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, Martelanc: 

K vprašanju ita lianske impe ri alist i č ne politike na 
Jadranu 111 Balkanu· ter k vprašanju Julijske krajine. I 

1. K položaju na Balkanu. 

Svetovna vojna se je vršila v tnamenju medsebojne borbe raznih imperi
!ističnih drta\' za razširjenje, ol.irama raz.delitev i nt~resnih sfer na področju pol

.. olonia!nih in kolonialnih ozemtlj. Dejstva, da so ravno dogodki na Balkanu 
':Jli povod za izbruh svetovne vojne, nikakor ne smemo podcenjevati. Balkan 
','ori pot v Malo Azijo , Perzijo, MI::'l.opol<'lmijo itd ., pomenja gQspodarstvo nad 
;~dranskim, Jonskim, Egejskim, Črnim morjem, Dardaneli in vatno postojanko 
ja Sredozemskem morju. Interesi nemško-avstrijskega, ruskcgi1, italianskega in 
-ancQ:-,ko-angleSkega imperializma so se tu križali, neprestana ostritev gospodarskih 

politično·diplomatičnih konfliktov je morala končno dovesti do vojne, katere 
plameni so se potem razširili po celem svetu. 

Gospodarska, socialna. nacionalna, verska, politična in kulturna razkosanost 
Balkana It! znatno olajšcvala igro imperialističnih držav. Različnost razvojnih 
topenj posameznih narodov in pokrajin je onemogočala združitev vseh progresivnih, 
,cialnih in nacionalnih gibanj v trdno, samostojno fronto proti imperialističnim 

tin jam. Samoposebi umevno, tudi misel na stvaritev kakega enotnega gibanja, 
j bi premagalo preostanke lJreteklosti v ideologiji in akciji, ni mogla imeti tal. 
~do proletarsko, socialistično gibanjc je imelo lem raz.meram odgovarjajočo fi
;,)110Il1i;0 in paroli balkanske federacije. izdani malo pred svetovno \'ojno s strani 
).:ia lisličnih strank, je ncdostaj:do konkretnejšega značaja. Imperialistične bur
:.1azije raznih držav so imele torej ugodno polje, izkoriSeale so zapoznele na
onalno-n:volucionarna giban1"_ v svoje s\'rhe in jim često utisnjevl1le na ta način 

t Uko1ilčine, • hterih je hi! ta ~I .. nek. pi .. n, nilo do ... olj~""le dati mu potreb,u 
1rAeno.t in eeliHnoat. Naj le tolrej to amatra le kot· nekolik.} nan\unih millij, katere 
J bi Ilutile pr~\h'lIul kol diskullijski materij:..l ,. teh .pralanjih. Op. 1" 
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žig reakcije in konirarevolucije, čeludi so la gibanja pomenjala - objektivno -
nekaj progresivnega, nekaj revolucionarnega. ' 

Syelovna vojna in nadaljni dogodld .niso v bislvu izpremenili značaja, kakor 
tudi ne. važnosti odnosom na Balkanu. Ruska revolucija je eliminirala ruski im
perializem, zmaga entente in razpad Avstro-Ogrske pa nemško-avstrijski impe
rializem z balkanskega pozorišča, kar pa ni niti najmanj omililo imperialističnih 
konfliktov. Vlogo Avstrije in Nemčije je prevzela- Italija, nalogo Rusije Francija, 
interesi Anglije so začeli prihajatt bolj in bolj v nasprotje z ostalimi, in končno 
se je pojavil nov faktor na· obzorju - Amerika. Vse te države so si ustvarile 
ali si skušajo ustvariti v tej medsebojni borbi oporo na Balkanu samemu; vse 
današne državice, v katerih vlada mlada ali toliko manj skrupolozna domača 
buržuazija s pomočjo militaristične in drugih klik, predstavljajo več ali manj 
vazale ene ali druge imp erialistične države. Tako sta danes jugoslavija in Rumunija 
trdnjava (sicer že precej izpodkopana) francoskega imperializma; Anglija, ki noče 
dopustiti Franciji prevelikega razmaha, se opira na Bolgarijo in Grčijo ; Italija 
igra svojo tradicionalno vlogo intriganta, skuša izpodriniti vpliv Francije v ju
gOSlaviji. Z zadnjO revolucijo v Albaniji 2 si je pridobila tam oporo; ali za Albanijo 
se poteguje tu že - Amerika. Nasprotja se torej ponovno ostrijo. 

Toda danes stopa na Balkanu že nov faktor na pozO! i šče - samostojni 
proletarske kmečki in nacionalni, revolucionarni pokre!. Razočaranje in izkušnje 
v vojnah in brezuspešnih . revolucijah, igled in ideja ruske revolucije so mnogo 
pospešili jasnitev v revolucionarnih vrstah. Različna zapoznela gibanja, ki so se 
poprej nezavestno vclinjavala tujemu imperializmu, so se začele zavedati čimdalje 
bolj svojega mesta in novih možnosti uspeha v današnih socialnih in političnih 
bojih. Ta jasnitev je ' zavzela celo najskrajnejše. oblike krvavih notranjih bojev -
kakor jih smo imeli priliko videti pred kratkem v Macedoniji. Toda poglavitno 
pri vsem tem je dejstvo, da se polagoma ustvarja platforma za združitev vseh 
progresivno - revolucionarnih gibanj na Balkanu v enotno fronto proti tujemu 
imperializmu, proti domači buržuaziji in militarizmu. Ideja balkanske in razširjene 
podonavsko-balkanske federacije postaja vedno bolj aktualna, konkretna parola , 
ki ima svojih iEgledov za realizacijo že v doglednem času. Proletariat prihaja 
tudi že bolj in bolj do spoznanja, da je njegova vloga v teh stremljenjih in bojih 
- biti vodilni centrum, biti gibalna sila. 

Problem Slovenije in julijske krajine je zelo ozkovezan na vse to, zato 
smatramo tu.di za potrebno, podati v uvodu kratek, še matičen obris položaja na 
Balkanu, kakor tudi drugih komponent, prihajajočih tu v poštev. Posebno je to 
važno z ozirom na problem italianskega imperializma. Slovenija sama na sebi, 
kakor ludi julijska kraj ina, je sicer pokrajina , ki pripada historično, gospodarsko 
in kulturno podonavskemu kompleksu ozemelj - toda politični položaj, v katerem 
lie danes nahaja, njena vainost kot prehodno 'ozemlje:Srednje Evrope na jadransko 
morje in obenem važna postojanka pri imperialističnem prodiranju na Balkan, 
sta ozko navezala njeno usodo na usodo ostalih balkanskih dežel. 

~ Mifiljcni ni80 dogodki, decembru 1924, temve~ prej~nji . Op. D. G. 
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~. Julijska krajina in italianska politika v jadranskem in balkanskem 
vprašanju. 

Ozemlje, ki se danes imenuje Julijska Benečija, obsega bivše avstrijsko 
::>rimorje, to je Trst, Gorica, Istro (brez dela Kastavske občine), postojnski in 
jel logaškega okraja (Idrija), kvarnerske otoke (izvzemši Krk). Prišteti moramo 
:udi Reko, ki je bila pozneje anektirana na podlagi rimskega sporawma med 
Pašičem in Mussolinijem. Ozemlje samo na sebi brez več i e važnosti kot indu
,triaino ali agrarna torišče , ako izvzamemo mogoče Idrijo z njeno produkcija 
živega srebra, zado biva ogromen pomen vsi ed svoje lege, kot bližnje zaledje 
moderno urejenih pristanišč Trsta in Reke. Trst kot izvozna in uvozna luka 
skoro vsega ozemlja bivše Avstrije in - posebno po zgraditvi transalpinske 
železnice - tudi drugih dežel (Bavarska), s svojimi izvrstnimi prometnimi zvezami, 
posebno z bli žnjim Orienlom, je postal po svoji važnosti in po svojem prometu 
četrta luka Erope". 

Reka kot pristanišče Ogrske je sicer poskušala stopiti v konkurenco s Trstom, 
a ni uspela. Razvila se je ob strani Trsta kot pomožna luka predvsem za izvoz 
poljedelskih pridelkov Ogrske in uvoz v jugovzhodne predele bivše monarhije 
sploh. 

Imajoč v svojih rokah obe pristanišč i, se je mogla Avs.tro-Ogrska na go
spodarskem polju precej razvijati, postajala je tako vedno važnejša konkurenčna 
sila na svetovnem trgu ter pričela ogrožati predvsem svojo sosedo na jugozapadu 
- Italijo . Poleg gospodarskega sta imeli obe mesti s svojim zaledjem tudi 
precejšen političen pomen v rokah Avstro-Ogrske in vzporedno s tem tudi ogromen 
vojaško-strategičen pomen. Posest teh pokrajin je omogočala AvstrIji njeno go
spodstvo na Balkanu s lem, da je zapirala pot italianskemu irppcrializmu. Borba 
Italije za Valono pred vojno je bila brezuspešna, dokler je posedovala te pokrajine, 
s katerih gospodarstvo, politično in vojaško-strategi čno silo je bila Italija pri
siljena računati. Vsled tega je bila celokupna italianska zunanja politika zadnjih 
deset, petnajst let pred vojno ravno usmerjena na to, da uniči vpliv Avstrije na 
morju, da jo eliminira kot konkurenčno imperialistična silo s pozorišča sploh. 
Naravno, da je niso razne pogodbe in "prijateljski odnošaji" z Avstrijo pri tem 
niti najmanj ovirali. 

Svetovna vojna je našla italiio politično skoro nepripravljeno, kolebajočo. Ve
dela je, da bi pomenila zmaga Angli je in Francije ojačenje njunih pozicij na Sre
dozemskem moriu; na drugi strani bi pomenjala zmaga Nemčije in Avstrije poja
čenje vpliva teh dveh na Balkanu. Ne z ene, ne z druge strani se ji ni torej obe
talo ničesar dobrega. Giolittijeva nevtralistična politika v tej dobi je šla ravno za 
tem, da se italianska buržuazija s čim manjimi žrtvami izvleče iz te neugodne si-

lJ Skupni pomorski proruet l uvoz in izvoz, v Trstu v l. 1913 je zn~šal 3,449.700 
ton in sicer uvoz 2,314.000 ton, izvoz 1,135.700 ton. Od t. 1905 do '1909 se je dvignil. 
tond.,a, ki je priplula v "r l'st, za 35'5 % . 'rskega lIapredka. ni dll86gel niti Hamburg 
(prirastok 17'3 %), niti Antwerpen (20'6 %), ni\i ~~ar.eilto (16'9 % ), niti Am8terd~1Il 
(20 % ), niti Benetke (27 %). • 
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luacije ter da skuša tu pa tam izsiliti celo kako malo pridobitev. Londonska po
godba, sklenjena 1. 1915 med Anglijo, Rusijo in Italijo, je ravno pomen ja la tak Iz
bod iz situacije, in Italija je vstopila v vojno na stran entente. 

