вердиа и Росинија и т. д. текла 
је германска крв.

Волтман збија резулттге свог истраживања у ове догме;
1. Монументална дела германског духа у Италији нису 

последице погодног економског положаја или бројне надмоћ- 
ности Гота и Лонгобарда, него су заснована у вишој, природној 
обдарености тих германских племена.

2. Културно развиће — назадак — Италије настаје неста- 
јањем плаве расе, која се од столећа до столећа нагло губи.

3. Инфериорни елементи у талијанском народу — Гали, 
Маври, Грци и т. д. — угушују племените германске особе- 
ности и, као што свугде, тако и у Италији, инфериорност 
триумфује над интелектуалним Германством.

Те догме применили су на шпанску и француску историју. 
Док се у шпанској крви држала германска примеса Шпанија је 
била у развићу. Декаденцу француског друштва образложио 
је Волтман тим, да се германски састој Француског Народа 
истрошио и преовладало инфериорно Галство. („РоИШсће 
АпМгоро/од/е61). Жан Фино добацио је тим германоманима да та 
њихова теорија није баш у свему тачна. Та данашњи Немачки 
Народ има бар толико словенског — најинфериорније расе по

тако у недоглед....
Ствар постаје много тугаљивијом када се увлачи у озбиљну 

науку, када је заступају људи културе и рехабилитирају науком. 
А то су Немци у могућем обиму извршили.

Позвали су у помоћ антропологију, политичку и културну 
историју, физиологију и психологију, да би доказали расну, 
урођену супериорност своје нације. Литература расне теорије 
набујала је прекомерно. Та „наука“ има ипак нечег занимивог: 
своју историју. Покретач германоманске науке и књижевности 
јесте Гобино са својим делом: Ееза/ с/е /’ теда/Ие с/ез Расез 
ћитајпее, (1854., 4 свеске)0. Романтик, аристократа, противник 
демократског поретка (изводио је своје порекло од викингер- 
ских кнезова) намеравао је научним истраживањем да докаже 
опасност по културу, која јој од демократизације прети. Тако 
је дошао дотле да Немачки Народ, германско племе, узвиси над 
осталима, јер тада ни снивао није о четири милиона немачких 
социал-демократа. А како је патио од графоманије, дело му је 
испунило четири свеске. Гобино и његов наук остану неза- 
пажени све док га Рихард Вагнер у Италији лично није 
упознао. Највећем Немцу свога времена ласкало је, без сумње, 
да је науком оправдана његова идеја е је он уједно и највећи 
у човечанству. Гобино је брзо створио и школу. Дошао је 
Чемберлен (Вагнеров зет) (Д/е вгипсИадеп пез Х/Х. ЈакгћипсЈег/з) 
давши том Германизму одређену форму дефиницијом: „бити 
способан за културу, значи бити Герман“.2^ Германомани се по- 
зиваху на Тацита и његове изјаве о германској врлости. Нису 
узимали у обзир да је вегтата ако не скроз оно бар мести- 
мице тенденциозан спис и нису хтели Тацитову симпатију за 
млада, свежа германска племена схватити као симпатију пре- 
фињеног и засићеног човека културе за људе још природног 
живота. А тацитејска брахилогија дозвољава тако растегљиве
интерпретације! 

Иза тог расног проблема стоји расна политика. Она 
“ питања. За чим тежи шови-управља решењем тог „научног 

низам, труди се наука да докаже. Кад је модерна антропологија 
доказала, да је аријство само лингвистичан појам и да оно још

1) У осталом дилетантизовало се већ у XVI. и XVII. столећу с тим 
теоријама. На пр.: Хотман и Дибо.

2) Награда није изостала. Кајзер Виљем II. почаствовао је Чем- 
берлена својеручним писмом, његово дело („Бје СггшнПа^еп — — “) да- 
рује као знак благоволења младим студентима, матурантима у Каселу, 
ш истиче „заслуге Чемберлена за националну ствар“. Да ли се могла 
нзрећи поражавајућа критика на једно „научно“ дело?
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никако не значи душевну супериорност над осталим људством, 
дошли су Немци да себи припишу већу културну способносг 
и надмоћ.

