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Včlanite se v Kmetski prosveti!

Dragi tovariš, draga tovarišica!
Današnja doba mora imeti nujno za cilj, da 

izobrazi, posebno da izobrazi tudi politično, ši
roke vrste narodné mladine, da bo ta zrela, ko 
bo pozvana k sodelovanju v upravi in vodstvu 
države. Do takrat morajo vsaj mlajši natančno 
spoznati narodne, državne in svoje stanovske 
interese.

Ustanavljamo društvo kmetskih prosvetnih 
delavcev „Kmetska Prosveta“, ki bo skušala 
vzgojiti in izobraziti kmetsko ljudstvo, posebno 
pa naraščaj v značajne, splošno in strokovno 
izobražene osebnosti, v koristne državljane in 
sposobne člane raznih zadrug, kmetskih orga
nizacij in javnih ustanov sploh, in ki bo v tem 
cilju seznanjalo kmetsko ljudstvo, posebno pa 
naraščaj, z interesi podeželskega, kmetskega in 
delavskega ljudstva.

„Kmetska Prosveta“ bo torej imela pri 
svojem izobraževalnem in vzgojnem delu pred 
seboj določen cilj: osposobiti.poedinca, da se 
bo znal samostojno boriti za spoznane narodne, 
državne in za svoje stanovske interese. Le 
kdor bo poznal te interese, ne bo nasedal de-
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magogiji koristolovcev, le kdor bo imel potreb
no vzgojo in izobrazbo, bo lahko sodil, kdo 
dela v interesu naroda in države ter v interesu 
njegovega sloja in stanu, kdo pa iz osebnih 
razlogov te interese zanemarja.

Z organizacijo kmetskih prosvetnih delav
cev, z organiziranim delom hočemo v duhu 
kmetskega gibanja in po načelih tega svetov
nega gibanja dati slovenskemu kmetskemu člo
veku pravo kmetsko izobra'zbo. Kot organizi
rani kmetski prosvetni delavci hočemo s tako 
usmerjenim prosvetnim delom pomagati pri 
prosvetnem delu vseh naših društev, posebno 
pri omladinskih in prosvetnih društvih kmet
skih fantov in deklet, v Sokolu, v gasilnih dru
štvih, v zadrugah itd. Vsa ta društva hočemo 
združiti, brez formalnega ujedinjenja istih, v 
skupnem duhu in skupnem cilju.

Na plan torej, kdor čuti duha velikega 
kmetskega gibanja! Ta duh zahteva kulturo 
naroda v njegovih širokih vrstah, hoče torej 
kulturo kmetske in delavske hiše. Kot ugotav
lja pravilnik za kmetske sokolske čete pa ni 
kulture brez gospodarskega blagostanja kmet
ske in delavske hiše, a blagostanja te hiše ne 
more biti, če kmet in delavec ne poznata svo
jih interesov, če se za svoje interese ne znata 
boriti. Kultura in napredek našega naroda in 
države je torej predvsem odvisen ravno od 
blagostanja in kulture kmetske in delavske hiše
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in je zato kmetsko gibanje narodna in državna 
potreba. Posebno pa je to gibanje življenjska 
potreba nas Slovencev, kajti slovenske kulture 
ne more biti brez kulture naše vasi in le ta 
kultura more rešiti naš razkosani narod pred 
poginom in ga osposobiti za sodelovanje z osta
limi Jugoslovani pri izgradnji jugoslovanstva.

Dragi tovariš, če si pripravljen pri tem 
prosvetnem delu sodelovati in imaš zato po
trebne sposobnosti, te pozivamo, da se takoj 
včlaniš v „Kmetski Prosveti“. V tem društvu 
hočemo organizirati vse kmetske prosvetne de
lavce. Društvo bo dolžno, da Ti pomaga, da se 
za prosvetno delo tudi Ti še bolj vzgojiš in iz
obraziš, da Te podpira gmotno in duhovno pri 
prosvetnem delu. Ako si pripravljen pridružiti 
se vrstam mladih ljudi, ki se zbirajo v „Kmet
ski Prosveti“, in delati v duhu, kakor gori na
vedeno, priglasi se za člana na naslov: „Kmet
ska Prosveta“ Ljubljana, Cankarjevo nabr. 5. 
Vse drugo, kar bo potrebno, bo sledilo.

Zdravo!

Dr. Janže Novak, Dr. Riko Fux,
predsednik. podpredsednik.
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Pravila
društva „Kmetska prosveta44

§ i.
Ime in sedež društva.

Društvo se imenuje „Kmetska prosveta“, združenje 
kmetskih prosvetnih delavcev in prijateljev napredka 
podeželja. Sedež društva je v Ljubljani. Delovanje dru
štva se razteza na Dravsko banovino in srez Črnomelj 
v Savski banovini.

§ 2.
Namen društva.

Društvo ima namen:
1. združevati, vzgojevati in izobraževati kmetske 

prosvetne delavce,
2. podpirati gmotno in duhovno prosvetne delavce 

na vasi,
3. ustanavljati, vzdrževati in voditi razne prosvetne 

tečaje, prirejati posamezna predavanja in izkoristiti vsa 
prosvetna sredstva za povzdigo izobrazbe kmetskega 
ljudstva. Pri tem delu bo Kmetska prosveta skušala 
vzgojiti in izobraziti kmetsko ljudstvo, posebno pa nara
ščaj, v značajne, splošno in strokovno izobražene oseb
nosti, v koristne državljane in sposobne člane raznih za
drug, kmetskih organizacij in javnih ustanov sploh. V 
tem cilju bo seznanjala kmetsko ljudstvo, posebno pa
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naraščaj, z interesi podeželskega kmetskega in delav
skega ljudstva,

4. vršiti dolžnosti starešinstva nasproti kmetskim 
omladinskim in prosvetnim organizacijam.

§ 3.
Sredstva za dosego namena.

Da bo društvo doseglo svoj namen, bo:
1. skrbelo za izobrazbo prosvetnih delavcev na 

vasi in pripravljalo predavatelje za razne tečaje in druge 
prosvetne prireditve,

2. sklicevalo javne sestanke in shode prosvetnih 
delavcev,

3. izdajalo in zalagalo pripomočke za prosvetno 
delo na vasi,

4. naročalo knjige in časopise, primerne za kmet
sko ljudstvo in jih bo razširjalo med svojimi člani,

5. organiziralo knjižnice in čitalnice,
6. prirejalo splošne izobraževalne, strokovne in 

praktične tečaje, razne razstave, razne vzgojne in za
bavne prireditve itd.,

7. zasledovalo splošno prosvetno delo na vasi,
8. širilo razumevanje za šolstvo sploh, posebno pa 

za strokovno kmetsko šolstvo,
9. organiziralo svoje pododbore prosvetnih delav

cev na vasi,
10. vzdrževalo stike s sličnimi društvi doma in v 

inozemstvu,
11. dajalo informacije in strokovne nasvete v vseh 

vprašanjih kmetske prosvete,
12. zbiralo plodove kmetske duhovne kulture,
13. predlagalo peticije in spomenice nepolitične vse

bine javnim korporacijam in uradom,
14. poživljalo kulturne stike članstva s podežel

skim ljudstvom drugih narodov, posebno slovanskih, v 
cilju zbližanja in medsebojnega spoznavanja,
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15. ustanavljalo in vzdrževalo razne muzeje in 
zbirke,

16. prirejalo razne izlete in razne tekme, 
dinotila sredstva bo društvo pridobivalo iz član

skih prinosov, darov in podpor ter dohodkov društvene 
imovine in podjetij.

4.
Člani.

Člani društva so: redni, podporni, ustanovni in 
častni.

Redni član more biti samo ona oseba, ki j'e sposo
bna in voljna udejstvovati se pri širjenju kmetske pro
svete in ki je kot taka od odbora sprejeta za člana ter 
plača članarino, katere višino odreja letni redni občni 
zbor.

Podporni član more biti vsakdo, ki plača po obč
nem zboru določeno podporno članarino. Podporni člani 
morejo biti tudi občine in društva. Isto velja za ustanovne 
člane.

Za častnega člana imenuje na predlog odbora občni 
zbor ono osebo, ki si je pridobila posebnih zaslug za 
kmetsko prosveto.