Tedaj je, tudi 'padla odloči tev za naše pokrajine. Trst z zaledjem do Trbiža 
in Logatca in z Istro - poleg tega še del Dalmacije z Zadrom in Šibenikom in 
Južna Tirolska do Brennerja - ' vse to je bilo priznano italianskemu imperializmu 
in po polomu 1. 19 I 8 je Italija le kraje tudi zasedla. 

Toda 1. 1915, ko se je skiepala londonska pogodba, ni bilo še mogoče pred
videvati totalnega razpada avstro-ogrske monarhije ln Italiji je tedaj šlo le za njeno 
oslabitev za uničenje njene pozicije na Jadran skem morju in na Balkanu . . Z zasedbo 

. Trsta, Istre in posameznih dalmatinskih mest bi bilo to popolnoma doseženo, kaltf 
nadaljna posest ne bi Avstro-Ogrski mogla kori stiti v njeno rehabili tacijo. Reka bi 
pač služila njenim' vsakodnevnim prometnim potrebam, toda spričo izolacije, v ka
teri bi se tako Avstrija nahajala na morju, ne bi mogla več mi sliti na zopetno pri
dobitev svojega gospodarsko - politi čn ega in vojaško-strategi čnega prestiu in ne bi 
mogla več postati nevarna italianskemu imperializmu. 

No, S polomom 1. Ig 18 ui bila sta ra monarhija le oslabljena, nego je popol
noma razpadla v takozvane . nacionalne" države in državice. Z nastankom Jugo
slavije pod okriljem francoskega imperializma je bila konstelacija na Jadra!)u naen
krat izpremenjena. Lon donska pogodba je sicer osta la v veljavi in Italija je tudi 
zasedla po tej pogodbi pripadajoč~ in nepripadajoča ji ozemlja. Toda nastala je tu 
nova nevarnost, nevarnost, da . se pod pokroviteljstvom Franci je ta nova državica ne 
razvije v silo, ki bi bila v s tanju prevzeti dedščino stare monarh ije. Na Jadranskem 
morju in n. Balkanu bi tako zavladal vpliv Francije in vse pridobi tve !talije z lon
donsko pogodbo bi se reducirale na Trst, ki bi polagoma popolnoma propadel, na 
soške ruševine in na pasivna- kraška in istrska ozemlja. Reka bi namreč V rokah 
Jugoslavije imela izgled , da se dvigne na prejšni nivo s Trstom, zavzela bi njegovo 
mesto in ,ada bila njegovo važnost na gospodarskem in politi č n e"! polju. VojaSko
strategi čno bi zamogia posest Kotara v Dalmacij i, v rokah nove države pod pokro
vitelj.tvom francoskega imperializma, uspešno parirati stremljenje Italije, da zago
spoduje na Jadranu. 

Italianska buržuazija je spri čo te nove situacije s početka ostala dezorientirana. 
Poskušala je enostavno z nepriznanjem Jugoslavij e de iure, smatrajoč Avst ro- Ogrsko 
še vedno kot pravno gospodarico Sloven ije, Hrvatske itd, Menjala je svojo politiko 
šele, ko se jc pokazala zares na obzorju možnost povratka Avstro-Ogrske v obliki 
podonavske konfederacije - toda to pot pod protektoratom Francije, bilo je nam
reč na dnevnem redu vprašanje združitve Nemške Avstrije z Nem čijo, kar seveda 
francoski buržuaziji ne bi bilo po godu. Kot eno izmed možnosti izhoda iz te ne
varnosti je bila tako Franci ja pripravljena vzeti v poštev vprašanje rekonstrukcije 
bivše avstro-ogrske monarhije v ob li ki konfederacije, ali carinske unije, ali katere
sibodi oblike že, le da bi bila omogočena Nemški Avstriji in mali OgrSki nadaljnje 
životarjenje in rešitev pred popolno katastrofo. Bojazen pred ojaČenjem Nemčije in 
ob enem strah pred "boljševiško" nevarnostjo je dovedel nekatere fra ncoske poli
ti~e na to misel, ki pa je b ila pozneje opuščena. Taka .rešitev" bi pomenjala za 
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Italijo nov udarec, zakaj znaCi1a bi pridobitev novih pozicij za iraneoski illiperiall
zem. Tako se je Italija v onem trenutku požuri1a priznati Jugoslavijo de iure, ali 
pognala se.ie obenem v boj za - - Reko. 

Zasedba Reke po D'Annunziju, ki naj bi pomenjala inkarnacijo romantično
Idealističnih, nekoliko revolucionarno in sociali stično pobarvanih nacionalističnih idej 
velikega pesnika, se ' je tako izpremenila v de~onstrativno gesto jtalianskega impe
rializma proti francoskemu, v poskus, z avanturistično gesto preplašiti Francijo ln 
jo prisiliti h koncesijam. Končno se je tudi ta poskus ponesrečil na veliko žalost 
- D'Annunzijevo, ki je bil pripravljen v mom entu, ko je moral zapustiti Reko, ' v 
svojem srdu na italiansko buržuazijo zvezati se celo z njenim največjim protivnikom 
- proletariatom. Če je bila taktika socialistične s tranke v onem momentu pravilna' 
ali ne, je stvar, ki ne tangira naše razprave. Omenjamo to le z namenom, da obr
nemo pozornost na dejstvo, da se v napetih · notranje-političnih situacijah v časih 
iz navidezno brezpomembnih' dogodkOV zamorejo razviti pogoji in izgledi za uspeh 
proletarskega od ločil nega boja. 

Reka je bila izpraznjena, D'Annunzijo razočaran in italianska buduazija je 
začela misliti na druga sredstva, potom katerih bi prišla do svojega cilja. Potrkala 
je ~a vrata jugoslovanske notranje politike. Žrtev te njene politike, ki jo je Musso
IInijeva vlada še najuspešnejše znala voditi, so postali oni revolucionarni pok reti v 
JugOSlaviji, ki so živeli v iluziji, da jim bodo v njihovi osvobodilni borbi nesebično 
prišle na pomoč tuje imperialistične sile; in to črnogorsko, albansko, maeedonsko 
in končno še hrvaško nacionalno revolucionarno gibanje. Medtem, ko je italianska 
vlada, podpirajoč ta gibanja, skušala napraviti gotov pritisk na srbsko buržuazijo v 
reškem vprašanju, je istočasno in tr igirala pri nji proti francoskemu imperializmu, 
skušala jo je odtegniti njegovemu vplivu s tem, da ji je dajala obljube, da jo bo 
podpirala v vprašanju Skadra in Soluna, Tako je prišlo do rimskega pakta med 
Musso lin ijem in Pašičem. Itali ja je dobila Reko, Jugoslavi ja obljube, Ma~edonci, 

Hrvati, Albanci in Črnogorci pa - brco. 
Nadaljni dogodki - revolucija v Albaniji - so sicer pokazali, da sta obe 

državi delali kolikortoliko račun brez krčmarja, upajoč, da Francija spričo svoje 
tedanje notranjepolitične krize (padec Poincarejeve vlade), ne bo imela časa, vme
šavati se v zadeve njihove balkanske politike. Ali Poincare je še vedno našel 
dovelj časa preprečiti . uresničenje točk rimskega sporazuma, tičačih se Albanije s tem, 
da je zapretil z vojno, v slučaju, da Italija zasede Drač in Valono in obratno -
jugoslavija Skadar; toda vp rašanje še ni rešeno. Nasprotno : lahko se ponovno 
zaostri. Stvar postaja toliko bolj kompliCirana kolikor se pojavljajo tu že interesi 
Amerike, interesi Sinclairjev.e petrolejske družbe, ki ima z Italijo gotove pogodbe, 
li čo če se petrolejskih zon v južni Albaniji, in ki je igrala tudi precejšno vlogo 
na rimski konferenci. Mimogrede povedano, so vse te stvari igrale gotovo ulago 
tudi pri zločinu italianskc fašistične vlade, ki je razpletel notranj epolitično krizo v 
Italiji po zverinskem umoru SOCialističnega poslanca Matteotti ja. 

Ni i zk ljučeno , da bi mogel prvi imperialisti čn i konflikt, ki ' bi nastal bodisi že 
glede Kitajske ali Severne Afrike ali katerigasibodi drugega spornega vprašanja, 
imeti svoj odmev tudi na Balkanu, 'na Jadransk em morju in pri nas in povleči nas 
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IJ nove bojne vrtince, straŠnejše po obliki in po dimenzijah od zadnje svetovne 
vojne. Pa tudi obratno: da bi postalo ravno balkansko - jadransko vprašanje iz
hodišče svetovnih imperialističnih konfliktoy v velikem . obsegu. Danes je ves svet 
kakor ogromen vulkan ln ni mogoče predvidevati, kje bo uničevalna lava najprej 
bruhnila na dan. 

Tako vidimo, da tvori vprašanje julijske krajine, kot del celokupnega jadran
sko-.balkanskega vprašanja, važno mednarodno vprašanje, nasproti kateremu mora 
slovenski proletariat zavzeti jasno, precizno in ' odločno stališče. Vsled velike kom
plic.iranosti vprašanja je poklican tudi proletariat Italije, . kakor tudi Jugoslavije in 
Balkana sploh, da uravna svojo politiko nasproti tem vprašanjem, kakor to. zahtevajo 
njegovi interesi in nadaljni izgledi njegove revolucionarne borbe. (Dalj e prih) 

Fr. Klopčič. . 

Nadvrednost? 
Prispevek k slovenski gospodarski terminologiji. 

Odkar se je pričel slovenski proletariat gibati in je svoje razredno gibanje 
dokumentiral tudi v par brošuricah in eni napol buržuazJii reviji (.Naši Zapiski") 
- vso to literaturo lahko odneseš v nahrbtniku I - se vleče do današnjega dne 
skozi vso to literarno revščino slovenskega proletariata tudi skovanka "hadvred
nost", ki naj bi predstavljala v slovenščini pojm, označen po Nemcih in zlasti 
po Marxu z besedo .Mehrwert". 

Kdorkoli se je vsaj malce poglobil v Marxove nauke, .ve, kako velikanske 
važnosti je ta pojm za ves marksizem in kako veliko vlogo igra v kapitalistič
!lem načinu produkcije ta takozvana nad vrednost. Engels pravi: 1 "Treba pa je 
bilo dokazati, da je kapit31i s tični način produkcije na eni strani v sovisnosti z 
zgodovino, treba dokazati nj egovo nujnost 'za določeno zgodovinsko dobo, s tem 
torej tudi nujnost njegovega prestanka, na drugi strani pa tudi spoznati njegov 
doslej Št vedno nepo znani notranji značaj. To se je zgodilo z odkritjem nad
vrednosti . .. Sedaj je bilo jasno, odkod kapitalis!ična produkcija in odkod pro
duciranje kapitala". 