је исто знак нескромности врло често и бесмислено понављање 
термина: „пеиГзске КиПиг“, „с/еисзсКе Мззепзсћа/?6, „с/еиГзсће 
вес/апкепИеје66, „с/еиГзсће СгппсШсккеИ66, „с/еи/зсИе МеЊНсћкеИ66 и

Доказали су да колевка данашњег Европејца није Азија. 
На Северном Мору сијнуло је сунце човечанству. „Ех опепГе 
1их6( не вреди више. Најплеменитија раса јесу плавокоси и 
плавооки долихокефали Германи, кривих, оштрих, носова. Апо- 
столи „науке“ о расама са пренеражењем опажају, да лајици 
Немци несхваћају узвишени значај плаве кике и да чистунице 
Германке почињу вранити косе и више су склоне црним деча- 
цима него оним плаве главе и оштрога носа. Идеал јелина биа 
је плав, дакле германски. Све је то требало да буде у пре- 
историско доба, — можда пре последњег леденог доба.

Но ишло се и даље. Пре неколико година изађе „Ше 
вегтапеп иис/ сИе Непа/езапсе т ИаИеп66 дело /.. ШИтапп-а, 
покретача злогласне „Ро/Шзсћ-апИиоро/од/зсће Ресие66, које је 
претендовало на некакав научни значај. Волтман ту лепо до- 
казује, са ситним извртањем биографских дата и антрополошких 
чињеница, да су сви велики људи ренесаиске и модерне Ита- 
лије Германи. „Талијанска ренесанса“, вели писац, „истина, 
доста је утицана од грчке и римске старине, али је она у це- 
лини дело германскога духа“. Све је то створила шака Гота и 
Лонгобарда. Сфорце, Медичејци, Борђије потомци су готских 
великаша. У жилама Дантеа, Бокача, Давинчиа, Микел-Анђела, 
Мацинија, Алфијериа, Кавура, Вердиа и Росинија и т. д. текла 
је германска крв.

Волтман збија резулттге свог истраживања у ове догме;
1. Монументална дела германског духа у Италији нису 

последице погодног економског положаја или бројне надмоћ- 
ности Гота и Лонгобарда, него су заснована у вишој, природној 
обдарености тих германских племена.

2. Културно развиће — назадак — Италије настаје неста- 
јањем плаве расе, која се од столећа до столећа нагло губи.

3. Инфериорни елементи у талијанском народу — Гали, 
Маври, Грци и т. д. — угушују племените германске особе- 
ности и, као што свугде, тако и у Италији, инфериорност 
триумфује над интелектуалним Германством.

Те догме применили су на шпанску и француску историју. 
Док се у шпанској крви држала германска примеса Шпанија је 
била у развићу. Декаденцу француског друштва образложио 
је Волтман тим, да се германски састој Француског Народа 
истрошио и преовладало инфериорно Галство. („РоИШсће 
АпМгоро/од/е61). Жан Фино добацио је тим германоманима да та 
њихова теорија није баш у свему тачна. Та данашњи Немачки 
Народ има бар толико словенског — најинфериорније расе по

тако у недоглед....
Ствар постаје много тугаљивијом када се увлачи у озбиљну 

науку, када је заступају људи културе и рехабилитирају науком. 
А то су Немци у могућем обиму извршили.

Позвали су у помоћ антропологију, политичку и културну 
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набујала је прекомерно. Та „наука“ има ипак нечег занимивог: 
своју историју. Покретач германоманске науке и књижевности 
јесте Гобино са својим делом: Ееза/ с/е /’ теда/Ие с/ез Расез 
ћитајпее, (1854., 4 свеске)0. Романтик, аристократа, противник 
демократског поретка (изводио је своје порекло од викингер- 
ских кнезова) намеравао је научним истраживањем да докаже 
опасност по културу, која јој од демократизације прети. Тако 
је дошао дотле да Немачки Народ, германско племе, узвиси над 
осталима, јер тада ни снивао није о четири милиона немачких 
социал-демократа. А како је патио од графоманије, дело му је 
испунило четири свеске. Гобино и његов наук остану неза- 
пажени све док га Рихард Вагнер у Италији лично није 
упознао. Највећем Немцу свога времена ласкало је, без сумње, 
да је науком оправдана његова идеја е је он уједно и највећи 
у човечанству. Гобино је брзо створио и школу. Дошао је 
Чемберлен (Вагнеров зет) (Д/е вгипсИадеп пез Х/Х. ЈакгћипсЈег/з) 
давши том Германизму одређену форму дефиницијом: „бити 
способан за културу, значи бити Герман“.2^ Германомани се по- 
зиваху на Тацита и његове изјаве о германској врлости. Нису 
узимали у обзир да је вегтата ако не скроз оно бар мести- 
мице тенденциозан спис и нису хтели Тацитову симпатију за 
млада, свежа германска племена схватити као симпатију пре- 
фињеног и засићеног човека културе за људе још природног 
живота. А тацитејска брахилогија дозвољава тако растегљиве
интерпретације! 