5.
Dolžnosti in pravice članov.

1. vsak član ima dolžnost po svojih močeh delati 
za dosego društvenega namena,

2. vsak član se obveže držati se poslovnikov, ki jih 
izda odbor,

3. vsak član ima pravico prihajati v društvene pro
store, posluževati se prosvetnih sredstev, prisostvovati 
shodom društva, staviti predloge, razpravljati 0 njih in 
se udeleževati sploh vseh društvenih prireditev in 
podjetij,
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4. pošiljati odboru razprave in pismene predloge, 
ki se tičejo društvenega dela, njegovih smernic in dru
štvenih prireditev in podjetij sploh,

5. redni člani imajo aktivno in pasivno volilno pra
vico na občnem zboru. Njihova dolžnost je po lastni ini
cijativi delati za dosego društvenih ciljev, posebno pa 
odzvati se na poziv društvenega odbora ali pododbora. 
O svojem prosvetnem delovanju so dolžni člani redno 
poročati odboru.

§ 6.
Prestanek članstva.

Član preneha biti:
1. kdor do konca tekočega leta ne poravna dolžne 

članarine,
2. kdor po vplačilu dolžne članarine in po izvršitvi 

prevzetih dolžnosti prijavi svoj izstop,
3. kdor je iz društva s sklepom odbora izključen. 

Izključeni pa ima pravico pritožbe na redni občni zbor, 
ki o izključitvi končno veljavno odločuje.

§ 7.
Uprava društva.

Društvo upravlja:
1. občni zbor,
2. upravni odbor,
3. predsedništvo,
4. revizijski odbor.

§ 8.
Občni zbor.

Redni občni zbor se sklicuje v prvi polovici vsa
kega leta in je sklepčen, če je prisotna polovica rednih 
članov. Če ob napovedani uri ni prisotnih dovolj članov, 
je sklepčen občni zbor pol ure kasneje pri vsakem šte
vilu članov.
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Čas ju dnevni red.občnega zbora naj bo prijavljen 
vsakemu rednemu članu pismeno, mora pa biti objav
ljen v časopisih vsaj 14 dni preje.

Izredni, občni zbor se vrši, kadar ga skliče odbor 
po svoji lastni uvidevnosti, mora pa ga sklicati tudi na 
zahtevo 20 članov. Na občnem zboru ima vsak član 
1 glas. Občni zbor otvori in vodi predsednik odbora, ki 
ga more zamenjati podpredsednik, tajnik ali kak drug 
odbornik.

Občnemu zboru je pridržano sklepanje v sledečih 
zadevah:

1. sprememba pravil 'in potrditev raznih poslovnih 
redov, ki so pa obvezni tudi od dne, ko jih odbor izda 
do prvega prihodnjega rednega občnega zbora,

2. sklepanje o višini članskih prinosov,
3. vrhovni nadzor nad delovanjem upravnega od

bora in pododborov.
4. volitev upravnega odbora, pododborov in revi

zorjev,
5. sklepanje o predlogih upravnega odbora in pred

logih pododborov ter članov. Predlogi pododborov in 
članov morajo biti vsaj en teden pred občnim zborom 
dostavljeni glavnemu odboru.

Na občnem zboru odločuje nadpolovična večina pri
sotnih glasov. V slučaju enakoglasja odločuje predsed
nik. O predlogu na razid društva more glasovati le občni 
zbor, na katerem je prisotna polovica članov in mora za 
predlog glasovati 2/3 večina. Volitve se vrše po listkih 
ali z aklamacijo, ako ni nikdo od prisotnih proti temu.

§ 9.
Upravni odbor.

Upravni odbor obstoji iz predsednika, 2 podpred
sednikov, tajnika, blagajnika, 5 odbornikov, med katere 
sé razdele razne druge funkcije (gospodar, knjižničar 
itd.), in 2 namestnikov. Odbor upravlja društvo v smislu
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pravil in sklepov občnega zbora. Odbor lahko nastavi 
plačanega tajnika, za katerega odgovarjajo dotični funk- 
cijonarji, čijih posle opravlja. Upravni odbor sprejema 
in izključuje člane, izdaja poslovnike, sklepa o vseh iz
datkih društva, sestavlja sekcije za posamezne društvene 
svrhe in so načelniki sekcij vedno ali redni člani odbora 
ali pa izredni s posvetovalno pravico. Sekcije, katerim 
je poverjeno vodstvo društvenega dela v posameznih 
okrajih, se imenujejo „Pododori Kmetske prosvete“ za 
dotični okraj.

Upravni odbor se sestane po potrebi in ga sklicuje 
predsednik ali njegov namestnik. Seja odbora je sklep
čna, če je prisotna polovica odbornikov in odločuje z 
večino glasov. V slučaju enakosti glasov, odločuje glas 
predsednika. Kot izredne člane odbora s posvetovalno 
pravico more odbor pritegniti k sejam tudi razne druge 
strokovnjake.

Predsednik, podpredsednik, tajnik in drugi funkci- 
jonarji tvorijo predsedništvo, ki rešuje tekoče zadeve v 
smislu odborovih zaključkov in pripravlja predloge in 
referate za odbor. Vse društvene spise podpisujeta pred
sednik in tajnik odnosno blagajnik. Predsednik vodi seje 
predsedništva. odbora, občnega zbora in zastopa dru
štvo pred oblastmi in javnostjo. Nadomestuje ga pod
predsednik, tajnik ali kak drug odbornik.

§ 10.
Revizijski odbor.

Revizorji pregledujejo pod predsedstvom najsta
rejšega od prisotnih letno večkrat, najmanj pa pred red
nim občnim zborom društvene račune, poročajo o tem 
na občnem zboru in stavljajo občnemu zboru predlog 
o razrešnici. Istotako nadzorujejo društveno in odborovo 
poslovanje in v slučaju zapaženih nerednosti lahko skli
čejo izredni občni zbor po odredbah teh pravil. Takemu 
občnemu zboru predseduje najstarejši izmed prisotnih 
revizorjev.
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§ 11.
Prestanek društva.

Društvo prestane:
1. vsled sklepa občnega zbora, za kateri sklep mora 

glasovati 2/3 članov na občnem zboru, kateremu priso
stvuje vsaj polovica vseh rednih članov,

2. z odredbo državnih oblasti.
V prvem slučaju sme občni zbor sklepati, komu 

pripada društvena imovina. V slučaju, če tega ne stori, 
kakor tudi v Slučaju razpusta po državni oblasti, pri
pade imovina Zvezi kmetskih fantov in deklet.

§ 12.
Spore, ki se pojavljajo v društvenih zadevah in se 

tičejo pravic in dolžnosti posameznih članov, posamez
nih pododborov, sekcij ali drugih ustanov, rešuje razso
dišče, ki obstoji iz 5 članov. Vsaka stranka imenuje 2, 
ti pa skupaj izvolijo predsednika. Mesto stranke, ki raz
sodnikov noče imenovati, jih na zahtevo nasprotnika 
imenuje društveni odbor. Proti razsodbi ni pritožbe.

V L j u b I j a n i, 24. VI. 1930.

II/2. No. 24477/1.
Ustanovitev društva po vsebini pričujočih pravil 

ne prepovem.
Kraljevska banska uprava dravske banovine

v Ljubljani, dne 30. septembra 1930.
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Dr. Janže Novak:

Smernice
za resolucije „Kmetske prosvete44.

I. Socijalno-gospodarska načela.
Čeprav naš kmet danes bolje in umneje 

obdeluje kmetijo kot kedaj preje, je vendar nje
govo gospodarstvo v krizi, ki jo povzroča po
večana svetovna proizvodnja, osamosvojitev 
uvoznih dežel s povzdigo lastnega poljedelstva, 
znižanje potrošnje vsled obubožanja, brezpo
selnosti in nizkih mezd ter vsled spremembe v 
načinu prehrane itd. Beg z dežele v mesta in 
industrijske centre je vsled krize kmetskega 
gospodarstva seveda še večji kot v normalnih 
razmerah.