Spričo vse te važnosti je velika ironi ja, da je slovenski proletariat v svoji 
literaturi uporabljal in še uporablja za ta pojm popolnoma napačen izraz "nad
vrednost" , kar naj bi pomenjalo, razlagajoč po besedi sami, nekaj, kar je nad 
vrednostjo; torej nekaj nad normo. Odkod ta napačen izraz, zakaj 7 

Ne bomo raziskovali, ali so ta izraz skovali prvi delavski žurn alisti na Slo
venskem, ali se je morda ta beseda povzela po .Rimskem .Katoliku". Konšta
tirama samo, da so ga uporahljali vsi socialni demokrat je povsod in tudi v svoji 
.znanstveni reviji" .Naših Zapiskih", ne da bi pri "razglabljanju" Marxovih naukov 

1 1lR:1.zvoj socializma od utopije do zDanosti u. Slovenska izdaja, Btr. 29 .. 
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ln pri razpravljanju o istih spoznali, da ta termin ne odgovarja resniČni vsebini 
pojma. Najbrže dotični proletarski .teoretiki" niso niti videli Marxovega .Ka
pitala" in so se rajši zadovoljevali z Masarykovim realizmom in Renner-Bauerjevim 
personalnim p~incipom v . nacionalnem vprašanju. Vsi ti .teoreti~i" niso nikdar 
dojeli bistva marksizma in riiso mogli razumeti poti in ciljev proletarskega raz
reda. Ni čuda, da je slovenski proletariat spričo take ideološke nezgrajenosti 
doživljal take poraze in da se je to bridko maščevalo in se še maščuje nad 
revolucionarno proletarsko stranko .v Sloveniji. Te dedščine se moramo otresti. 

Vzemimo Abditusove (Prepeluhove) ·.Socialne ·probleme", ta plod dolgih let 
in dokument najvišje razvitosti proletarske teorije na Slovenskem. Poglejmo, kako 
razume Abditus to . nadvrednost"I Takole enostavno s i razlaga ta važen' pojm 
bi.,ši voditelj .socialistične" .omladine"' : 

.Delavec, ki dela za pogojeno mezdo; mora napraviti gotovo vrednost v 
določenem času. Mada je -pa manjsa, kakor napravljena vrednost. Delo, ki ga 
opravi delavec n. pr. na dan, kapitalist, podjetnik razdeli : en del oddd delavcu; 
ta tvori delavčevo mezdo. ·Drugi del pa si vzame kapitalist zase, za pokritje 
stroškov, obrabo orodja itd. Ta del vsakdanjega delavčevega dela imenuje Marx 
nadvrednost (Mehrwert) in od te nadvrednosti podjetnik, kapitalist, tvorničar bo
gati - na delavčevo škodo" (podčrtali mi F. K.).' 

Torej mezda je manjša kakor napravljena vrednost, pravi Abditus, in tu je 
izvor nadvrednosti. Toda zakaj je manjša? Na to vprašanje dobimo na isti 
strani kaj enostaven odgovor : • Visokost mezde se ravna po tem, koliko delavne 

. moči (delavcev) se ponuja v delo. Če jih je preveč, je plača nizka, če jih pri
manjkuje, pa je višja" . ln ker je dej ansko v kapitalisti čni družbi vedno preveč 
delavcev, sklepa pač Prepeluh, s je mezda nizka in manjša kakor napravljena 
vrednost. Globlje Abditus ne sega in v celi knjigi pušča popolnoma vnemar 
vprašanje delovne sile kot blago in ne določa nikjer vrednosti delovne sile in 
raLlike med vrednostjo delovne sile in mezdo. On pravi samo: delavec ustvari 
gotovo vrednost in ker dobi za to mnogo manjšo mezdo (1), ostane kapitalistu 
še en del vrednosti (1) in ta vrednost, ki~ ostane nad mezdo, se imenuje nadvred
nost. Kapitali st .da" delavcu mezdo, nizko vsled preobilice delovne sile, zase 
pa • vzame" nnadvrednost", da lahho bogati. ln za to .nadvrednost" se pulita 
kapitalist in delavec. Poslušajmo Abditusa: "Boj med delom in kapitalom se 
zrcali v boju za . nadv~ednost". Delavec hoče to nad vrednost zmanjšati, kapi
taJi~t pa 7.viša!i. Boj za skrajšanje delovnega časa, za bo ljšo mezdo itd., je boj 
za .nadvrednost" (str. 75). 

To je vsa plitka učenost bivšega socialisia in sedanjega republikanca. On 
popolpoma priznava izraz . nadvrednost". Če čl ovek površno premisli njegove 
trditve, se mu bo zdelo vse resnično. Toda treba je seči globlje in potem se 
gornjc trdi tve pokažejO v čisto drugi luči. Kakšna je vrednost deJ ovne sile? 
Kakšna je razlika med vrednostjo delovne sile in mezdo? Kakšno lastnost ima 

2 n80cialni problemi". BBeji. Spisal Abditul!I. 1912 . Stran 74:. 
a AbdituI j e Prepeluhov pBcv(lonim. 
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delovna sila v produkcijskem procesu? Ta vprašanja bi moral raziskati Abditus, 
a ne ostati na tako plitkih tleh. Potem ne bi Abditus serviral naukov na tak _ • 
vulgaren način, kakor jih je, in potem bi moral naleteti na spoznanje, da nad
vrednost ni pravi izraz. Njegovi plitkosti pa je razlog v popolni ignoranci Mar
xove vrednostne teorije. Kako definira Abditus vrednost? On pravi: .Menjalna 
vrednost pa se javlja v sposobnosti stvari za menjavo _napram drugi" (str. 73) _ 
Tudi ta definicija je skrajno površna, netočna in nemarksistična. Po Marxu je 
menjalna ,vrednost enaka množini družabno nujnega delovnega časa_ Delovni čas 
je merilo vrednosti. Tega Abditus ni razumel in ker te temeljne teze ni spoztJal, 
ni mogel vsega os talega razumeti in je zaradi tega ostal na, višini vulgarnega 
razlagalca Marxovih naukov. Obdržal je tudi spakedranko "nadvrednost"_ 

Vrednost je torej enaka - po Marxu - _ množini delovnin ur in tudi do
tična vrednost, ki jo vzame kapitalist zase in ki jo Abditus zove . nadvrednost", 

-' je enaka gotovemu številu delovnih ur. Teh delovnih ur delavci ne dobijo iz
plačanih. Zakaj? Ker jim izplača kapitalist samo toliko, kolikor znaša vrednost 
detovne sile. Kajti delovna sila je tudi bl ago in v : kapitalističnem gospodarstvu 
velja za vsako blago pravilo: enaka vrednost za enako vrednost. Kapitalist plača 
delavcu vred~ost njegove delovne sile in ta vrednost je enaka vrednosti dotičnih 
življenskih sredstev, ki jih potrebuje delavec, da se preži"'ja. Delavec je toliko 
vreden, kolikor je použil vrednosti v hrani, obleki, stanovanju i. dr. življenskih 
potrebščinah. Vrednost teh življenskih sredstev pa je enaka onemu številu de
lovnih ur, ki so bile družabno nujne, da so se doti č na življenska sredstva iz
gotovila. Rečemo torej lahko, da je vrednost delovn e sile enaka toliko in to
liko delovnih ur, n. pr. vrednost delovne sile je enaka šestim delovnim uram. 

D'a si vso stvar bolje predstavljamo in da se nam čim bolj pojmljivo raz
odene ves proces, vzemimo tovarno platna. v kateri je zaposlenih 100 delavcev. 
Delajo sedem dni po 6 ur na dan in proizvedejo go tovo množino platna_ Za to 
platno je morala tovarna preskrbeti prediva v teži 20 ton. Da se je to predivo 
izgotovilo, je bilo potreba recimo 14_000 ur in toliko znaša menjalna vrednost 
tega prediva. Ta vrednost je prešla v vrednost izgotovljenega platna _ Nadalje 
se je tekom sedmih dni porabilo v tovarni precej premoga, olja, stroji sami so se 
tudi obrabili in to bi predstavljalo vrednost 2800 ur. Vrednost platna bi bila 
torej že enaka 

predivu v vrednosti ... _ . .. 14_000 ur, 
obrati stroj ev i. dr. v vrednosti 2.800 ur, 

skupno .. 16.800 ur. 

Dodati moramo seveda še one del uvne ure,- ki so jih naredili delavci v tovarni 
tekom enega tedna. Rekli smo preje, da znaša dnevna vrednost delovne sile 6 
ur in da so delavci resnično dejali dnevno 6 ur. Ker je bilo delavcev 100, so 
v -enem tednu s torili 7 krat 600 ur, to je 4200 ur. Teh 420.0 ur prištejemo h 
gorrrji vsoti 16.800 ur in dobimo končno vrednost na$ega platna v znesku 21.000 
ur. Ako preračuflamo te ure v dinarje in sicer eno uro za 10 Din, vidimo, da 
stane platno 210_000 dinarjev jn naš fabrikant proda platno za 210_000 dinarjev_ 
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Tolikš~a je vrednost in za toliko proda. V kapitalističnem gospodarstvu velja 
'pravilo: enaka vrednost za enako· vrednost. 

. Koliko pa je imel tovarnar stroškov? Najprej je plačal predivo v njegovi 
polni vrednosti, to je 14.000 ur ali 140.000 dinarjev, nato premog, olje, obrabo 
strojev v polni vrednosti, to je 2800 ur ali .28.000 dinarj ev in končno je pl1\čal 

tovarnar tudi delavce v polni vrednosti njihovih 'delovnih sil, to' je 4200 ur ali 
42.000 dinarjev. Skupno je imel stroškov 140.000 Din + 28.000 Din + 42.000 
= 210.000 Din. Prodal pa je blago za 210.000 Din. Kje je tu profit? Ni ga. 
Profita ni. Stroški so enaki izkupičku za platno. Kaj sedaj? 

Predpostavljali smo, da je dnevna ' vrednost delovne sile enaka fi uram ali, 
preračunano v denar, 60 dinarjem'. Toda poraba delovne sile ·je nekaj povsem 
drugega kot vrednost delovne sile . . Mrtvo delo, ki tiči v delovni sili, ln živo delo, 
ki ga delovn a sila lahko vrši, sta do cela različni količini Dočim . je potreba za 
izgotovitev delavčevih življenskih sredstev komaj šest ur dnevno, lahko delavce 
dela 10 in J 2 ur dnevno. Vrednost delovne sile je enaka 6 ur, poraba delovn e· 
s ile pa znaša recimo 12 ur. ln to razliko je imel kapitalist v očeh . Plačal je 
delavcu vrednost, to je 6 ur, a obdržal ga je v fabriki celih 12 ur. 'Nabavil je 
torej še enkrat toliko prediva, premoga in olja ter ukazal strojnikom, da .. gonijo 
stroje clnevflo 12 ur, a vratarju je' dal povelje, da ne pusti del avcev iz -tovarnL', 
dokler ne preteče 12 ur. In kakšen je rezultat tega podaljšanega delovnega pro

. cesa? . Platna bo še enkrat več in vrednost njegova ~o znašala: 

predivo .. .. .. . .. ... ' 28.000 ur, 
premog, obraba strojev i. dr.. 5.600 ur, 
delovni čas delavcev . . . . . . 8.400 ur, 

skupno .. 42.000 ur ali 420.000 Din. 