Иза тог расног проблема стоји расна политика. Она 
“ питања. За чим тежи шови-управља решењем тог „научног 

низам, труди се наука да докаже. Кад је модерна антропологија 
доказала, да је аријство само лингвистичан појам и да оно још

1) У осталом дилетантизовало се већ у XVI. и XVII. столећу с тим 
теоријама. На пр.: Хотман и Дибо.

2) Награда није изостала. Кајзер Виљем II. почаствовао је Чем- 
берлена својеручним писмом, његово дело („Бје СггшнПа^еп — — “) да- 
рује као знак благоволења младим студентима, матурантима у Каселу, 
ш истиче „заслуге Чемберлена за националну ствар“. Да ли се могла 
нзрећи поражавајућа критика на једно „научно“ дело?
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напретка човечанства нас маловредне народе да пониште. Само 
земље сматра етнолошким музејем, спориће право вишим 

расама, да нас почисте гвозденом метлом. Неекономски били 
би покушаји да нас образују, много лакше и краће је да нас 
униште. Предестинирана супериорност Немаца оправдава ко- 
раке немачке владе, кораке достојне једнога Џингискана, против 
својих поданика Пољака и својих ,,штићеника“ у Африци. ,,Рад 
немачког народа око развоја, културе и цивилизације даје 
право Немачком Народу, да заузме Балкан, Малу Азију, Сирију 
и Месопотанију и из њих истисне данашње немоћне и неспо- 
собне расе“. (,,0 Истоку“, Ернст Хекл чувени проф. јенске 
универзе!) На Циришком Језеру проповеда неки поп да Немци, 
једини истински хришћански народ, имају права на намесништво 
божје на земљи на владу Западом и Истоком: везГа Ое1 рег — 
вегтапоз! Детињарије! Али та деца имају данас нај јачу војску 
на свету, данас-сутра та деца могу загосподарити и водама. 
Носилац немачког империализма није само разметљиви Кајзер, 
није ни социална демократија, па ни грамзивост индустријских 
и трговачких капиталиста. Пламеним видицима опија се наука 
и уметност, рехабилитују изливе једног хистеричног поколења, 
науком дају му благослов за крвава дела и опроштај унапред.

Злослутничке песме нису се још никада испуниле. Са 
болом и језовитошћу прорицао је Кардучи своме народу, да 
му набрзо ни пепела неће бити. Том привиђењу патриоте мо- 
жемо захвалити на дивним песмама треће Италије. Немачки 
научници са својим прогнозама падају у сфере песништва 
(Гобино је показао свој јак песнички таленат у есејима ,,/?е- 
па/88апсеи) — свакако најгоре, што се о научницима може рећи.

Волтману, Амону и другима, — колико старогерманског у 
себи. Тенденција незна за доследност. У времену када једва 
има културнога човека који не верује у прогрес човечанства 
доказује нам се „науком“ апсолутна инфериорност појединих 
народа и тиме се ставља филозофија историје на нову тачку 
гледишта узевши као адепз свих културних појава и кретња 
осеку и плиму Германштине у појединим културама. Политички 
је мотив очевидан. Чемберлен, Волтман, Ланге (Не/пез ОеиГесН- 
Гит) Дризманс (најекстремнији т вос/еШе) и још многи незнат- 
нији јесу најизразитији преставници тога германизма. Но њега 
ћемо наћи и код, на први поглед, озбиљних, непристрасних, 
културних Немаца. 1909. годике изашла је из штампе „Исто- 
рија сликарства“ од Мутера, бесусловно најозбиљнијег, већ 
покојног, естете у Немаца, следбеника детерминисгичне школе 
Тенове. Та његова историја сликарства доиста је красно дело, 
поједине партије могу се назвати савршеним. Но једно му се 
мора замерити: та опћа историја сликарства не познаје словен- 
ске уметнике. Макс Либерман заузима 14 страна а Верешчагин 
и Рјепин половину странице. О чешким и пољским сликарима 
ни спомена. Овде се понавља што видесмо у књижевности. 
Чеси су им најближи суседи и дорасли супарници, а о њиховој 
књижевности нису Немци хтели ништа да знају, све до пре не- 
колико година. Ото Хаузер, преводилац и литерат (у нас познат 
по реципрочном кађењу неких наших књижевника) у приказу 
дела „0/‘е Озиигора/зсИеп ШегаГигеп ипс! сИе 81аш/8с!)еп ЗргасИеп ‘, 
за „ваз Шегатеће ЕсНо“ међу осталим вели: „Исто тако Мурко, 
који обрађује јужно-словенске књижевности, не спомиње да је 
далматинска (биће дубровачка, нап. п.) књижевност прва мо- 
дерна уметничка књижевност на словенском језику, творевина 
Германа“.