Z begom delovne sile z neprinosnih kmetij 
na mezdni trg se padec mezd in brezposelnost 
še povečava. Neprinosiiost kmetskega dela 
vedno in nujno pritiska delavsko mezdo nizdol, 
posebno mezdo nekvalificiranega delavstva. 
Padec cen kmetskim proizvodom pomeni, da 
delavec lahko z manjšo mezdo krije svoj eksi
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stenčni minimum. Že iz tega razloga mora po 
železnem mezdnem zakonu slediti pocenitvi ži
vil znižanje delavskih mezd. Ko se istočasno 
poveča še rezervna delovna armada, je znižanje 
mezd tembolj neizogibno. Zato je kapitalistom 
pocenitev kmetskih proizvodov vselej dobro
došla prilika za znižanje delavskih mezd. V 
daljših posledicah pa se s padcem cen kmetskih 
proizvodov in padcem delavskih mezd ubije 
kupna sposobnost širokih mas in s tem povzro
či še krizo obrti, trgovine in industrije. Toda to 
sledi šele v daljših posledicah in potem, ko sta 
kmet in delavec izčrpala vse prihranke in tudi 
vse kreditne možnosti. Zato kapitalizem iz 
strahu pred padcem kupne sposobnosti naroda 
ne bo nikoli uvidel nujnost rentabilnosti kmet
skega dela in izdatnosti delavske mezde. Svoje 
cene prilagodi kupni sposobnosti naroda šele 
takrat, kadar so vse rezerve in kreditne mož
nosti naroda izčrpane. Šolski primer take krize 
je sedanja gospodarska kriza v naši državi. 
Kljub cenejši delavni sili in racionalizaciji pro
izvodnje cene industrijskim izdelkom ne na- 
dejo. Razen izčrpanosti naroda bi mogla padec 
cen industriiskih proizvodov povzročiti le ino
zemska konkurenca, ki pa je s carinskimi za
ščitami in karteli izločena. Toda ori pravilnem 
gledaniu v resnici z zaščitami industrija svojih 
prihodkov absolutno ne zveča: ker potrošnia 
pada, se mora omejiti proizvodnja, s tem ra-
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stejo proizvodni stroški po kosu in padejo do
bički kljub visokim cenam.

Politika torej, ki gre za znižanjem cen 
kmetskim proizvodom in s tem za znižanjem 
mezd ter za ohranitvijo visokih cen industrij
skim proizvodom, je atentat na ljudske pri
hranke. Ko taka politika ta vrela izčrpa, na
stopi tudi zanjo kriza. V krizi pa zahteva indu
strija zmanjšanje socijalnih bremen, to je zava
rovalnin za bolezen, invalidnost, brezposelnost, 
starost, podaljšanje delavnega časa, znižanje 
mezd, nadaljno pocenitev živil, povišanje za
ščitnih carin itd. Take zahteve pa očividno 
krizo samo poostrujejo.

Padanje prinosnosti kmetskega dela ima 
torej za posledico splošno gospodarsko- krizo, 
zmanjšanje življenjskega standarda naroda, na
zadovanje blagostanja in kulture. Zato je vpra
šanje prinosnosti kmetije danes na dnevnem 
redu kot vprašanje prvega reda. Naša državna 
politika skuša to vprašanje rešiti z izvozno 
politiko. Toda politika industrijalizacije naše 
agrarne države in politika agrarizacije zapad
nih industrijskih držav daje malo upanja na 
uspeh. Tudi so druge dežele v primeri z nami 
konkurenčne. Borbe za tuje trge so težke in ne 
bo na teh trgih doseči ugodnih cen. Mogel bi 
navesti še nebroj argumentov za trditev, da 
moramo tudi glede naših kmetskih proizvodov 
računati v prvivrsti z domačo p o -
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trošnjo. Iz tega pa sledi dvoje: potrošnjo 
moremo dvigniti s trošenjem samo domačih 
proizvodov, kar zahteva zaščito našega notra
njega trga, drugič pa moramo doseči, da bo 
vsak naš človek jedel. Ne sme biti med nami 
brezposelnih delavcev, obubožanih kajžarjev 
in zapuščenih starcev, ki bi stradali, še manj pa 
seveda delavcev s tako plačo, ki jim ne omo
goči niti dovoljne prehrane. Iz tega sledi, da je 
tudi v interesu kmeta, da ima delavec primer
no mezdo, da dobiva v slučaju brezposelnosti, 
bolezni in starosti primerno rento, ki mu omo
goča žvljenje. H kmetski politiki nujno spada 
torej tudi delavska politika: borba za visoke 
mezde in socijalno zavarovanje je tudi kmet
ska borba, ker je tudi v interesu kmeta. Ker to 
dvoje vodi do tega, da postaneta kmet in dela
vec zopet potrošača tudi industrijskih proizvo
dov, je to tudi pot za ozdravitev industrijske 
krize. Seveda se mora industrija približati kupni 
sposobnosti potrošačev s tem, da se pri veliki 
proizvodnji zadovolji z relativno majhnimi do
bički.

Glede rešitve današnje gospodarske krize 
smo torej prišli do spoznanja, da je to rešitev 
treba iskati v povečanju cen kmetskih proiz
vodov z zaščito domače kmetske proizvodnje, 
s povečanjem domače potrošnje potom števil
nega delavskega razreda in visokih delavskih 
mezd ter modernega socijalnega skrbstva in s
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povečanjem industrijske proizvodnje pri rela
tivno zmanjšanih industrijskih dobičkih, kar bi 
približalo cene industrijskih proizvodov kupni 
sposobnosti potrošačev. V interesu kmetskega 
sloja je torej, da se razvije pri nas čim števil
nejši delavski razred, ki bo za svoje delo dobro 
plačan in za vsak slučaj preskrbljen. Vse za
hteve delavskega razreda za visokimi mezda
mi in socijalno zaščito so torej tudi zahteve 
kmeta in je tudi on poklican v borbo za zmago 
teh delavskih zahtev. Čim številnejši bo delav
ski razred, čim boljše bo plačan in preskrbljen, 
tem lažje bo plačal našemu kmetu živila, indu
strije^ pa njegove proizvode.

Žal je naše meščanstvo v zadnjem polsto- 
letju nahujskalo našega kmeta proti delavske
mu razredu in mu celo vlilo sovraštvo do de
lavskega gibanja. Nahujskali so ga kratkovidna 
inteligenca in kapitalistični izkoriščevalci. Ena 
glavnih nalog „Kmetske Prosvete“ bo, da na
pravi tej hujskariji konec in prepoji naše kmet
sko ljudstvo s simpatijami za delavske zahteve.

Dvakrat žalostno pa je, da je tudi naš de
lavski razred nahujskan proti kmetu. Ker pri
tiska kapitalist na znižanje mezd, pritiska de
lavec na znižanje cen živilom. To je kratko
vidno. Saj vendar predstavljajo pri malokmet- 
ski proizvodnji cene živil le mezdo kmetskega 
delavca. Na donos kapitala odpade tako ne
znaten del kmetovih dohodkov, da to niti ne
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pride v poštev. Zemlja ni kmetu vrednota kot 
kapital, ki mu kaj donaša, temveč je lastnina 
za kmeta le sigurna prilika za delo. Zato na
sprotovanje zasebni lastnini ne more biti na
sprotovanje zasebni lastnini zemlje v obliki 
male kmetije. Tudi delavec se bori za stalno 
mesto, zakaj bi se kmet ne smel boriti za stalno 
priliko dela na svojem koščku zemlje! Malokak 
nauk se je tako lahkoumno razširjal kot nauk 
proti zasebni lastnini, v kolikor se je popolno
ma v nasprotju z našimi gospodarskimi prili
kami uporabilo isto načelo tudi na malokmet- 
sko posest. Pritiskati na cene živil pomeni, da 
delavstvo pomaga voditi kapitalistom katastro
falno gospodarsko politiko kot smo jo preje 
opisali. Saj padec cen kmetskim proizvodom; 
to je padec mezd kmetskega delavca, nujno 
povzroči beg delavne sile z neprinosne kme
tije in povečanje delavske armade, in s tem 
tudi padec delavske mezde. Visoke delavske 
mezde so torej mogoče le, če je tudi kmetska 
mezda visoka. Visoke cene kmetskih proizvo
dov so torej predpogoj za visoke delavske 
mezde. Po tozadevnem zakonu narodnega go
spodarstva itak delavec potroši vselej vso me
zdo za svoj eksistenčni minimum, torej vso me
zdo pa naj bo ta visoka ali nizka. Delavec dobi 
za svojo mezdo vedno le eksistenčni minimum. 
Vendar ima delavec pri visoki mezdi to pred
nost, da kmetski delavec he beži s kmetije in
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ne poveča delavske rezerve in s tem krize in 
brezposelnosti. Zmoten je torej račun delavca, 
češ da bo njemu ostal večji del mezde, če bodo 
živila cenejša. Saj vendaf padcu cen živilom 
vedno sledi znižanje mezd, povišanju cen živi
lom pa povišanje mezd. Ne morejo biti isto
časno nizke mezde kmetskega delavca in vi
soke mezde industrijskega delavca. Takega 
razmerja se umetno ne da vzdržati, ker kmet 
zapusti neprinosno delo in pritisne na mezdni 
trg.