Za toliko proda tovarnar platno. Koliko ima pa s troškov? Predivo mora pla
čati v potni vrednosti, t. j. 28.000 ur, premog, obrabo strojev i. dr. ravnotako v 
polni vrednosti, t. j. 5600 ur. in de'avce v polni vrednosti, t. j. 4200 ur, skupno 
37.800 ur ali 378.000 Din. Toliko je stroškov, toliko je kapitalist izdal, predno 
je pričela ' tovarna izgotavljati platno. A ko je bilo platno izgotovljeno, je 
zračunil, da znaša njegova vrednost 42.000 lU 'ali 420.000 dinarjev. Vrednost 
platna je torej narasla za 42.000 ur ali 420.000 dinarjev. Pokazala se je vred
nost v znesku 4200 ur, ki je kapitali stu ni treba izplačati. Profit se je pojavil, 
neka vrednost je ostala kapitalistu. Poizkus se je obnesel. 

Pri tem se niso kršili zakoni blagovnega izmenjavanja: enaka vrednost se 
je zamenjala za enako vrednost. Kapitalist je kupil i predivo 'i stroje i delovno 
silo po vrednosti is tih. Ali ker je vsako blago kupi l, je imel pravico, da .to 
blago. uporabi. Kupil je tako delovno silo, t. j. delavca, in ga je uporabil v to
varni, da ga je zaposlil J 2 ur na dan. .Pri tem pa so mu delavci ustvarili platna 
v vrednosti 420.000 Din, dočim je imel stroškov samo 378.000 Din. Ostala mu 
je neka vrednost, ki predstavlja zanj profit. 

Ta vrednost se';menuje v nemščini .Mehrwert', a v slovenščini je dobila 
spačeno ime .nadvrednost". Iz zgornjega se vidi, da dotična vrednost, ki ostane 
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kapitalistu in predstavlja zanj profit, ni nikaka prevara ali goljutija, da to ni ne
kaj llad vrednostjo, nad norm'o, marveč da je dotična vrednost resnično vrednost, 
ker znaša gotovo ' število delovnih ur, vrednost, ki je tekom produkcijskega pro
cesa takorekoč prirasla k drugi ~rednosti. To ni nad vrednostjo in zato nai iva 
Marx to vrednost .Mehrwert" .. ne pa • Oberwert" . 

V slovenski gospodarski terminologiji moramo odpraviti to spakedranko 
in ta netočen termin ter uvesti mesto nadvrednosti drug "izraz. In ker je ves cilj 
k~pitalista, dobiti baš to vrednost, ki predstavlja zanj profit, ker je današnja ka
pitalistična produkcija v svojem bistvu produkcija te vrednosti ter se radi profita ' 
sučejo kolesa strojev, kadijo tovarniški dimniki ter brnijo brzojavne žice in ker 
mora baš vsled vsega tega v produkcijskem procesu nujno prirasti ta vrednost 
k ostali vrednosti - imenujmo to vrednost pri raslo vrednost Kakor so v na
ravi. zakoni nujni, tako je ' tudi v kapitalistični produkciji nujno, da priraste neka 
vrednost, ki tvori potem 'profit kapitalistu. Če ni te vrednosti, če ni tega pro
fita, ni kapitalistične produkcije, ' ni kapitalizma. Ta vrednost mora prirasti in 
zato jo imenujmo priraslo vrednost. Ona predstavlja dotično število delovnih 
ur, ki je priraslo v produkciji, ko so delavci izvršili več delovnih ur, kolikor pa 
znaša vrednost njihovih sil. Produkt tega priraslega dela, tega priraslega delov
nega časa, je prirasel produkt in vrednost tega priraslega ' pro<;lukta je baš prirasla 
vrednost. 

V literaturi proletariata drugih narodnosti najdemo odgovarjajoče .termine. 
Za priraslo vrednost rabijo Nemci Mehrwert, Francozi sur-plus-valeur, Srbohwatje 
višak vrednosti in Rusi pribavočnaja st6jimost, kar bi se dejalo po slovenski 
.dodana vrednost". Prirasla vrednost je vsi ed tega bolji izraz, ker peleg vse
bine pojma označuje tudi neko nujnost, dočim beseda . dodana" ne more te 
nujnosti izraziti. Resnično je, da se v rusk i literaturi uporab lj a tudi sverlIstoji
most, kar je isto kot nadvrednost, toda le redko; najbrž je to izraz., k"i se je 
uveljavil v ruski literaturi na enak način kot pri nas; saj je Marxov .Kapital" 
izšel v ruskem prevodu že leta 1872, torej komaj pet let po nemški izdaji in se 

. je bržkone prevajaleu ~ahvaliti za omenjeni izraz. V novejŠih knjigah se upo-
rablja skoro izključno le p ribavočnaja stojimost. 

Odgovarjajoči izrazi -hi bili potem : 
Mehrprodukt - prirasli produkt - pribavočni produkt; 
Mehrarbeitszeit - prirasli delovni čas - pribavočnoe raboče vreme; 
Mehrarbeit - pri raslo del o - pribavočni trud. 
Oberarbeit pa ostane seveda "naddelo" , kakor velja za Oberstunden izraz 

"nadure". t 

Sploh čaka slovensko marksistično literaturo še dovolj dela, da se uredi go
spodarska termino logija in da se ustalijo izrazi, ki se zlasti pogostoma pojav
ljajo v marksistični literaturi. Z dGsedanjo dedščino predvojne socialne demo
kracije in onih malomeščanov, ki jim je socializem .znanost", pomedimo in si 
ustvarimo obširen in precizen slovenski be~edni zaklad obenem z izdajanjem te
meljnih knjig marksizma. 
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Avgust Cesarec: 

Stjepan Radie v Jugoslaviji: 

Nekaj elementarnih resnic o njegovem nacionalizmu. 

Imam govoriti o današnjem Radiču, o, onem Radiču, ki je po polomu svoje 
.avstroslovanske" politike sam v Jugoslaviji vstal in prišel s .sed~l)1deset. njih", 
Mesto politične smrti - politično vstajenje I Vsa ona povojna burja, ki je od_o 
pihnila i Viljema i Radoslavava iTisza i Habsburžane, ni samo g. Radiču pri
zanesla, temveč ga je dvignila tako visoko, da se zdi to na prvi mah bolj fan
tazija kot r~alnost. 

Prišel je v Jugoslavijo s tremi, pojavil se je potem z 49-imi, danes jih je 70, 
jutri se jih nadeja 100. 'Krivuija naraščanja je tako strma in strmec sam tako _ 
visok, da zasenči najdrznejše parvenijske skoke. Obstoji že cel nj egov kult, 
njemu se poje pesmi in panegirike. Njemu se poslavljajo' slavoloki. Koder gre 
on, se širi praznično ozračj e. V njega verujejo kot v proroka. Njegovo ime je 
deviza dneva, njegov pojav izobešena trofeja, ki povzroča zanos. Brez dvoma 
je, . da toliko časti . in slave še ni do~ivel nikdar noben Hrvat, kolikor' prav ta . ' 
tribun, ki ga imenujejo nasprotn iki eigana in norca, Še izrednejši je ta pojav, 
ker pri vseh zmagah (gumijastih pri volilvah) ne vidimo nobenega resničnega 
velikega uspeha proti sovražnikom. Slavo v politiki navadno porajajo in op ra
vičujejo uspehi - kaj torej pomeni slava, kjer ni uspeha? 

Al; je to, kot se česlo govori, sejmski blel, ki živi, dokler se ga gleda s 
pijanimi očmi, in ki izgine, ko se ga pogleda trezno. Ali je to, kakor ludi govore, 
neka romantična psihoza, pocjobna verskim srednjeveškim, ko so verovali ljudje 
vsakemu glasnejšemu in samozavestnejšemu kričaču - propovedniku , da prihaja 
znanilec sreče? Ali je mar taka psihoza ogrela nepismene in pismene, naivne in 
tokave ter bistroumne naše kmete, da lahko g. Radič že več kot tri leta - z 
zanesljivostj0, da mu bodo verjeli, - oznanja 'rešitev, ki jo prinaša njegova re
publikanska in paeilistična hrvatska politika? ln ko že tako vprašujem, da vprašam 
še dalje: kje je klju č za razu mevanje te čudne možnosti, da se morejo tisoči in 
tisoči na'ših kmetov, pa tudi delavcev in inteligentov ogrevati za republikanstvo 
in pacifizem onega istega človeka, ki je bil skozi vso mladost in v mošk i dobi 
bard monarhizma in v demo nskih začetkih svetovne vojne · zagovornik klanja? 

Ali jaz č u tim: če bi šel po tej poti dalje, bi se vrstila vprašanje za'vprašanjem 
in bi me nevzdržno zanesla na to, da govorim o hrvaškem kmečkem gibanju, a ile 
og. Ra(jiču, končno, gibanje in voditelj sta dva neločljiva pojava in jaz se bom me
stoma dotaknil tudi gibanja. Tu mi je glavno" da poudarim eno: ' ko govorimo 
o vrednosti g. Radiča, ne pojasnimo nič stvarnega, ako govorimo o ne)d psihozi 
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aii o hipnotični demagogiji g. Radiča ali celo o zapeljanosti in · lahkovernosti 
hrvatskih kmetov, delavcev in inteligence. Jasno je, da imamo tudi tega, ali jasno, 
je še nekaj drugega, da je današnje hrvatska gibanje toliko ukoreninjeno v ,pre
teklosti in da ga hrani toliko potreb in teženj sedanjosti, da bi obstajalo tudi 
brez g. Radiča . Samo srečna okolščina je, da je g. Radič že davno prej prenesel 
težišče svoje politike na teren, ki je pri nas najglobokejši in najširši, t. j. kmečki, 
le ia okolnost je razlog,. da se je današnje hrvatska, po svojem razrednem se
stavu kmečko gibanj e osredotočilo okrog osi, ki jo predstavl ja osebnost g. Radiča. 
Mnogo let je trpelo, da je pri šlo do tega ; do vojne, ali še točneje, do dobe Jugo
s l'avije, so šli hrvatski km etje neizmerno bolj po poti meščanskih hrvatskih in 
srbskih strank. ~ele vojni potres, katerega uči n ek so še ojači li vplivi revolucionarne 
dobe, in popolno razočaranje v hrvatsko buržuazijo, je prečistila teren za uspeh 
g. Radiča in njegove stranke med kmeti. Ta stra nka in njen voditelj g. RadiČ, 
danes os hrvatske narodne koncentracije, sta bila nekdaj majava in uklonljiva os, 
ki je zavedla sebe in druge na stranpota. Grešila je in blodila. Ali kdo dotlej 
ni ? Ko je jasno, da so hrvatski kmetje z i1avdušenjein ponesli svoje zastave v 
vojno za cesarja in proti Srbiji, po tem je nesm iselno očitali monarhi zem samo 