ко

ЈШг.

Код Фламана Метерлинка, Ферхарна, Роденбаха, наглашују 
Немци германско порекло, — (за њих је Герман Немац, те 
тако абсорбују Шекспира, Рембранта, Стриндберга, Ибзна и 
Јакобзна) — а заборављају да је њихова култура француска и 
да би у њиховим жилама могла бити и која кап шпанске 
крви. Интелектуални империализам извршио је већ оно, о чему 
политички тек сања: Холандска, северна (скандинавска) кул- 
тура и њезини генији почаствовани су немачким називом. По- 
што се Золино порекло не да доказати, природно да је и он 
био — Немац. У XVIII. столећу нека породица Дик одселила 
се у Русију. Дик на руском значи толстиј, — дакле Лав 
Николајевић коренити је Немац. Верлен је Лотринжанин 
и према томе потомак Германа. Браунингова баба по мајци 
била је из Рајха, дакле 
приличног значаја. Супериорни Германи-Немци дужни су ради

4
Детињарије! Детињарије које су од
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земље сматра етнолошким музејем, спориће право вишим 

расама, да нас почисте гвозденом метлом. Неекономски били 
би покушаји да нас образују, много лакше и краће је да нас 
униште. Предестинирана супериорност Немаца оправдава ко- 
раке немачке владе, кораке достојне једнога Џингискана, против 
својих поданика Пољака и својих ,,штићеника“ у Африци. ,,Рад 
немачког народа око развоја, културе и цивилизације даје 
право Немачком Народу, да заузме Балкан, Малу Азију, Сирију 
и Месопотанију и из њих истисне данашње немоћне и неспо- 
собне расе“. (,,0 Истоку“, Ернст Хекл чувени проф. јенске 
универзе!) На Циришком Језеру проповеда неки поп да Немци, 
једини истински хришћански народ, имају права на намесништво 
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вегтапоз! Детињарије! Али та деца имају данас нај јачу војску 
на свету, данас-сутра та деца могу загосподарити и водама. 
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и уметност, рехабилитују изливе једног хистеричног поколења, 
науком дају му благослов за крвава дела и опроштај унапред.

Злослутничке песме нису се још никада испуниле. Са 
болом и језовитошћу прорицао је Кардучи своме народу, да 
му набрзо ни пепела неће бити. Том привиђењу патриоте мо- 
жемо захвалити на дивним песмама треће Италије. Немачки 
научници са својим прогнозама падају у сфере песништва 
(Гобино је показао свој јак песнички таленат у есејима ,,/?е- 
па/88апсеи) — свакако најгоре, што се о научницима може рећи.

Волтману, Амону и другима, — колико старогерманског у 
себи. Тенденција незна за доследност. У времену када једва 
има културнога човека који не верује у прогрес човечанства 
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рија сликарства“ од Мутера, бесусловно најозбиљнијег, већ 
покојног, естете у Немаца, следбеника детерминисгичне школе 
Тенове. Та његова историја сликарства доиста је красно дело, 
поједине партије могу се назвати савршеним. Но једно му се 
мора замерити: та опћа историја сликарства не познаје словен- 
ске уметнике. Макс Либерман заузима 14 страна а Верешчагин 
и Рјепин половину странице. О чешким и пољским сликарима 
ни спомена. Овде се понавља што видесмо у књижевности. 
Чеси су им најближи суседи и дорасли супарници, а о њиховој 
књижевности нису Немци хтели ништа да знају, све до пре не- 
колико година. Ото Хаузер, преводилац и литерат (у нас познат 
по реципрочном кађењу неких наших књижевника) у приказу 
дела „0/‘е Озиигора/зсИеп ШегаГигеп ипс! сИе 81аш/8с!)еп ЗргасИеп ‘, 
за „ваз Шегатеће ЕсНо“ међу осталим вели: „Исто тако Мурко, 
који обрађује јужно-словенске књижевности, не спомиње да је 
далматинска (биће дубровачка, нап. п.) књижевност прва мо- 
дерна уметничка књижевност на словенском језику, творевина 
Германа“.