Interesi kmeta in delavca pa so pri nas Slo
vencih še bolj v skladu radi tega, ker imamo 
pri nas največ gospodarskih edinic, to je kme- 
tov-delavcev, ki služijo svojo mezdo tako z 
obdelovanjem male kmetije kot istočasno tudi 
z mezdnim (obrtnim) zaslužkom. Če predstav
ljajo proizvodi njegove male kmetije vrednost, 
zaposli tak mali kmet svojo družino na tej 
kmetiji in se zaposli po opravljenem mezdnem 
urniku na njej še sam. Če taki proizvodi ne bi 
predstavljali cene, bi tega ne storil in bi s tem 
naš mali kmet-delavec sigurno občutno znižal 
svoje_ dohodke.

Če v gornjem smislu delavec sprejema tudi 
kmetsko mezdo, je res, da kot industrijski de
lavec ni tako borben za višino mezde in lahko 
kapitalist delavstvu, ki ima dohodke tudi od 
svojega kmetskega dela, zniža mezdni zaslužek 
bolj, kot bi ga mogel znižati čisto proletarizira-
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nemu delavstvu. Ker sta pa kmet in delavec, 
posebno kmet - delavec zainteresirana tudi na 
razvoju industrije, ki daje priliko za mezdni 
zaslužek, je na vsak način cenena delavna sila 
važen predpogoj za industrijalizacijo Slovenije, 
ne da bi vsled nizkih mezd kmet-delavec, ki 
ima oporo v svoji mali kmetiji, zdravstveno, 
moralno in socijalno propadel. Vendar pa je tudi 
tega kmeta-delavca treba vzgojiti za socijalno 
borbo, da kapitalist ne bo spravil kot kak su- 
perdobiček v žep tega, za kolikor kmet-dela
vec ceneje dela, — za borbo, da se industrija 
organizira v zadružni obliki, kar take dobičke 
a priori izključi.

Splošna brezposelnost, povzročena pri nas 
tudi vsled sprečene emigracije, izziva pri nas 
dalekosežno cepitev zemljiške posesti. Vsaka 
nova prilika za mezdni zaslužek razcepi bližnje 
večje kmetije v male kmetije. Izgleda, da bo ta 
proces nujno spremljal industrijalizacijo Slove
nije. Kombinirana kmetska'mezda z delavsko 
mezdo povzroča, da so male kmetije, kjer se 
pridela doma najpotrebnejši živež in pridobi z 
delavskim mezdnim zaslužkom denarna sred
stva, danes edino prinosne gospodarske edinice 
v Sloveniji. Čisto kmetska gospodarstva so ne- 
prinosna, čisti proletarec se umika pred cenej
šim kmetom-delavcem v tujino. Ta je prisiljen 
izseliti se, med tem ko kmet - delavec izhaja. 
Rentabilnost te gospodarske oblike tudi izziva
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cepitev večjih in nastajanje malih kmetij. Iz
gleda torej, da je ta razvoj v tej smeri nujen, 
ker se s tem,vrši tudi notranja kolonizacija Slo
venije in s tem pomnožitev, četudi neposred
nega konzuma proizvodov naše zemlje.

Treba pa povdariti, da je ravno naš kmet- 
delavec ostal do danes zanemarjen, neizobra
žen, brez zavesti o svojem narodno-gospodar- 
skem pomenu, brez poznanja svojih gospodar
skih interesov in brez borbenosti in politične 
zavednosti. Slovenci smo aktivizirali v teku 
80 let postopno slovensko inteligenco, nato slo
venskega kmeta, nato proletarca, kmet-delavec 
prihaja šele na vrsto. Pomanjkanje izobrazbe 
in zavednosti tega pretežnega dela slovenskega 
naroda se zrcali v družabni zapostavljenosti 
bajtarja v naši vasi, kjer se pamet in ugled še 
vedno meri po „johih“, dalje v nepoznavanju 
interesov malega kmeta na agrarni reformi in 
zmagi delavskih zahtev, posebno pa v nezna
nju, kako postopati pravilno s čistim dohodkom, 
ki ga ima kmet-delavec. Ravno ta plast (od ca 
150.000 gospodarstev je ca 110.000 malih kme
tij z manj kot 10 ha zemlje!) ne stvar ja nobenih 
rezerv, potroši sproti ves zaslužek in ostaja v 
nesreči in starosti v bedi in pomanjkanju. V 
dobi večjih zaslužkov vidiš v takem gospodar
stvu kričečo spako luksuza, svilene nogavice, 
lak-čevlje, pijančevanje itd., itd., kar vse priča 
o neizobraženosti in neustaljenosti te plasti.
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In vendar predstavlja ravno kmet-delavec 
stvarno solidarnost, kmetsko solidarnost veli
kih gospodarskih interesov kmeta, delavca in 
industrije. Kmet-delavec je zainteresiran na iz
datnosti mezde (tako na ceni kmetskih proizvo
dov, kot na višini mezdnega zaslužka), zain
teresiran pa je tudi na procvitu industrije, ki 
daje priliko za mezdni zaslužek. Naloga nove 
generacije, ki predvideva bodočo gospodarsko 
strukturo’ slovenskega naroda, bo, da aktivizira 
izobrazi in slojno osvesti ta steber slovenskega 
naroda in nasloni na njegov stvarni solidari- 
zem slovensko narodno in gospodarsko politiko. 
Po teh smernicah se bo v socijalno gospo
darskem pogledu udejstvovala Kmetska Pro
sveta in propagirala svoj kmetski socijalizern. 
Vsak naš človek naj ima svojo hišico in svojo 
štalico, svoje gnezdo za naraščaj, kratko svo] 
dom. Pomen te zveze našega človeka z zem
ljo, pomen kmetskega doma za narodovo 
zdravje in kulturo, je tolikšen, da moramo 
odkloniti proletarizacijo našega človeka in na
stopiti za kmeta-delavca.

II. Jugoslovanska državna ideja. 
Slovenska in jugoslovanska narodna ideja. 

Za konstruktivno jugoslovanstvo.
Slovenci smo razumeli pod besedo narod 

prirodno družabno tvorbo, ki je po svojih pri-
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rodnih in prostovoljnih organizacijah izražala 
svojo voljo in svojo borbenost. V takem stanja 
se je naš narod do propasti Avstrije tudi v res
nici nahajal. Vse, kar je bilo narodnega, je bilo 
ali prirodno nujno aii prostovoljno, vse, kar je 
bilo prisilno, je pomenilo Avstrijo in sužnost.- 
Celo tedanje naše „avtonomne“ ustanove. V tej 
prirodnosti in prostovoljnosti je ravno obstojala 
tedanja naša narodna romantika, ko se je vsa
komur štelo v dobro vsako delo, ki je bilo iz
vršeno prostovoljno, iz prepričanja, iz navdu
šenja, iz požrtvovalnosti, če tudi je dotično 
delo bilo očividno narodna in socijalna dolžnost.

Končno smo tudi Slovenci spoznali, da se 
narod brez organizacije, ki bi bila prisilna in 
na narodnem področju suverena, to je brez 
organizacije v obliki države, ne moremo bra
niti, kajti narod lahko razvije le potom dr
žavne organizacije potrebno disciplino, voljo 
in borbenost, le država lahko izključi s svojo 
suverenostjo z narodnega teritorija tujčevo 
peto, le narodna država služi obstoju svojega 
naroda in podpira njegovo napredovanje. Zato 
smo Slovenci tako prisilno organizacijo končno 
svestno hoteli doseči. S tem, da smo jo do
segli, se je romantika „prostovoljnosti“ spre
menila v kruto „prisilnost“. Na to spremembo 
čustveno nismo bili pripravljeni — od tod 
splošno razočaranje in zmeda. Zmeda je bila 
tem večja, ker je država morala voditi tudi
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gospodarsko politiko, na katero gledajo po- 
edinci navadno s stališča svojih osebnih, svojih 
razrednih ali pokrajinskih interesov in so za 
take interese tudi skušali državno moč zlo
rabiti.

Pri takem stanju stvari ni čudno, da smo 
zamenjavali narod in državo, narodno misel in 
državno misel. Iz nujnosti, da organiziramo s 
Srbi in Hrvati eno državo, smo zmotno izvajali 
nujnost, da stvorimo s Srbi in Hrvati tudi pri
rodno družabno edinico narod, kot da na
stanek take prirodne edinice zavisi od 
človeške volje!