. g. Radiču, ker je tu kr ivda, ki so ·jo več ali manj. zakrivili vsi, ne izvzemši iz 
splošne krivde niti samega naroda. Razen tega je nepob itno dejstvo, da se je 
tekom vojne in prevrata popravil ta narod republikansko. In sam g. Radič je 
takoj po prevratu postav il zavestno republikanski program. To dvoje v zvezi 
pomeni, da imamo pred sebo j tako skladnost naroda in vaditelja, da je govor
jenje o krivdi deplasirano v preteklosti in da je ·nasprotno mnogo pametnejše 
predoč it i si važnost korekture, s katero je ta krivda popravljena. Drugo vprašanje 
je že, kakšne kva litete je ta popravek, ako ga gleda mo z višjega in dosledneje 
zastopanega republikanskega sta li šča: al i nima v sebi še vedno nekih težkih 
ostankov dedne monarh i stične bolezni nekdanjega g Radiča . Priznavam ; kadar 
razmišl jam o bolj zmedenem kot. zapletenem problem u g Radiča, me misli z vsem 
mojim instink tom povedejo prav na ta problem Radičeve hrvatske republike, ki 
jo je programat i čno okitil s tako velikimi idejami, kakor sta človečanstvo in 
mirotvornost. To moje priznanje ima medtem za sedaj le ta namen, da pokažem, 
da niti malo ne izgubljam izpred oči tega, da je g. Radič tudi neke vrste socialist. 
Kak je v bistvu ta sociali zem in kaj imamo od njega pričakovati, to puščam za 
sedaj ob strani in zberem svoje misli na ono dejans ko glavno točko, s katero 
g. Rad ič danes med narodom naj več sve ti, a to je Radič kot nacionalist, kot 
glasnik hrvats tva. 

Poudaril sem, da se je Radič pojavil v Jugoslavij i s popravkom s tem, 
da se je obrnil k repub likanstvu ; ali moremo smatrati za poboljšanje tucli njegovo 
hrvatstvo? Ali ni on v tem še radik alneje in ekskluzivneje nadaljeval samega sebe 
iz Avstrije 7 

No, če je ta njegov nacionali ze m zabloda danes, kje in na kateri strani je 
potem pravilnost in vrlina? Sodeč po preteklosti bi jo morali predvsem poiskati 
v Srbiji oziroma v jugoslovanstvu, v razvoju, v katerem je Srbija, vojujoč pro
gresivno vojno za osvobojenje, igrala v zadnji svoji karadžordževičijanski stopnji 
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do prevrata pozitivno vlogo. Toda, ko se obrnemo, da iščemo vrlina na tej 
strani, ali j~ vidimo v resnici? 

Pet let 1 je, odkar se je končalo nacionalno poslanstvo Srbije, in svetloba, 
ki je zablešča la v liričnih in dramatičnih dnevih prevratnega oktobra kot nad 

jutranjo reko, je zatemnela in mesto, da bi ta reka nosila ladje radosti, je motna 
in črna ter .vali le blato in razvaline z ničemer potrjenega nacionalnega optimizma. 
Jugoslavija, sen najboljših umov, poslednja misel in uteha mučenikov pod vislicami, 
plod prelite krvi. iz teles tisočev - kaj je ona, kje je? Kj e so rože za venec 
nara ščaj u, ki se je za njo boril in jo doživel? 

Videti je samo. trnje. Videti je golgotski venec, spleten iz nas ilj a, ropanj~, 
trpljenja, krivice. Vse to je balkanski pekel, v katerem ie od vseh ciljev najlaže 
doseči zapor. Politika z· datumi kot pravosodni umor v Solunu (uvod) in isto 
tako nad komunisti v Beogradu, driavni udarec 1. decembra, obznana, vidovdanska 

, ustava s priveskom prehodnih naredb in z zakonom o zašč iti države. 

Bilanca je po petletnem jubileju obupno pasivna. Pasiv'nejša, nego so si 
jo mogli predstavlj ati celo oni, ki so po težki vojni izkušnji - ozdravljeni na
cionalizma izgubili iluzije o Jug9slaviji še, preden se je rodila. Da se ustavim 
od vseh dolgih pogla~ij tega falostnega nacionalnega romana samo na poslednjem 
- odhodu g. Radiča v London. 

Mnogo so pisali o tem potoyanju zlobno in z nado: pozabili so povedati 
samo ono, kar je pri tem poto vanju najsimboličnejše, ono, kar dela to pot za 
strahovit dokument, v katerega le vrgel hrvatstvo naŠih dni srbski ekskluzivizem 
(z znamko jugoslovanstva). To, da se nahaja danes hrvatstvo v podobni te snobi, 
v kateri je bilo pred več kot petdeseti mi leti v temni dobi Avstrije, v času, ko 
je fantast ali tudi mučenik Kvaternik s katolisko molitvijo na ustih hodaril 
jalovo po predsobah od Pariza do Moskve, pa potem, že v naših dnevih , ko 
je Supilo jokal pred Sazonovom, objokujoč usodo Dalmacije in Kvarnera. Kva
telnik, SI/pilo, Radič, to so ti trij~ padci na križevem potu hrvarstva. 

ln naj bo pot g. Radiča do angleških imperialistov še tako živa pnca 
njegovih iluzij, s toj i eno: da je njegova guslarska popevka, ki jo on poje nad 
svojo mam ica Hrvatska v londonskih meglah, stva r bolj porazna za reiim kot 
pa za njega samega. In ko je vse to tako , in ko premislimo vso avstroslovansko 
črto g. Radiča od nekdaj, ali se ne vsili človeku, pa naj misli najmirneje, misel, 
da je bila v nekdanjem Radičevem negiranju Srbije kot Pijemonta pri vsej zgo
dovinski zablodi tueti neka opravičena slutnja il,. strah pred oni m, kar more dati 
Srbija Hrvatom? 

13. januarja 1909. je Radič v .Domu" persifiiral Franka in ga kritiziral, ker 
odobrava preganjanja Srbov, ter se rogal "dostojnemu" vedenju njegove stranke 
pred Dunajem kot stranke "drlavotvarne in d ržavoohranjujo č~". "Novi Jelačičl " 
ga je g. Radič ironično imenoval. To je bilo pred razočaranjem g. Radiča v 
Rusiji in že 21. jul ija iSlega leta je vzkliknil v .Dolllu" pOVQdolli uboja bratov 

1 Ta razpnva je pisana koncem 1. 1923. 
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Novakovičev v Beogradu: • Torej Srbi, zahvaJite Boga, da vas sodijo v imenu 
Nj. Vel. kralja Franca Josipa l., kajti Nastič pravi, da v Srbiji s treljajo - brez 
sodišča 1" . 

Ta slučaj, značilen za g. Radiča, je hkrati· glasen vzgled, s kakimi metodami 
je že predvojni režim ·v Srbiji vladal. Ali, kar je bilo tedaj slučaj, tudi ne edini, 
dli ni to ·danes sistem in ali ni siučaj tO,- ako se nekaj zgodi po pravici 7 

(Dalje prihodniič.) 

D. Gustinčič. 

Posestne razmere v Sloveniji. - . 
. (Nadalj evanje.) 

Zelo važno za nas bi bilo ved eti, koliko zemlje posedujeta razreda srednj ih in 
velikih kmetov, ki obsegata v Sloveniji 8 do g% in ki s ta torej, kakor že omenjeno, 
relativno dvakrat tako močen kakor na Hrvaškem in v Slavoniji. Tukaj pa nam 

.statistika skoraj popolnoma odpove svojo službo. Površina po srednjih in velikih 
kmetih posedovane zemlje se da določiti samo približno s pomočjo povprečnih 
velikosti obratov teh razredov. Po moj em računu bi pripadalo srednjim in velikim 
kmetom skupaj okroglo eno tretjino vse Slovenije. Ako pa vzamemo ta dva 
razreda sk upaj z veleposestniki, tedaj pridemo \lo rezultata, da si ti trije razredi 
delijo med seboj 40 do 45 % celokupne površine Slovenije. 

Razred srednjih in velikih kmetov ni torej, kakor smo videli, tudi v Slo
veniji posebno velik (na Bolgarskem obsega nad 40% vseh zemljiških posestnikOV), 
toda on tvori danes dober del jedra meščanske politike. Ta dva razreda pred
stavljata v Sloveniji kmečko burtuazijo in stojita z dobrim delom v vrstah re
akcionarnih liberalnih .( demokratične in samostojnežkeY. političnih strank in z 
ostankom v SLS. Ta vaška buržuazija veže zelo pogostoma svoje poljedelske 
obrate z lesno trgol'ino in drugimi trgovskimi posli in je tvorila v prejšnjih časih 
kader vaških oderuhov. Danes je v tej smeri vsled priličnega razvoja kmetijskega 
zadružništva in vsled napredujoče i7,Obrazbe Slovenskega malega kmeta mnogo 
izgubila na svoji prvotni socialni oblasti. 

2. Gozdna posest. 
Do sedaj smo govorili o kmetijskih obratih in površinah na splošno. Naše 

številke so se nanašale na produktivne površine sploh. Mi pa smo že v začetku · 

videli, da ne vsebuje .produktivna površina" v Sloveniji nič manj kakor 690.633 ha 
gozda in da znaša ta površina 42·65 % vse dežele. Ta površ ina predstavlja 
,eliko bogastvo. Naj tukaj le omenim, da se je izvozilo pred vojno iz Slovenije 
~amo preko Trsta v inoiemstvo za čez 50 miljonov zlatih· kron lesa '. Da bi si 

7 Ta 8vota se vsek.kor nanah na celo SIoveuijo7 torej tildi Q.H. PrimQfsko t ki je 
dan el pod Italijo. 

62 

I 



ustvarili približen pojm, kaj to pomeni, hočem tu omeniti, da je znašal državni 
proračun kraljevine Srbije, ki je samo dvakrat večja, kakor označeni naš ter torij, 
pred vojno okroglo 100 miljonov zl~tih kron. Z drugimi besedami: dohodki iz 
naših gozdov so skoro tolikšni, da bi Slovenija lahko krila z njimi vse svoje 
normalne izdatke in da ne bi bilo treba ' nobenemu kmetu in nobenemu delavcu 
plačati niti vinarja davkov. Oglejmo si pa sedaj, kako je to ogron:no naše bo
gastvo razdeljeno med posamezne razrede slovenskih kmetov. Naslednja skrižalka 
nam bo to jasno predočila. 

Skrižalka II. 
Skupine obratov v Sloveniji po velikosti gozdne površine. 

Kranjska II Spod. Štajerska 

Razredi 
Stevi lo obratov obratov po velikosti 

absolutno v odstotkih ~ absolutno I v odstotkih 

Do 0'5 ha 5.654 

I} 7803 

.11 6.860 

l"w 0'5 - 1 • 5.917 5.697 
1 - 2 

" 9.001 7.740 
2 - 5 15.065 1 0.122 " I 5 - 10 

" 
. 9.078 18'00 5.567 13'70 

10 - 20 , 3.917 

} 
. 2.821 

1 20 - 50 
" 

1.300 1.069 
50 - 100 I 162 3'70 

207 f 
10'70 

" 
nad 100 , I 150 131 

Skupaj ~ 50.308 I 100'00 i 40.21 4 I 100'00 . 