ко

ЈШг.

Код Фламана Метерлинка, Ферхарна, Роденбаха, наглашују 
Немци германско порекло, — (за њих је Герман Немац, те 
тако абсорбују Шекспира, Рембранта, Стриндберга, Ибзна и 
Јакобзна) — а заборављају да је њихова култура француска и 
да би у њиховим жилама могла бити и која кап шпанске 
крви. Интелектуални империализам извршио је већ оно, о чему 
политички тек сања: Холандска, северна (скандинавска) кул- 
тура и њезини генији почаствовани су немачким називом. По- 
што се Золино порекло не да доказати, природно да је и он 
био — Немац. У XVIII. столећу нека породица Дик одселила 
се у Русију. Дик на руском значи толстиј, — дакле Лав 
Николајевић коренити је Немац. Верлен је Лотринжанин 
и према томе потомак Германа. Браунингова баба по мајци 
била је из Рајха, дакле 
приличног значаја. Супериорни Германи-Немци дужни су ради

4
Детињарије! Детињарије које су од
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И8 ИНДУСТРИЈЕ.

У хемиској индустрији Немачка заузима прво место, ]ер баш у тој грани практичнога рада највише вреди научна основа спрема. На крају XVIII. века рекао је францу- 
ски хемичар Лавоасје: „Хемија је француска наука“. С правом. На крају XIX. века 90°/- свих хемикалија израђује се у Не- мачкој. Од хемичких подузећа примерна су: баденска фабрика соде и анилина са Фридр. Бајер и Комп. у картелу и творница боја у Хесту, у картелу са подузећем „СазеИа“. Фабрика соде бројила је 1908. године 7918 радника и 1277 чиновника, међу њима преко 200 свршених хемичара. На простору од 220 ћа радила је са 871 динамо-машином, 38,237 Р. 8. Наднице и плате, исплаћене те године, износиле су 13 милиона динара. У хестској фабрици боја, средином 1909. године било је 5650 радника, 220 хемичара, 460 техничких и трговачких намеште- ника. На простору од 1,451.250®* (271.720®* покривају зграде), радило је: 24 локомотиве, 175 парних мотора од 14.500 Р. 8. и 390 динамо-машина од 25.890 Р. 8. — 18.300 вагона увезло 11.500 прерађено извезло. Сировине је паробродом донето 

25.200 вагона, прерађено извезено је 5400.
Немачка је 1893. године произвела хемикалије за 53 ми- лиона марака; 1907. године за 112 милиона. У текстилној ин- дустрији уопште заузима Немачка друго место, прво Енглеска а треће Сједињене Државе. У наглом напредовању Немачке и у овој грани индустрије, лежи добрим делом разлог несклада двеју германских држава. Безусловно првенство Енглеске у текстилној индустрији умањено је немачким радом. Поред добија Енглеска јаког такмаца у Сједињеним Државама, које имају још ту погодност, да са свога земљишта узимају сировине за вуну и чоју. Увоз и извоз Немачке и у овој грани показује велико постепено напредовање: 1899. године увезено је вунице за 328 милиона марака, памука за 229 милиона; 1907. године вунице за 394 милиона; 1910. године 390 милиона, памука за 551 милион, 1910. год. за 561 мил. Извоз: 1899. год. 207 милиона памучне робе, 1905. год. 380 мил., 1907. године 432 милиона, 1910. год. 365 милиона. Вунене робе 1893. год. 18 милиона, 1905. године 294 милиона, 1907. године 286 ми- 1910. године 264 милиона. Узев у обзир густа насеља прилике тај извоз преставља огроман вишак. Број 

разбоја на свету износи 2,300.000; Енглеска има 736.000;