Razlikovati narod in državo in dati vsa
kemu pojmu pravo vsebino, ni lahka stvar. 
August Jenko, ideolog jugosl. revolucijonarne 
mladine v Sloveniji, je zapisal v prvi številki 
„Glasa juga“ leta 1914: „Modernemu mišljenju 
sta držva in narod istovetna pojma, ki se raz
likujeta kvečjemu po vsebini a ne po obsegu.“ 
V resnici pa to nista istovetna pojma po vse
bini, redko pa po obsegu, ker le redko obsega 
kaka država vse pripadnike enega naroda in 
ves njegov teritorij. Tako pod narodom kot 
pod državo je sicer razumeti družabno tvorbo 
— vendar dve bistveno različni tvorbi. Državo 
lahko organizirajo tudi različni narodi, ki so 
dani kot prirodne tvorbe. Kot o prirodni tvorbi 
lahko rečemo o narodu, da je ustvarjen in ga 
razlagamo s kavzalno racionalnostjo, države so
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človeško delo in jih tolmačimo predvsem s fi
nalno in normativno kavzalnostjo. Države so 
tvorbe naroda in imajo po svoji državni za
misli služiti obstoju in napredku naroda, ki jih 
je v to svrho stvorih Lahko pa služijo tudi 
kastam in razredom, če niso narodne, to je če 
jih ni narod stvoril v cilju, da bi služile nje
govem obstanku in napredku.

Naša država je narodna država, ker 
ima po svoji zamisli služiti obstoju in napredku 
našega naroda. — Če bi lahko narod urejeval 
svoje odnose z drugimi narodi po svoji želji, 
bi si vsak narod organiziral svojo narodno in 
ob enem narodnostno državo, to je dr
žavo, katera bi obsegala vse člane in ves te
ritorij enega in istega naroda. Toda noben 
narod (niti Angleži!) ne morejo voditi zunanje 
politike po svojih željah temveč po svojih 
močeh. Zato je bilo nujno za šibke Slovence, 
Hrvate in Srbe, da so svoje moči zložili in 
stvorih skupno državo, ki more doseči narodno
obrambne cilje tako Slovencev, kot Srbov in 
Hrvatov. Pri tem pa se že kot pred
pogoj te sloge imputira skupni 
državi, da bo sprečila vsako med
sebojno agresivnost in ogrožanje 
med Srbi, Hrvati in Slovenci. Le v 
tem slučaju more vsak izmed njih smatrati to 
državo za svojo narodno državo. Po svoji za
misli mora biti Jugoslavija narodna država tako
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za Srbe kot za Hrvate in Slovence, mora zato 
izključiti medsebojno ogrožanje in služiti ob
stanku, razvoju in napredku tako Srbov kot 
Hrvatov in Slovencev. Obramba vsakega po
sameznika in vsakega koščka jugoslovanskega 
teritorija, razvoj in napredek vsakega posa
meznika, — je obramba, razvoj in napredek ter 
jačanje nas vseh. Taki obrambi in ta
kemu pospeševanju napredka mo
ra služiti Jugoslavija in v tem 
na menu obstoja jugoslovanska 
državna misel.

Z ostvarjanjem svoje državne misli, z do- 
sezanjem svojega namena Jugoslavija nujno 
služi obstoju in napredku i Slovencev i Srbov 
i Hrvatov. Nastajanje enotnega naroda kot 
prirodne edinice pa je stvar prirodne kavzal
nosti — ne pa stvar volje države ali posamez
nika, ker je to vprašanje vplivu človeške volje 
kot stvar prirode odtegnjena.

Kakor razumevamo državo v prvi vrsti 
finalno, narod pa kavzalno, vendar tudi narodu 
imputiramo namen, narodno misel. Ta 
obstoji predvsem v postulatu samoohranitve. 
Po našem življenskem naziranju je dalje dolž
nost naroda stvarjati narodno kulturo, soustvar
jati z južnimi Slovani jugoslovansko kulturo, s 
Slovani slovansko, z Evropejci evropejsko, s 
človeštvom svetovno kulturo. Po naši narodni 
misli pa hočemo Slovenci z ozirom na svojo
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maloštevilnost, z ozirom na državno skupnost, 
geografsko sosedstvo, krvno in jezikovno so
rodnost soustvarjati predvsem s Srbi in 
Hrvati jugoslovansko kulturo in 
se hočemo zato s Srbi in Hrvati 
v to svrho v čim širšem obsegu 
združabniti, to je organizirati z njimi 
čimveč skupnih družabnih tvorb, ker si od tega 
kot Slovenci obetamo večjo kulturno pro
duktivnost. Z našim sodelovanjem stvorjena 
jugoslovanska kultura bo seveda predvsem 
tudi slovenska. Če bo to združevanje in kul
turno soustvarjanje vzrok prirodnega strnje
vanja med Srbi, Hrvati in Slovenci tudi v eno 
prirodno edinico, ne smatramo tega za ogro
žanje Slovencev, temveč za njihovo prirodno 
rast.

V jugoslovanski državni misli in v tej slo
venski narodni misli, ki je jugoslovanska, ker 
hoče združabnjevanje s Srbi in Hrvati ter so
ustvarjanje jugoslovanske kulture. — v tem je 
vsebina našega jugoslovanstva in smisel na
rodnega edinstva. To pa se kratko pra
vi, da mi razumevamo jugoslo
vanstvo konstruktivno, ker hočemo 
organizirati s Srbi in Hrvati skupno državo in 
čim več drugih skupnih družabnih tvorb ter 
skupno graditi jugoslovansko kulturo. V čustve
nem pogledu bo takemu združabnjevanju in so
delovanju sledilo marsikaj (medsebojno spošto-
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vanje, medsebojna ljubezen, čut edinosti itd.)
Vseh teh posledic pa ne moremo hoteti nepo
sredno, neposredno moremo hoteti samo zdru- 
žabnjevanje in sodelovanje. Kdor to preprečuje, 
tisti ni Jugoslovan. Kdor ubira k jugoslovan
skemu cilju drugo pot in ne konstruktivnost, ni 
trezen. Ker mi v izvrševanju slovenske na
rodne misli hočemo združabnjevanja in so
ustvarjanja s Srbi in Hrvati, zato smo Jugo
slovani.

III. Odnos do vere in cerkve.
Naša kulturna načela.

V 19. stol. je imela takratna Evropa ob
čutek, da polagajo poedinci s tehničnimi iz
najdbami in industrjalijacijo proizvodnje nove 
ekonomske temelje novi družbi. Iz tega občutja 
je zrasla ideja stvaritelja napredka in v du
hovnem pogledu ideal „nadčloveka“. Razmahu 
takih poedincev bi morala biti svobodna pot 
ne samo v njihovem gospodarskem udejstvo
vanju (liberalizem) temveč po načelu indivi- /
dualizma tudi v vprašanjih svetovnega nazora 
ter moralnega vrednotenja (svobodomiselstvo).
Temu individualizmu (liberalizmu in svobodo
miselstvu) je bila peta visoka pesem. Le indi
vidualist v tem dvojnem smislu je bil napred-. 
njak. Kdor se v gospodarstvu ni posluževal 
modernih sredstev proizvodnje, kdor ni imel
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svojega posebnega svetovnega in življenskega 
ter moralnega naziranja, temveč se je držal 
obče veljavnih načel in moralnih vrednotenj, je 
bil zaničevanja vreden nazadnjak. Tak ideal 
„svobodnega“ človeka je postal še bolj blesteč 
v luči teorije o selekciji (darvinizem). Tudi slo
venski liberalizem in svobodomiselstvo sta tega 
izvora.

Mesto gospodarstva po liberalnih načelih 
pa je sledilo gospodarstvo, ki je bilo od dne 
do dne pod večjo družabno kontrolo, od dne do 
dne bolj odvisno od državne ntervencije. Mesto 
individualizma v gospodarstvu (liberalizma) je 
nastopil svoj zmagoviti pohod socijalizem. In
teres splošnosti je začel zmagovati nad inte
resom posameznika. Teoretično je končno 
zmagal popolnoma, ker smo danes socijalisti 
vsi. Tudi današnji kapitalist trdi o sebi, da vrši 
družabno funkcijo „upravljanja kapitala in vod
stva proizvodnje“ v interesu splošnosti. Prak
tično je seveda precej drugače.