Poskusimo tudi to skrižalko nekoliko bližje analizirati! 

Kaj nam predvsem kaže ta skrižalka? Ona nam kaže predvsem to, da znaša 
razlika med oqrati, naštetimi po "produktivni površini" (glej skrižalko 1.1), 
1. j. splošno km etijskimi, in obrati po .gozdni površini", t. j. takimi obrati, ki 
nimajo samo poljedelskih tal, temveč tudi več ali manj gozda v obratovanju, na 
Kranjskem: 25.169 in na Spodnjem Štajerskem: 28.998. Torej: 54.167 ali 37'4 % , 

t. J. več kakor eno tretjino vseh kmetijskih obratov v Sloveniji ne poseduje sp/oh niti 
pedi gozda. Torej, cela tretjina kOletov v deželi, ki je porasla na dve petini z 
gozdom. se mora zadovoljevati s tem, da uživa v najboljšem primeru le -
njegovo senco. 

Toda nesramnost kapitalističnega zemljiškega posestnega reda se ne lIstavi 
še pred tem socialnim skandalom. Od ostalih dveh tretjin obratov, !ti sploh 
imajo kaj gozda, jih je na Kranjskem 35.637, torej 78'3 %, in na Spodnjem $11\-
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jersliem 30.419, t. j. 75'6 % takih, kI imajo manj kakor 5 ha gozda. Ako si iz 
teh podatkov izračunamo s pomočjo povprečnih površin skupno površino, ki jo 
poseduje ta razred, tedaj dobimo površino 165.139 ha, ali 23'9'10 celokupne 
gozdne površine v Sloveniji. Torej, več Kakor dve tretjini vseh kmetov, ki v 
Sloveniji vobče posedujejo kaj gozda, ne posedujejo skupaj niti eno četrtin o vsega 
go~da. Ako tia pri štejemo k temu . še razred gozdnih obratov 'od 5 do 10 ha, 
tedaj na isti način lahko izračunamo, da znašajo vsi gozdni obrali v Sloveniji 
do 10 ha 80' 10f0 vseh gozdnih obralov in da posedujejo skupno v najboljšem 
[1rimeru okroglo 250.000 ha gozd ne površine. Z drugimi besedami se to pravi: 
Okroglo devet desetin vseh onih naših kmetov, ki · so sploh tako srečni, da posedujejo 
tudi nekaj gozda, poseuuje skupaj komaj nekaj več kakor eno tretjino (okroglo 
36'10) vse gozdne površine v Sloveniji. 

Kapitalisti - in še posebno kap italistična duhovščina - pripovedujejo 
ubogim kmetom ob vsaki priliki v vsem svojem časopisju, v vseh cerkvah, go
roslasno nesmislo, da hoče socializem kmeta razlastiti ter mu vzeti zemljo. Kje 
srno še videli bolj nesramno razlastitev • . kakor jo ščiti in vzdržuje pri nas ka
pitalistični družabni red? 1 Kar hočemo mi, je ravno obratno: mi hočemo, da bodi" 
deležen zemlje in guzdnega bogastva vsak krnel il1 koneno vsak državljan in da ka . 

. pi/alistična razlastitev ubogih preneha. 

Pri tej priliki pa moramo pojasniti še eno vprašanje. Kaj se pravi: pose
dovati v Sloveniji 10 ha gozda? To se pravi, da je dotični posestnik že precej 
močan. Razredi do 20 ha zemlje posedujejo le v redkih slučajih 10 ha gozda. 
To pa pomeni, da se nahajata oni dve tretjini celokupne gozdne p ,vršine V 

Sloveniji v rokah veleposestnikov, trgovcev, lesnih špekulantov, s rednjih in velikih 
kmetov. V 579 obratih nad 50 ha gozdne površ ine se ne nahaja nič manj kakor 
197.266 ha gozda ali 27 '2"10, t. j. več kakor eno četrtino vse gozdne povrŠine v 
Sloveniji. Znani vrIJniški industrialec in veleposestnik Josip Lenarčič nam podaja 
v SVOji brošuri ' , ki jo je napisal proti agrarni reformi, v nek i tabeli sledeče 

podatke 0 _ gozdnih površinah (obratih) nad 50 ha: 

V Sloveniji posedujejo gozda: 

1. država. . 
2. verSKi zaklad 
3. občine . . . 
4. dežela in okraji 
5. cerkev (katol iška) . 
o. zadruge in skupnosti 
7. privatne osebe . 

,Skupaj . . 

1.764 ha 
19.296 " 
2.254 " 

61 " 
10.412 " 
10.885 " 

152.594 " 
197.266 ha 

Kaj vse je tu stlačeno pod točko "zadruge in skupnosti", je teško povedati. 
Vsekakor pa bi bilo "zadružne gozdove" često bolje ozn~čiti kot akcionarske, 
če prav so d otična podjetja osnovana na podlagi zadružnega zakona. 

8 Josip' Lenarčič: Misli o sf;rarnoj reformi v SIQveniji. Ljublj ftna 1921. Sa.mozaložba, 
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Gozdna podjetja ' v Sloveniji imajo svoj poseben značaj: ona so in du stri
alizirana . To prihaja odtod, ker so blizu morja in z železnicami. in dobrimi pro
metnimi cestami z njim zvezana. izvoziesa iz Slovenije je šel pred vojno predvsem 
čez ' Trst v Ita lijo in v ostale dežele Sredozemskega morja, posebno na Grško 
in v Eg;pt. Ob tej 'priliki pa je treba pripomniti, da Slovenija ne izvaža samo 
drv in gradbenega lesa, temveč tudi že razne gotove lesne izdelke. V Sloveniji 
se je razvila s l oveča lesna industrija, ki je sicer danes, vsled odtrganja Trsta 
in Reke od Slovenije, občutno podrezana, .ki pa ima gotovo bodočnost. Lenarčič 

navaja v omenl~ni broš uri, da se nahajajo v gozdnih veleobratih v Sloveniji 
sledeče naprave: 

1. 
2. 

pame žage . 
vodne žage. 

3. tovarne za lesene predmete 
4. tovarne za kopita 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

lO. 
11. 
12. 
13. 
14. 
10. 
16 
17. 
18. 
19. 
20. 

" "pe.te 
" "mobiije .' 

" " čreslo . 
" "kuhinjsko pripravo 
» . " p~rkete 

" » zaboje 
» " gradb. mizarstvo 

-. 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 

" tesarstvo. . 
" impregniranje 
" klince . . . 
" eterična olja 
.0 galanterijo . 
" pleteno mobiljo 
" vžigalice. . . 
" toporišča in ročaje 

leseno volno 

100 obratov 
1944 

" lO 
2 

14 
7 
3 
5 
3 

10 
1 
2 

I 
2 

" 
" 

n 

" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 

21. n mere . 1'1 

Gozdna posestva so dala v Sloveniji podlago za prvo seme domačega 
razreda industrialcev in veletrgovcev. Na teh tleh se je razvila živahno vznikla 
slovenska buržu3zija, na katere petah se š e danes drži hlevski gnoj, dočim drugači 
že plava v miljonih . Ta s pomočjo gozdo v obogatela burt uazija se poprijemlje 
sedaj drugih industrialnih panog. 

Svetovna vojna jc izkazala tej buržuaziji ogromno uslugo. V poslednjem 
desetletju pred vojno smo imeli v Sloveniji visoko konjunkturo v lesni trgovini. 
Ta visoka konjunktura je naganjala lesne trgovce, da so nakupovali kmečke gozdove, 
kar se je vršilo v ogro ll1ni meri z izposojenim kapitalom. Neposredno pred sve
tovno vojno pa je pri šla lesna trgovina v nevarno zagato in pričakovali smo 
ero velikih falimentov. Sveto vna vojna pa je prinesla moratorije in inflacijo (po
množevanJe bankovcev in padanje valute) s seboj. Posledica tega je bila h itra 
razbremenitev lesne industrije. Lesni trgovci so pri šli na ta nači n v srečen položaj, 
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da se že med vojno na novo zadolže in .nakupjjo nove kmečke gozdove. Prvi 
dve leti po vojni značita tudi za Slovenijo splošno verižniško ped odo za vse 
trgovce, a za lesne še posebe. Povečana inflacija v novi državi in prva kratka 
visoka konjunktura sta jo dvignila še višje v sedlu . Lesni trgovci so dobi li na 

. ta način v roke dragocene kmečke ' gozdove, kmet pa nov papir, ki je vsak dan 
izgubljal na vrednosti. In tako je dobila Slovenija novo industrialno buržuazijo 
in nov prirastek ubožnih kmetov. ' -

3. Naj~ta zemlja. 

Na nekem druge m mestu sem govoril že o tem, da se število kmetijskih 
obratov ne ujema s številom zem ljiških posestnikov. Število poslednjih je v bivši 
Avstriji za kakih 5 '/. manjše kakor šlevilo obratov. To prihaja odtod , ker iz
dajajo v ečji posestniki in veleposestniki svojo zemljo v malih kosih v naj em 
ubogim kmetom (kajžarjem), ali pa ker prepuščajo svojim delavcem manjše kose 
zemlje, ki so včasih zvezani tudi s kaki m ' m'ajhnim stanovanjem in kakim malim 
gospodarskim poslop jem, v obdelovanje kot takoimenovani "deputat". Deputati 
tvorijo vedno del delavske pl ače in izpolnjujejo v razmerju med kmetijskim 
delavcem in gospodarjem vedno hesramno funkcijo z ene strani, deputat delavca 
bolj čvrsto priklene ria gospodarja, ker mu nudi košček zemlje, ki ga obdeluje 
žena z otroci in stanovanje večjo stabilnost; z druge strani, gospodar izkoristi 
deputat za to, da mu potisne ' plačo v gotovini na skrajni minimum. Taki delavci 
so takorekoč še tl ačani, vezani za zemljo - in to še posebno v časih slabih 
konjunktur in velike brezposeln osti, ko se ne morejo izseljevati v industrijske centre. 

Končno pa imamo še eno obl iko najema zemlje. Ve.asih se namreč da kos 
zemljišča ali cel obrat tako v najem, da p l ača najemnik pogojeno najemnino 
"in ' natura", t. j. v pridelkih. Take najemne pogodbe glaSi jo zelo različno. N;l
jem nik da gospodarju n. pr. tretjino al i polovico pridelka. Dajatve se raZŠirijo 
včasih tudi na mleko, jajca, perutnino itd . Taki najemniki se imenujejo "koloni", 

" 

kakor jih imamo danes še v veliki meri v Dalmaciji (skoro 35.000) in pa na 
Primorskem. Na Štajerskem so "viničarji" nekaj podobnega. 