ПОГОВОР.
и систематска

Циљ овом поговору није извињавање нити сар- Шш ћепечокпИае. Хоћу само да признам, без жуч- 
ности критичара, границе своје књиге. Сваки опис, 
свака студија ове врсте где је темом обухваћен читав 
живот једног народа, у многоме једног света за себе, не може бити потпун. Тако сам 
сати н. пр. могао напи- поглавље о улози Жидова у изградњи немачке културе, о сенци готике на немачком животу, о 
скандинавској култури у Немачкој, и др. То су све важна питања. Кад бих то

/

и још много шта друго примио у оквир ове књиге, нарасла би и одвише. 
Ионако ме неће мимоићи приговор да сам писао (1е 

8сЊШ дтдизсЈатсЈие аШз! Овакве књиге немају своЈе природне границе. Немају ни једног стила. Са разноликошћу појава и питања примењује 
и обрада, од фељтонског описа до академски ап- страктног расправљања.

се а
отт ге1'

се и стил

тих
Према животу, нарочито који је и сам од малена 

писац ставити само субјективно. Субјективно као што вели Леметр „у неличној кри- 
тици лежи много више уображености, јер она не признаје своје слабости“.

живео, може сетога

И за ову књигу важи онај наук неког немачког професора своме сину: „синко, не упуштај се у про- 
учавање питања од после 1500. године; ту су извори тако многобројни да о солидном, ваљаном раду, не 
може ни говора бити“. Колики су тек извори сту- дија т утз! Непрегледни, неисцрпни живот.

Писац се морао одрећи склоности 
појаве упоређује са појавама других, минулих

лиона, 
и климатске 
ткачких 
304 да поЈедине 

и живих
307
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ИЗ ИНДУСТРИЈЕ

Немачка је приморана да се претвори у претежно инду- 
стриску државу. Са приликама нашло се и људи који чврсто 
изграђују подузетништво и верују у будућност иако им финан- 
сиска основа није баш најчвршћа. Наука мора да корача за 
струјом живота рада: у многим гранама постаје помагачица, 
или, како противнпци веле, измећарка индустрије и промета. 
Пред свршеним чином резоновања много не вреде. Утицај ин-ч 
дустријализма проклињати не помаже. Он је ту. Обузима читав 
социални и културни живот Немачке и нова поколења сложиће 
се шњиме. На његовој основи подиће се друга генерација, која 
више неће зкати о некаквим културним скрупулама, него ће ' 
радити у резултанти индустриских сила, која за Немачку лежи 
и у правцу Југоистока.

«зј -

ПОГОВОР.
7

Циљ овом поговору није извињавање нити сар- 
(аНо де!№)о!епИае. Хоћу само да признам, без жуч- 
ности критичара, границе своје књиге. Сваки опис, 
свака студија ове врсте где је темом обухванен читав 
живот једног народа, у многоме једног света за себе, 
не може бити потпун. Тако сам н. пр. могао напи- 
сати поглавље о улози Жидова у изградњи немачке 
културе, о сенци готике на немачком животу, о 
скандинавској култури у Немачкој, и др. То су све 
важна питања. Кад бих то и још много шта друго 
примио у оквир ове књиге, нарасла би и одвише. 
Ионако ме неће мимоићи приговор да сам писао 6.е 
отт ге зсШШ диПЈтдхитјае а!из! Овакве књиге немају 
своје природне граиице. Немају ни једног стила. Са 
разноликошћу појава и питања примењује се и стил 
и обрада, од фељтонског описа до академски ап- 
страктног расправљања.

Према животу, нарочито који је и сам од малена 
живео, може се писац ставити само субјективно. 
Субјективно као што вели Леметр „у неличној кри- 
тици лежи много више уображености, јер она не 
признаје своје слабости“.

И за ову књигу важи онај наук неког немачког 
професора своме сину: „синко, не упуштај се у про- 
учавање питања од после 1500. године; ту су извори 
тако многобројни да о солидном, ваљаном раду, не 
може ни говора бити“, Колики су тек извори сту- 
дија т утз! Непрегледни, неиецрпни живот.

Писац се морао одрећи склочости да поједине 
појаве упоређује са појавама других, минулих и живих

<«
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И8 ИНДУСТРИЈЕ.