Individualizem v pogledu svetovnega in 
življenskega naziranja ter moralnega vrednote
nja (svobodomiselstvo) pa ima tudi v teoriji še 
vedno svoje vnete zagovornike, čeprav je s 
socijalnostjo naše dobe v očividnem nasprotju. 
Zagovorniki individualizma v rečeh svetovnega 
in življenskega naziranja ter moralnega vred
notenja (svobodomiselstva) spregledajo, da je 
svetovno in življensko naziranje ter moralno
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vrednotenje v pretežni meri funkcija čustev, 
instinktov, podsvestnih družabnih vplivov itd. 
in le v najmanjši meri stvar razuma. Ta funkcija 
ne nastopa kot oseben temveč kot družaben 
pojav in je orodje, potom katerega si družba 
ustvarja svoje moralne in pravne norme, ki 
imajo nalogo garantirati obstoj vsakokratne 
družbe. Zato ni družbe, v kateri ne bi bilo 
obče veljavnega svetovnega in življenskega 
naziranja ter moralnega (pravnega) vredno
tenja. Historični materijalizem uči, da pride do 
sprememb v teh nazranjih in vrednotenjh le 
povodom sprememb v ekonomskih temeljih 
družbe. Toda tudi če dopustimo, da umstveno 
razmišljanje in kritično opazovanje, znanstvene 
teorije in znanstveni izsledki vnašajo razvoj v 
omenjena naziranja in vrednotenja, moramo 
vendar ugotoviti, da so taka umstvena spozna
nja morda važna za poedinca, za družbo pa 
neaktualna, dokler niso v zvezi s podsvestnimi 
instinkti poedinca in družbe.

Ločiti moramo svobodomiselstvo v ožjem 
pomenu besede kot metodo znanstvenega dela. 
kot znanstveni kriticizem, in svobodomiselstvo 
v pri nas navadnem smislu kot skup filozofskih 
naziranj in moralnih vrednotenj poedinca.

Današnja družba, zgrajena na današnjih 
ekonomskih temeljih, pri današnjih življenskih 
pogojih, na takem svobodomiselstvu poedinca 
ne more sloneti. Obstoj današnje družbe (da ne
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rečem vsake družbe) zahteva obče veljavnih 
pozitivnih naziranj in norem ter ne more do
pustiti posamezniku poljubnega naziranja in 
vrednotenja po lastnih instinktih in mislih. Sicer 
je pa svobodnih, individualnih misli tudi pri 
takem individualnem svetovnem in življenskem 
naziranju in moralnem vrednotenju v resnici 
prav malo. V pretežni večini so merodajni pod- 
svestni faktorji. Potom znanstvenega kriti
cizma, umstvenim potom, je prišlo do indivi
dualnega svetovnega in življenskega naziranja 
in individualnega moralnega vrednotenja tako 
malo Slovencev, da bi jih sešteli na prstih ene 
roke. Druge so potisnili med liberalce in svo- 
bodomiselce splošni in posebni instinkti materi- 
jalnega egoizma, predvsem pa duh gospodar
skega liberalizma, ki je prevzel koncem 19. stol. 
za kratek čas Evropo. Današnja socijalna doba 
je takim instinktom in takemu duhu nasprotna. 
Z gospodarskim liberalizmom je pometla do
končno in mora pomesti z njegovimi posledi
cami v duhovnem življenju.

Ločitev duhov, ki bi jo izvedli po tem, kdo 
pri razmišljanju uporablja metodo znansvenega 
kriticizma, kdo torej svobodno misli, a kdo ne, 
ta ločitev pač ni važna, ker je to gotovo metoda 
vseh mislecev in lahko pride po tej metodi vsak 
mislec k drugemu rezultatu, bodisi k Bogu, k 
materijalizmu ali kamorkoli ali pa tudi nikamor. 
Tudi tak dosleden skepticizem se smatra često
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za svobodomiselstvo. Svobodomiselstvo v naj- 
plitkejši' obliki pa vidijo mnogi v slobodi, da 
smejo brezobzirno popularizirati kot čisto zna
nost katerikoli spredek in teorijo, četudi to 
škodi avtoritativnosti družabno veljavnega 
nazora.

Velika večina ljudstva filozofskih vprašanj 
sploh ne razmišlja in torej ne uporablja nobene 
metode. Velika večina živi in nazira instink
tivno, podsvestno, tradicijonalno. To je ekono
mija z energijo. Ce se ekonomski pogoji družbe 
niso spremenili in je zato možnost spremembe 
v občeveljavmh nazorih in normah minimalna 
ali nikakršna, zakaj stavljati na dnevni red 
spremembo teh naziranj in norm vsled znan
stvenih izsledkov tega ali onega misleca, ki so 
po samem principu znanstvenega kriticizma 
problematični in neaktualni, če nimajo zveze s 
splošnimi podsvestnimi insinkti družabnega 
življenja! Če imajo zvezo, bodo kot aktualni 
itak prišli do veljave; če nimajo zveze, naj tak 
mslec svoj izsledek kot svoj „individualni sve
tovni nazor“ lepo podredi družabni disciplini, 
ker se drugače izloči iz družabnega življenja 
kot asocijalen tip.

Spoznanje, da obstoji poleg individualnega 
življenskega in svetovnega nazora in moral
nega vrednotenja družabno veljavni svetovni 
in življenski nazor in moralno vrednotenje, ki 
je individualnemu vsaj v socialnem pogledu
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nadrejeno, to spoznanje nas je temeljito osvo
bodilo slovenskega svobodomiselstva, narod
nega radikalizma in naprednjastva. Saj so se 
tudi naši stari liberalci in svobodomisleci, če
prav nadrejenosti družabno veljavnega nazira- 
nja in vrednotenja v teoriji niso priznali, v 
praksi vendar temu družabno veljavnemu na- 
ziranju in vrednotenju podrejali! Mi to nadre
jenost tudi v teoriji priznavamo in hočemo iz 
tega izvajati konsekvence.

Ne zametujemo „znanstvenega kriticizma“ 
kot metode znanstvenega dela, vemo pa, da 
je to metoda vseh znanstvenikov, da je torej 
znanost svobodna.

Med spoznanji, ki jjh hočemo napraviti z 
vsemi sredstvi za naziranje večine, je tudi 
spoznanje o nadrejenosti družabnoveljavnega 
naziranja, in spoznanje, da danes vprašanje 
spremembe tega svetovnega naziranja in mo
ralnega vrednotenja ni aktualno, kajti družba 
se v svojih temeljih ni menjala tako, da bi bila 
nujna in možna taka sprememba! Spoznavamo, 
da je krščanstvo pozitivna sila v duševnem živ
ljenju našega naroda in baza za kulturno enot
nost naše vasi. V Kristusovem nauku naj vidi 
naš človek prav tako kot v znanosti pot do 
resnice in notranjega osvobojenja, v svoji vesti 
in veri pa zadnjo in osebno odločitev med do
brim in zlim. V cerkvi hočemo kot gibanje vi
deti v najmanjo roko sacijalno nujno ustanovo,
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posamezniki pa naj v njej po svoji vesti in veri 
vidijo tudi božjo ustanovo.

Svobodomiselstvo, pod katerim bi bilo raz
umeti konsekventen skeptieizem, ki zanika 
vsako prepričanje, odklanjamo, ker je aso- 
eijalno.

Isto tako odklanjamo tudi svobodomisel
stvo, ki bi obstojalo v lahkomišljeni populari
zaciji raznih teorij in spredkov, ker se s tem 
spodkopava brez potrebe autoritativnost veljav
nega družabnega naziranja.

Pod veljavnim družabnim svetovnim in živ- 
ljenskim nazorom ter moralnim vrednotenjem 
razumemo nauk priznanih veroizpovedi in 
smatramo cerkev, ki tak nazor predstavlja in 
tak nauk utemeljuje, za važno socijalno usta
novo, ki tudi služi obstoju in napredku naroda. 
Da bo cerkev temu poslanstvu služila, bomo 
posvetili vso svojo pažnjo in vse svoje sile in 
smatramo to pažnjo za svojo socijalno dolžnosr, 
prav tako kot smatramo za svojo socijalno 
doložnost zaščititi in podpreti cerkev, da more 
vršiti svojo družabno funkcijo.

Da mora vsaka cerkev o sebi zatrjevati, 
da je edino prava in zveličavna, razumemo, 
da skuša svoje vernike prepričati, da je cerkev 
božja ustanova in njen nauk božji nauk, tudi 
razumemo in obžalujemo vse, ki tega ne mo
rejo goreče verjeti, smatramo pa, da jih cerkev 
radi tega ne more proglašati za brezverce in
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jih v družbi kot take onemogočati, zlasti če 
napram njej izvrše svojo dolžnost, četudi samo 
iz družabnih razlogov. Saj itak vemo, da ve
čina vrši svoje dolžnosti napram cerkvi iz 
družabnih in tradicijonalnih razlogov. V inte
resu moralne vrednosti in značajnosti našega 
ljudstva pa cerkev ne sme po teh zunanjostih 
deliti ljudi v krščanske in brezverske, kajti ta 
sodba je pridržana drugemu.