Iz izkušnje pa vemo, da ne najemajo zemljo samo taki kmetje, ki je sploh 
nimajo, temveč tudi t~ki, ki je imajo premalo. Za našo agrarno politiko ' bi bilo 
zelo važno, da bi vedeli, koliko znaša površina najete zemlje, toda take statistike 
pri nas še ni. Avstrijska ob ratn a statistika: z leta 1902 nam daje samo števila 
najemov. Naslednja skrižalka nam podaja pregled zeml jiških najemov v Sloveniji 
po zgoraj omenjeni avstrijski statistiki, vendar da moramo pripomniti, da govorijo 
vse današnje razmere in takozvana buržuazna agrarna reforma za to, da so tu 
navedene šte"i1ke danes znatno večje, kakor so bile leta 1902. 

• Op. cit. 
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Skriž~lka III. 

-
Obrati z najeto zemljo v SlovenijI. 

Število obralov z najeto zemljo ~ Brez IlIstne in 

II 
V splošnem (z ali brez 

n3jete zemlje, 

Dežela najemi brez lastne zemlje samo z dele-
lastne zemlje) žem, deputa-

lom :lii složno 
sploh I _ • sploh I • * • j zemljo • • 

Kranjska I L208 277 -~ 37 259 

_ Sp. Štajerska 4.147 74 2.546 47 3.143 

Skupaj ~ 15.355 
I 

351 
II 

4665 
I 

84 
II 

3.402 

• * Med temi obrati, ki obdelujejo zemljo za delež na pridelku, 
* torej: kolonati. 

Ka' nas uči ta skrižalka? 

Ona nas uči, da mora v Sloveniji skoro 19.000 kmetov tujo zemljo jemati 
v naj em in jo plačati ia to, da jo 'smejo obdelovati. Kdo pa so ti kmetje, ki 
morajo tujo zemljo jemati v najem? _ Jasno ko _beli dan , da so to samo taki 
revni kmetje. ki ali zemlje sp loh nimajo, ali pa je imajo premalo, da bi mogli 
od nje živeti. ln zakaj m:>rajo ti ubogi in delavni kmetje tako zemljo jemati v 
najem in drago plačati ljudem, ki je oni ali sp loh ne potrebujejo ali pa ki bi 
brez nj e vseeno lahko živeli? Zakaj morajo kmetje plačevati rente za zemljo 
tistim, ki je sami ne obdelujejo? 19.000 kmetov tvorijo 19.000 kmetskih družin, 
ki štejejo skupno najmanj 100.000 duš, ki se mora jo dajati odirati in trpinčiti , da 
dajajo srečnim posestnikom, ki posedujejo preveč zemlje - ker sicer je ne bi _ 
mogli dajati v najem - rento za to da smejo sami s potom svojega obraza 
oplojevati mrlvo zemljo? To naj bi bil nekak red? Da, to se imenuje krščansk a 
ljubezen v kapitalističnem svetu - tista kapitalistična ljubezen, ki jo pro povedujejo 
vsi kapitalistični farji z lece in cerkvenih spovednic I Ali ni bilo teh 100.000 
kmečkih revežev okradenih in razlaščenih že v zibelki? Da, ti so bili že ob svojem 
rojstvu razdedineni in vrženi na cesto. ln kdo jih je ra7.dedinil, kdo jih je razlastil : 
socializem ali današnja kapitalistična družba? 

Med temi \9.000 kmeti pa imamo nad 4600 tak ih, ki sploh ne posedujejo 
niti pedi svoje zemlje in ki morajo vso najeti , da jo lahko obdelujejo. Poleg 
teh pa imamo v Sloveniji še 3400 takih, ki jo obdelujejo še v srednjeveškem 
razmerju do nje in njenega gospodarja, t. j. kot kolonat ali deputat. Tako torej 
izgleda ta prekrasni kapitalistični red v Sloveniji na kmetih. 

(Dalje prihodnjič.) 
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__ -o ________ ... 

-t-

V razčiščenje razredne zavesti. 
(Konec.) 

Splošno danes o kmetu velja resnica, da skuša izkoriščati, ker je izkoriščan 
sam. Izkoriščevalec v smislu buržuazije pa ni. Težko dela sam in z rizikom 
producira, povrh je pa brezdvomno v državi tlačen razred. Država od njega 
samo zahteva, da mu pa, milo · povedano - ničesar. 

Nedopustno in težko je prepuščati to široko kmečko ma~o sovražnikom 
proletariata, še težje pa proletariah! brez teh množic osigurati trajne politične 
uspehe. Svojih pravih interesov se zavedajoč del avec, pomnožen in okrepljen z 
zavednim kmetom, bi tvorila ogromno večinsko proletarsko fronto - premoč v 
razredni družbi, "ki se bliža . neizogibnemu poginu". Pri trgOVCih in obrtnikih 
zadeva ni bistveno drugačna. Kot samostojni organizatorji pridobivanja tvorijo 
naravno del razreda bUrilJazije. Uspeh njihovega podjetja je osnovan na .pro
fitu", ki ga eni izsi lijo iz konzumentov, drugi iz nadvrednost ustvarjajočih delavcev. 
Čim bolj je kapitalizem (kapitalistični gospodarski red) maksima vladajočega 
reda, v tem ostrejšem nasprotstvu sta trgovec in obrtnik s proletarskim konzu
mentom in delavcem. 

Kadar .s ta · pa mali trgovec ali obrtnik v svojem podjetju zavisna od velikega 
kapitala, sta sama postala žrtvi gospodarskega reda, ki ga oclobravata. Pomak
njena sta iz vrst izkoriščajočih med izkoriščance ter sta zaista pahnjena v razred 
proletarcev. Ker jima pa dopuščata gospodarski red in vladajoča monlla, se morata 
za njima prizadeto izkoriščanje odškodovati na tistih, ki so itak za samo izžemanje 
ustvarjeni, blagos lavljala kapitalističen red tudi naprej, čeprav sta že sama za
padla proletarizacij~1 Za njiju pa ni več pametno in vredno niti častno ali po
šteno siliti duševno v razred buržuazije. Kakor za podčrtanega proletarea, prav 
tako je za njiju gospodarska osvoboditev nujno potrebna. Ta osvoboditev ob
stoji v tem, da se sedanji gospodarski sistem nadomesti s socialističnim. 

Pravilna ocena v l adajbčega gospodarskega reda med malimi trgOVCi in obrt
niki naklonila bi razredu protetariata izdaten pomnožek. 

Oni z visokošotsko izobrazbo, najčešče - prosto po Wittfogelu - čreda 
nevarnih pOlizobražencev, se smatrajo poklicanim v družbi dominirati. Obvla; 
dajo najbolj formalen del znanja. Do stvarnega znanja se prej prerijejo lastniki 
srednješolske izobrazbe in zaVOljo tega le z nevoljo pristajajo na prednost prvih. 
V tetil pa posestniki "n ižje" izobrazbe z neprimerno spretnostjo in razumevanje.in 
izvršujejo prvim dvem kategorijam formalno pripadajoče posle. Vse tri grupe 
tvorijo mogočen steber razredu buržuazije. Ni težko najti raztog temu pojavu. 
Vsem je vendar vladajoči del družbe naklonil v SVOjih učilnicah izobrazbo i~ 
sicer toliko in samo takšno, ki usposoblj~ te moderne parije, da so potrpežljiv 
predmet izkoriščanja, žal, prav niim nepojmljivega. Ker hočemo zastran tega 

68 



kompiiciranega odnošaja dospeti do popoine 'jasnosti, bodi nam dovoljeno du~evne 
delavce družbe presoditi v zvezi s produkcijskim procesom. Ob tem izhodišču 

se takoj uverimo, da je en del ' duševnih delavcev v tem procesu neobhodno po
treben, dočim gotov drugi del ' ostaja izločen. V boljše razumev~nje se moramo 
dotakniti še načina kapitalisti čne produkcije in njega uspeha. V kapitalistični pro
dukciji je delo - blago. Podjetnik kupi tega blaga toliko, kolikor ga rabi. Kupi 
ga v obliki delovne sile, s katero razpolaga delavec, skratka, podjetnik kupi 
delavca, Podjetje, ki rabi delavce, je lahko privatno, občinsko ali državno. 
Država ne rabi delavcev samo ha svojih obsežnih zemljiščih , niarveč tudi v svojih 
upravnih panogah, v šolstvu, pri pošti, v financah, davčni in carinski upravi, 
železnici itd. Ona je delodajalec, ki izkorišča delavca tem bolj, čim bolj je trg 
s tem blagom nasičen. Ta delodajalec tudi kake delovne par-age opusti 'ali spoji 
z drugimi, ob čemer pahne vec ali manj delavcev v brezposelno~t. Šolski upravi 
n. pr. omeji 'država sredstva, Takšen ukrep zanesljivo na nekak način odmeva v 
vrstah delavcev te uprave. 

Najet delavec izvrši - po Marxu - predvsem potrebno delo. , To se pravi, 
on mora toliko časa delati, da povrne podjetnib z delom oni izdatek, katerega 
pUdjetnik potroši, ker je delavca najel. Čim manj n, pr. pri osem urnem delav
n;ku znl.ša potrebno delo, tem večji dobiček ima podjetnik od delavca. Ta do
biček imenujemo po Marxu - nadvrednost. Vzemimo, da povrne delavec pod
jetniku že 5 svojim peturnim delom ves za osemurni delavnik pogojen zaslužek, 
tedaj bo delavec ob nadaljnem triurnem delu uslvarjal podjetniku čisti dobiček 

- nadvrednost. Pri deset- ali celo dvanajsturnem delavniku znaša seve ta nad
vrednost sorazmerno več; delavec ustvarja nadvrednost pet in sedem ur. 

Naj raje sodimo o ročnem delavcu, da prodaja svojo delavno silo podjet
niku, kateri jo rabi v izvrSitev kakršnegakoli produkcijskega procesa. Delavec 
postane v tem procesu nadvrednost ustvarjajoči faktor in s tem predmet izkori
ščanja - proletarec. Seve bi mogla vsebino pojma proletarec docela podati še 
le navedba odnoSajev, ki silijo delavca v to proceduro. 