У хемиској индустрији Немачка заузима прво место, ]ер 

баш у тој грани практичнога рада највише вреди научна основа 
спрема. На крају XVIII. века рекао је францу- 

ски хемичар Лавоасје: „Хемија је француска наука“. С правом. 
На крају XIX. века 90°/- свих хемикалија израђује се у Не- 

мачкој. Од хемичких подузећа примерна су: баденска фабрика 

соде и анилина са Фридр. Бајер и Комп. у картелу и творница 

боја у Хесту, у картелу са подузећем „СазеИа“. Фабрика соде 

бројила је 1908. године 7918 радника и 1277 чиновника, међу 

њима преко 200 свршених хемичара. На простору од 220 ћа 

радила је са 871 динамо-машином, 38,237 Р. 8. Наднице и 

плате, исплаћене те године, износиле су 13 милиона динара. 
У хестској фабрици боја, средином 1909. године било је 5650 

радника, 220 хемичара, 460 техничких и трговачких намеште- 

ника. На простору од 1,451.250®* (271.720®* покривају зграде), 
радило је: 24 локомотиве, 175 парних мотора од 14.500 Р. 8. 
и 390 динамо-машина од 25.890 Р. 8. — 18.300 вагона увезло 

11.500 прерађено извезло. Сировине је паробродом донето 

25.200 вагона, прерађено извезено је 5400.
Немачка је 1893. године произвела хемикалије за 53 ми- 

лиона марака; 1907. године за 112 милиона. У текстилној ин- 

дустрији уопште заузима Немачка друго место, прво Енглеска 

а треће Сједињене Државе. У наглом напредовању Немачке и 

у овој грани индустрије, лежи добрим делом разлог несклада 

двеју германских држава. Безусловно првенство Енглеске 

у текстилној индустрији умањено је немачким радом. Поред 

добија Енглеска јаког такмаца у Сједињеним Државама, 
које имају још ту погодност, да са свога земљишта узимају 

сировине за вуну и чоју. Увоз и извоз Немачке и у овој грани 

показује велико постепено напредовање: 1899. године увезено 

је вунице за 328 милиона марака, памука за 229 милиона; 
1907. године вунице за 394 милиона; 1910. године 390 милиона, 
памука за 551 милион, 1910. год. за 561 мил. Извоз: 1899. год. 
207 милиона памучне робе, 1905. год. 380 мил., 1907. године 

432 милиона, 1910. год. 365 милиона. Вунене робе 1893. год. 
18 милиона, 1905. године 294 милиона, 1907. године 286 ми- 

1910. године 264 милиона. Узев у обзир густа насеља 
прилике тај извоз преставља огроман вишак. Број 

разбоја на свету износи 2,300.000; Енглеска има 736.000;

ПОГОВОР.

и систематска
Циљ овом поговору није извињавање нити сар- 

Шш ћепечокпИае. Хоћу само да признам, без жуч- 

ности критичара, границе своје књиге. Сваки опис, 
свака студија ове врсте где је темом обухваћен читав 

живот једног народа, у многоме једног света за себе, 
не може бити потпун. Тако сам 

сати
н. пр. могао напи- 

поглавље о улози Жидова у изградњи немачке 

културе, о сенци готике на немачком животу, о 

скандинавској култури у Немачкој, и др. То су све 

важна питања. Кад бих то

/

и још много шта друго 

примио у оквир ове књиге, нарасла би и одвише. 
Ионако ме неће мимоићи приговор да сам писао (1е 

8сЊШ дтдизсЈатсЈие аШз! Овакве књиге немају 

своЈе природне границе. Немају ни једног стила. Са 

разноликошћу појава и питања примењује 

и обрада, од фељтонског описа до академски ап- 

страктног расправљања.

се а отт ге1'
се и стил

тих Према животу, нарочито који је и сам од малена 

писац ставити само субјективно. 
Субјективно као што вели Леметр „у неличној кри- 

тици лежи много више уображености, јер она не 

признаје своје слабости“.

живео, може се
тога

И за ову књигу важи онај наук неког немачког 

професора своме сину: „синко, не упуштај се у про- 

учавање питања од после 1500. године; ту су извори 

тако многобројни да о солидном, ваљаном раду, не 

може ни говора бити“. Колики су тек извори сту- 

дија т утз! Непрегледни, неисцрпни живот.
Писац се морао одрећи склоности 

појаве упоређује са појавама других, минулих

лиона, 
и климатске 
ткачких 
304

да поЈедине 
и живих

307
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