Še hujše pa je vrednotenje ljudi, če je du
hovščina strankarsko zagrizena, ker proglaša 
pristaše svoje stranke za krščanske, pristaše 
nasprotnih strank pa za brezverce. Smo za 
reformacijo žalostnih verskih razmer v Slove
niji. Hočemo dati cerkvi sredstva in svoboden 
delokrog za njeno misijo, zato pa naj cerkev v 
duhu katoliške akcije vsako strankarstvo opusti 
in vrne duhovščino duševnemu pastirstvu, ki 
ne sodi, temveč ljubi. Smo torej za medversko 
strpnost, pa tudi za strpnost v samih katoliških 
vrstah. Ta strpnost naj iztrebi iz naše javnosti 
tako škodljive, neprestano se ponavljajoče 
očitke brezverstva in proticerkvenosti in naj 
poživi ljubezen, s katero bodo goreči skušali 
ogreti tudi mlačne. To pot zaukazuje papež, to 
pot zahteva katoliška akcija, to pot zahtevamo 
tudi mi.

S tem bo tudi konec nesrečne diktature fa- 
rovža na vasi, ki je v svoji strankarski zagri
zenosti hotel imeti zadnjo besedo v vsaki
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stvari in zahteval s pretnjo brezverstva po
slušnost tudi v stvareh, ki z verskimi resnicami 
niso imele nobene zveze. Ta diktatura je bila 
kriva, če se je o našem narodu moglo opra
vičeno reči, da ni politično zrel za demokratično 
družbo, katero zrelost hoče Kmetska Prosveta 
z vsemi silami pospeševati.

IV. Resolucija z dne 13. aprila 1930.
Kot dokument duhovnega razvoja v začr

tani smeri, objavljamo sledeče odstavke reso
lucije, ki so jo sprejeli zastopniki „Kmetskega 
lista“ in „Domovine“ dne 13. aprila 1930 v 
Ljubljani:

„Predvsem naj se likvidira dosedanja cepitev Slo
vencev po zastarelih nazorih, kar je nujna posledica 
ustanovitve lastne države. Za vedno in z vsemi močmi 
je treba služiti predvsem notranji politični in gospodar
ski konsolidaciji Jugoslavije. Stoječ v delu za organično 
narodno edinstvo na tradicijonalnih tleh slovenske kul
ture in slovenskega jezika kot žive in pozitivne kompo
nente v jugoslovenski sintezi, vidimo v Jugoslaviji na
šega najjačjega zaščitnika in pravo mater domovino ter 
hočemo vedno in povsod čuvati in jačati med ljudstvom 
narodno in državno jugoslovensko zavest.

Nadaljna posledica narodne osvoboditve in držav
nega ujedinjenja mora biti likvidacija vseh gospodar
skih, socijalnih, pravnih in kulturnih ostankov starega 
fevdalnega gospodarskega sistema, ki je živel in uspe
val v nekdanji avstro-ogrski monarh'ii. Praktično po
meni to popolno osvoboditev našega kmečkega ljudstva 
iz okov fevdalstva potom nacijonalno in socijalno pra-
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vično izvedene agrarne reforme. Priznavajoč kmetski 
stan kot temelj naše narodne države pri njenem gospo
darstvu in njeni obrambi, upoštevamo enako vse ostale 
delavne stanove. Vsi skupaj so nosilci naše narodne kul
ture. Zato hočemo pospeševati in utrjevati njihovo so
cijalno gospodarsko solidarnost, ki edina more dvigniti 
napredek celote. Ta celota se socijalno in gospodarsko 
a tudi politično opira na dva poglavitna nosilca dana
šnje družbe: na produktivno delujočega kmeta in nje
govega tovariša delavca, ki se jima pridružujejo vsi 
ostali stanovi in poklici.

V kulturnem pogledu hočemo gledati realno in ho
čemo z vsemi močmi podpirati kulturni, čustveni in 
srčni podvig posameznikov in splošnosti, spoznavajoč, 
da je edino v veliki izobrazbi dana garancija za uspešen 
in zmagovit potek našega nacijonalnega in socijalnega 
eksistenčnega boja.

Zavedamo se dejstva, da je slovensko ljudstvo 
verno. Spoštujemo in priznavamo verstvo, predvsem 
krščanstvo kot pozitivno silo v življenju našega na
roda. Zato stojimo na stališču, da naj vse javno življenje 
temelji na pozitivnih normah etike.
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Končne resolucije.
Pripravljalni odbor „Kmetske Prosvete“, sesto- 

ječ iz tovarišev: Dr. Janže Novaka, Evgena Lovšina, 
dr. Joža Bohinjca, Franca Gerželja, dr. Stojana 
Bajiča, France Koviča, Cirila Kovača, dr. Kunca, 
dr. Stane Rapeta, dr. Marijana Zajca, Milana Mrav- 
ljeta, Cirila Ponikvarja, Saša Kneza, dr. J. Mihelaka, 
Val. Janharja, Franca Trčka, Alojza Šimenca, Joso 
Čučka, ing. Dekleve, dr. Viktor Mačka, dr. Riko 
Fuxa in Branko Alujeviča je po vsestranski razpravi 
na podlagi spredaj objavljenega referata dr. Janže 
Novaka izdelal smernice za delo „Kmetske Pro
svete“. Svoj predlog je pripravljalni odbor predložil 
v odobritev ustanovnemu občnemu zboru „Kmetske 
Prosvete“, ki se je vršil dne 5. IX. 1931. Ustanovni 
občni zbor je ta predlog sprejel s sledečo resolucijo:

Ustanovni občni zbor usvaja za delo „Kmetske 
Prosvete“ sledeče smernice:

Socijalno-gospodarske smernice dela 
„Kmetske Prosvete“.

Glavni činitelj slovenske kulture je naš kmetski 
in delavski dom, ki tudi fizično vsak čas pomlajuje 
naše narodno telo. Ta dom more z uspehom vršiti
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svojo nalogo le, če mu to dopušča njegovo gospo
darsko blagostanje. Skrb za kulturni in fizični na
predek naroda mora torej priti do izraza predvsem 
v skrbi za blagostanje tega doma.

Vsled tega in na podlagi ugotovitve, da je 
blagostanje vseh drugih slojev odvisno od blago
stanja kmeta in delavca, smatramo kmetske in de
lavske interese za prvenstvene. Zato je s temi 
prvenstvenimi interesi treba spraviti v sklad koristi 
vseh drugih slojev, to tembolj, ker tvorita kmet 
in delavec večino naroda. Iz tega sledi za nas, da 
so interesi te večine in z njimi skladni interesi vseh 
drugih slojev — narodni interesi.

Pri malokmetski proizvodnji vidimo v cenah 
proizvodov predvsem mezdo za vloženi trud, kajti 
pri malokmetski proizvodnji odpade na donos od 
kapitala tako neznaten del dohodka, da to ne 
more priti v poštev. Zato vidimo tudi v našem 
kmetu kot poljedelcu v prvi vrsti delavca. Kot tak 
je z vsakim drugim delavcem zainteresiran na pri
nosnosti dela. Pri nas Slovencih pa so interesi 
kmeta in delavca še toliko bolj skladni, ker imamo 
pretežno večino gospodarskih edinic, ki služijo 
svojo mezdo tako z obdelovanjem male kmetije 
kot istočasno z mezdnim zaslužkom (v tovarni, 
obrti itd.). Tako je naš kmet, ki je istočasno tudi 
mezdni delavec (obrtnik), zainteresiran neposredno 
na razvoju obrti in industrije, ki ustvarjati priliko 
za mezdni zaslužek. Ugotavljamo, da je tako naj
številnejši del našega naroda, kmet-delavec, nositelj
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žive vzajemnosti vseh slojev našega naroda. Mesto 
proletarizacije, ki oropa delavca doma in zveze z 
zemljo, bomo tako iz gospodarskih kakor tudi 
kulturnih razlogov pospeševali razvoj in skrbeli za 
blagostanje teh edinic s tem, da bomo to vzajem
nost, vzeli za odločilni kriterij pri reševanju gospo
darskih vprašanj in pri vodstvu državne gospo
darske politike.

Za eno glavnih naših nalog bomo smatrali 
izkoreninjenje umetno privzgojenih nasprotstev med 
kmetom in delavcem, istočasno pa bomo smatrali 
za svojo nalogo, da aktiviziramo gospodarsko in 
kulturno naše najmanjše gospodarske edinice, ki 
so vsled spremenjenih gospodarskih prilik in vsled 
položaja Slovenije v naši državi dobile prvenstven 
gospodarski in kulturni pomen. Naša dolžnost bo, 
da seznanimo predvsem to plast z njeno gospo
darsko in kulturno pomembnostjo, da jo vzgojimo 
k samozavesti in jo osposobimo za vršenje gospo
darskih in političnih nalog. Kot delavsko plast jo 
bomo dolžni osposobiti, da bo znala onemogočiti 
vsako izkoriščanje dela in jo vzgojiti za zadružno 
delo, ki naj prepreči vsako zlorabo kapitala v trgo
vini in industriji. Na socialno-’gospodarskem polju 
bo naša naloga proučevati vse vsakočasne domače 
in svetovne gospodarske pojave, spoznavati v stal
nem občevanju z narodom njegove potrebe, iskati 
vzroke nazadovanja in prepočasnega napredka in 
sredstva za odpomoč, končno pa razširjati s po
ljudno znanstvenimi predavanji gospodarsko obzorje
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malega človeka, da si bo znal sam pomagati. V 
izvrševanju teh nalog se bomo udejstvovali pri delu 
v zadružništvu, prosvetnih društvih, v sokolstvu 
in pri reševanju vseh gospodarskih in socijalnih 
vprašanj, kakor so vprašanje industrijalizacije v 
zvezi s carinsko politiko, vprašanje zboljšanja pro
meta, novih investicij, pospeševanja tujskega pro
meta, izvedbe agrarne reforme, izseljevanja, notranje 
kolonizacije, cenenega agrarnega kredita, starost
nega in socijalnega zavarovanja itd.

Solano inteligenco, posebej uradnike, trgovce 
in industrijalce, bomo skušali prepojiti s spoznanjem, 
da ne morejo njihovi gospodarski interesi tvoriti 
podlage za narodno gospodarsko politiko, temveč 
da je dolžnost šolane inteligence, da postane po 
geslu „z narodom za narod“ organ svoje sredine.

Narodno-politične smernice dela 
„Kmetske Prosvete“.

Kmetska ’prosveta povdarja narodno misel, 
pod katero razumevamo dolžnost vsakega naroda, 
da se razvija in raste iz svoje samobitnosti in da 
iz svojih moči in sposobnosti ustvarja svoje kulturno 
bogastvo. Hočemo kot Slovenci izvrševati to dol
žnost. Pri tem pa ne bomo nikoli spregledali, da 
je slovenska narodna misel že po svojem bistvu 
jugoslovanska, kajti izvrševanje te misli v vsem 
zgodovinskem razvoju predstavlja sodelovanje Slo
vencev s Srbi in Hrvati pri ustvarjanju skupnih
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kulturnih dobrin, ki nas spajajo v veliko jugoslo
vansko enoto. Zato bo „Kmetska Prosveta“ prožeta 
volje, da s sodelovanjem s Srbi in Hrvati ohranja 
in izpopolnjuje obstoječe kulturne vrednote in 
ustvarja s skupnimi močmi nove, da postanemo 
tako še popolnejši in kulturno jačji Jugoslovani. 
Složno skupno življenje in delo na podlagi dose
danjega razvoja in kulturnega bogastva ter potreba, 
da pojačamo moč narodne misli in medsebojno 
sodelovanje, naj poživlja zavest naše jugoslovanske 
miselnosti in neti ljubezen in spoštovanje do skup
nih in posebnih dobrin naroda. V medsebojnem 
približevanju, spoznavanju in strnjevanju, ki mora 
slediti takemu složnemu delu, naj nikdo ne vidi 
ogrožanja svoje samobitnosti temveč samo svojo 
prirodno rast in razvoj.

Tako jugoslovansko sodelovanje je stvorilo 
organizacijo, brez katere se ne bi rešili svoje na
rodne smrti, stvorilo je jugoslovansko državo kot 
najvažnejše kulturno bogastvo Jugoslovanov. To 
državo Jugoslavijo smatramo za narodno državo 
tako Slovencev kakor Srbov in Hrvatov, ker je 
stvorjena s skupnimi močmi zato, da doseza na
rodno-obrambne cilje enih kot drugih, da pospe
šuje razvoj in napredek tako Slovencev kot Srbov 
in Hrvatov, vsled česar mora ta država onemogočiti 
vsako medsebojno ogrožanje in zapostavljanje.

Pozdravljamo neposredno sodelovanje naroda 
v vodstvu države. Upamo, da se bo Jugoslavija na 
položenih temeljih v kratkem tako okrepila in
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razvila, da bo lahko to neposredno sodelovanje 
naroda še izdatnejše, posebej, da bo čimprej mo
goča razširitev legislativne in eksekutivne oblasti 
banskega sveta, da bo s tem Slovencem omogočen 
napredek v razmahu, kot ga zahteva naš položaj, 
naša zgodovina in naše gospodarske potrebe.

Smernice „Kmetske Prosvete“ za njeno 
kulturno udejstvovanje.

Stojimo na stališču kulture širokih vrst naroda, 
ker le taka kultura je narodna in demokratična. 
Ker vidimo v blagostanju širokih vrst glavni pred
pogoj za razvoj narodne in demokratične kulture, 
smo si to blagostanje stavili za glavni cilj našega 
gospodarskega in političnega udejstvovanja. Posve
titi hočemo vse sile napredku strokovne izobrazbe, 
ki vodi k uspešnejšemu delu, pa tudi napredku 
politične izobrazbe, ki bo omogočila našemu kmetu- 
delavcu svobodno vplivati na politiko države v oni 
meri in smeri, ki je z ozirom na prvenstvenost 
njegovih gospodarskih koristi potrebna.

Naša spoznanja o narodni in državni misli, 
naša gospodarska, socijalna in kulturna načela 
bomo skušali napraviti za prepričanje večine, ki 
naj bo v enotnem duhu sposobna enotne akcije. 
Svojevoljni individualizem ne sme zmanjševati slož
nega udejstvovanja naših vrst.

Smatramo, da pretirani individualizem ne sme 
izzivati nepotrebnih borb z rušenjem avtoritativnosti
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družabno veljavnega svetovnega naziranja in mo* 
ralnega vrednotenja, posebej krščanstva, ki ga 
smatramo za pozitivno silo v življenju našega naroda.

Kot družabno gibanje bomo videli v cerkvi 
kot nositeljici in učiteljici krščanstva potrebno 
ustanovo, kateri hočemo dati sredstva in delokrog 
za izvrševanje njenega evangelijskega poslanstva, 
hočemo pa tudi čuvati, da bo cerkev z izpolnje
vanjem svojega poslanstva služila res le samo 
napredku naroda.

Ljubljana, 5. septembra 1931.

Za odbor „Kmetske Prosvete“:

Predsednik: dr. Janže Novak; 

podpredsedniki :
dr. Joža Bohinc, Ivan Kronovšek, dr. Joža Trošt; 

tajnik: Francò Gerželj; 

blagajnik: dr. J. Mihelak; 

odborniki :
ing. Dekleva, dr. Riko Fux, Tone Pucelj, dr. Srečko 

Goljar, France Kovič, dr. M. Zajc; 

revizorji :
Dolfe Schauer, dr. V. Maček, Ivan Brecelnik.
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5* Saša Knez
Nenadno je iztrgala kruta smrt iz naše srede dra

gocenega sodelavca Sašo Kneza, ki je tudi kot človek 
užival vse naše simpatije. Na tem mestu smo se dolžni 
spomniti njegovega sodelovanja pri ugotavljanju smernic 
„Kmetske Prosvete“. Pokojni Saša Knez, veletrgovec, 
podjetnik in solastnik velikega premoženja je bil tisti, 
ki je v današnji krizi jasno spoznaval krizo današnjega 
družabnega reda, ki mora končati z ureditvijo smotre- 
nega svetovnega gospodarstva. Iz tega spoznanja je 
povdarjal pomen zadružništva in ugotovil, da so pro
izvodnje, ki so zrele za kartelizacijo in trustizacijo zrele 
tudi za socijalizacijo. Pri formulaciji naloge „Kmetske 
Prosvete“, da naj inteligenco, posebej uradnike, trgovce 
in industrijalce, skuša prepojiti s spoznanjem, da njihovi 
gospodarski interesi ne morejo tvoriti podlage za na
rodno gospodarsko politiko, temveč da je dolžnost, 
da so ti poklici organ svoje sredine, je prav Saša 
Knez vztrajal, da se to mora zahtevati tudi od trgovcev 
in industrijcev.

Slava mu!
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