Del duševnih delavcev, ki so v produktivnem procesu potrebni, zapade na
tančno isti usodi. Imenuj mo jih intelektualce, da jih ločimo od drugih duševnih 
delavcev, inteligence, katera v produkciji ni v isti izmeri obligatna, V strojni 
tovarni inŽenir, v kemični kemik, za katedrom šolnik, nad kastriranimi tiskovi
nami poslujoči administrativni uradnik, vsi ti izvršujejo svoj poklic, to je pokli
cani so delodajalcu ustvarjati nadvrednost. Zbog tega svojega poklica spadajo 
v razred proletariata. Na. tem dejstvu tudi ne spremeni ničesar žalosten pojav, 
da se večina prizadetih tega niti še ne zaveda, Ni ravno potrebno, da bi bili 
imenovani za svoje opravilo tako ali boljše plačani kakor ročni delavec, če so 
le bili deležni po svojem mnenju za spoznavo boljše šolske izobrazbe, so že 
pripravljeni v prilog podjetniku ust<\noviti med seboj in ročnim delavcem nepre
mostljivo vrzel. Njih svetovno naziranje in vsled tega ocena postoj eče družbe se 
niti za las ne razločuje od podjetniškega mišljenja. Razločuje se pa mogočno s 
socialistično izobraženim ročnim delavcem, čigar ocena družbe temelji na raz
redni zavesti. Torej v prepričanju, ki je v vlad~jočem gospodarskem redu glo-
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boko zasidrano in dandanes nedosegljivo po sami šolski izobrazbi, ki slUŽI 
buržuaziji. ' 

Profesor v meščanškem dnevniku naznanja simpton)atično gorostasnost, da 
lačen predava lačnim dijakom. Buržuaziji se rii treba ustraŠiti takšnega namiga
vanja, kajti idejno ostane profesorski gnjev izčrpan že z objavo bridke resnice .. 
Skrbno se bo profesor izoliral 'i naprej od razreda, kamor spada, ter se kveč
jemu, če 'nima usmiljenega mecena, povzpel s stradajočimi tovari~i do pohlev ne 
resolucije na posrednega delodajalca, šolsko oblast. Odtod zved6 prizadeti, da 
odgovoren delodajalec neodgovornega delodajalca v sanacijo gladne neprilike ni 
zadostno dotiral, .kajti vlada je razpolagala znagrabljeno nadvrednostjo drugače 
- ne ve se kako - ni ' pa obvezno, da koristnejše. 

Povsem drugo kategorijo duševnih delavcev tvori inteligenca, kakor zdrav
niki, odvetniki, notarji, duhovni, najrazličnejši učitelji. umetniki, novinarji, pisatelji. 
Imenujemo jih .. svobodne poklice". Vsi ti se nahajajo v posebnem razmerju do 
družbe, do proletariata. Semterlja kateri izmed njih, če materialno posebno slabo 
uspeva, pripoznava svojo proletarsko razredno pripadnost, toda redko z odkrito 
poglobljeno zavestjo. Na tem mestu bi že mogli, spričo nizkotnega preračuna
vanja v pogledu razredne prfpadnosti, govoriti o "lumpenproletariatu". . 

Inteligenco zalotimo, kadar hočemo , da v javnem izražanju in izvrševanju 
svojih poslov ne kaže stvarnega prepričanja in ne nravne resnice. Temu težkemu 
očitku pridemo do dna, če ga raz lo žimo- iz strukture gospodarskih odnošajev. 
Nepobitno dejstvo je, da inteligenca svoje duševno delo prodaja in da je pri
siljena potrebam tega se še bolj prilagoditi nego ročni delavec. Ona ne izvršuje 
svojih poslov ·V duševni svobodi iz prirojene duševne potrebe, kakor so to sto_o 
rili v prejšnjih časih naturalnega gospodarstva ustanovitelji ver, modroslovci, 
zdravljenja in zagovorništva vešči ljudje. Današnji inteligent se duševnemu delu 
priuči in ga tako mehanizira. V civilizirani druž.bi s kapitalističnim načinom pro
izvajanja pač o zadoščenju prirojeni duševni potrebi ne more biti govora. Kjer 
ugotavljamo p', irojen poklic, se isti udejstvuje vsikdar s prikritim ali očitim na
menom .profita". Da si tega osigura, je potrebna inteligentu gotova količina 
spretnosti, formelc iz tradicionelnega znanja, kot dedna razredu prikladna iz
bira iz znanja najredkej~ih prednikov, ki so gojili predmet idealno iz du~evne 
potrebe. 

Na videz torej ta vrsta intelektualcev producira iz sebe, zase, individualno . . 
Njih delo ni strogo v smernici produkCijskega procesa družbe, ne rodi nadvred
nosti. Kljub temu so inteligenti delavci v obstoječi razredni drui.bi, v kateri iz
vršujejo razredno funkcijo , ki ne more biti neodvisna. V tem oziru se že inteli
genti sami ne varajo več . Oni so prisiljeni v sistemu kapitalislične družbe pro
dajati produkte svojega duševnega dela ier prejmejo za to delež kakorkoli ustvar
jene nadvrednosli, prav kakor kapitalističen podjetnik. Svobodnih poklicev indi
vidualno delo je torej družabna funkcija, kakor je sploh. vse kulturno delo na 
poprišču znanosti in umetnosti le dru žab na funkcija, docela odvisna od veličine 

ustvarjene nadvrednosti; ki edine merodajno vpliva na nivo vladajočega razreda 
te družbe. 
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bokI er meščanski razred razpolaga z hlagri nad vrednosti,. goji najdragoce
nejše neproduktivne športe, pred v~em v to, da si osigura sebi odgovarjaioči 

družabni red; ·z evenlualnim preostankom goji tudi znanost in umetnost, kolikor 
mu morejo te življenje olajšati, slajšati in obstoječi red poveličevati. Stori to vse 
dotlej ,. dokler si je ·buržuazija v svesti svoje dominirajoče sile. Inteligenca ima 
dosti posla, služiti tej konjunkturi, intelektualce se pa v to lahko prisili, kolikor 
bi si dovolili biti samoniklo drugačnega naziranja. ·Beseda in pero, šolska in 
cerkvena prižnica, gledališki oder, sodna in koncertna dvorana, vojaške parade 
v resnici in v kinopredstavah, tekmujejo v proslavi meščanskega družabnega reda. 
Vsi v proslavah sodelujoči so pripadniki in kolikor je videti zavesini člani moči, 
vtelešeni v Jntišč~nskem razredu. Duševni delavci sicer vedo, da to ni obnova 
Periklejeve dobe, zediniti se pa vendar ne morejo v oceni tega pojava. 

Čim bolj prične v razredni državi premoč prehajati iz meščansk~ga razreda 
na dosedanjega njegovega glavnega zaščitni ka, na vojaštvo, postane ta nenadno 
hotoma prvi in nenasitni kon2Um ent družabne nadvrednosti . Nadvrednosti ne 
preostaje več v svrho vzgoje, znanosti in umetnosti, kjer so zajemali duševni 
delavci svoj poklic in kruh. Postali so materialno člani proletariata, kar je v 
spominih na boljše čase. in v pomankanju razredne zavesti za nje najbridkejša 
usoda. Vojaštvo je v tem postalo najodličnejši čuvar rauedne družbe, seve zopet 

·v razredni fasoni tako, da se eni v zlatu in masti svetijo, drugi pa nosij o edino 
.košuljo" in edine .cipele" do razpada. Lok razredne družbe je do skrajnosti 
napet ... 

Rauedno funkcijo ZIJanosti in duševnih delavcev spoznavamo v mogočnem 
razvoju prirodoslovnih zavodov v industrijskih državah . . Razvoj se ne vrši v in
teresu znanosti, marveč po nalogu kapitalističnih veleobratov v najtesnejši zvezi 
s produkcijo, ki mora na vsak način ustvarjati le nadvrednost. V Nemčiji, kjer 
žuga kapitalistična država likvidirati, se nahajajo znanostne naprave le še v rokah 
privatnega kapitala, prikrojene zgolj za privatno produkcijo . Država se ne utegne 
več baviti z vedo. Duševne znanosti: zgodovina, pedagogika, ekonomija , filozo
fija, filologija itd. klaverno samevajo. Ločene so od produktivnega procesa in 
najdejo skromno .zaščito le zato, ker so pripravljene oprav ičevati vsakokratno 
reakcij o. Smela trditev, poreče marsikdo, ki ne more razglabljajoče sled iti dej
s tvom sodobnosti. Iz teh ved zajemajo izkori ščevalci zgodovinsko in moralično 
opravičbo svojemu prikritemu rokovnjaštvu in v teh ved ah prejema država sank
cijo svojemu postopanju. Duševni delavci, ki se uk va rj ajo s temi vedami, prej
mejo v zahvalo najčešče profesure na visokih šolah, če so ustavoverni, ostajajo 
pa kot taki brez izjeme pro letarizirani. Meščanska družba jih kot užitkarje sebi 
namenjene nadvrednosti brez bojazni pahne v proletariat, ker je uverj ena, da 
ostanejo tudi v tem družabnem položaju njeni zagovorniki. Malokateri izmed 
njih se povzpne do proletarskega svetovnega naziranja iz poglobljenja v svoj 
predmet. Naj ga obdolžim o neiskrenosti v stvarne,!, prepričanju 7 

Ludo Hartmann je redka izjema ; povdarjal je, da ni postal socialist, ker je 
stradal, marveč vsled tega, ker je historik. Menger je v stvarnem prepričanju 
priznal, da je filozofija doslej reproducirala· samo naziranja mogočnežev. 
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Resnici na ljubo pa bodi povedano, da tudi buržuazija napram lej uČeni 
grupi nezavednih proletarcev ·ni prav nič iskrena. Ne le, da jim ne nudi zadostne 
eksistenčne pogoje, tudi:vzgojne uspehe učenjakov pričenja prezirati. Celo pred
pisano' izobražen naraščaj - sad njihovega truda - v meščan skih podjetjih ne 
dobi več dela. Delodajalec jim more biti edino še država, dokler ima. smisel 
kapitalizirati nadvrednost ter z investicijami nuditi delovne prilike. V delo jih pa 
tudi ' država ne bo sprejela, čim je odločena težko ustvarje no nadvrednost zlo
rabljati 'v neproduktivni smernici. Buržuazija prejema svoje in telektualee, kvali
ficirane delavce, iz strokovnih šo'I, poljedelskih, trgovskih in obrtnih, kjer so bili 
primernejše usposobljeni za praktično proizvajanje. Intel ektua lcu je torej v raz
redni družbi odmerjena druga vloga, kakor inteligentu, dasi sta oba duševna 
delavca. Po tem razvoju smatramo, da bodo duševni delavci, kot zlorabljenci 
meščanske kulture še le ' zginili s to kulturo, v brezrazredni družbi se pa uspeš
nejše .udej stvovali. Površni misleci trde, da preti ob takem preokretu duševnim 
delavcem neizogibna poguba. Temu nasproti je treba pribiti, da svobodna sociali
stična <lružba č.isto gotovo ne bo gojila duševnega delavca kot posebnega tipa, ne 
intelektualea, ki je v proizvajanju izkoriščan, in ne inteligenta, ki se prodaja v 
svobodnem poklicu. Duševen delavec meščanske družbe se bo v novih razmerah 
avtomatično preorientiral in podeljen mu bo v novi družbi širok delokrog . . Me
ščanski pojav prodaje, zlorabe in izkoriščanja duševne delovne sile pa v socia

' listični družbi nima mesta, K nalogam družbe bodočnosti spada torej spreme
nitev razredne ,fu nkcije duševnih delavcev v resni čno družabno funkCijo, 

Znanje, znanost in umetnost, ki so doslej, odgovarjaj oče razredni grupaciji 
prav tako nepravilno ,'azdeljeni, kakor materialni blagri, naj preid ejo v posest 
celote. Tega še danes nikdo ne verjame, mesto da bi vsakdo to zahteval. Kaj 
pomaga dvatisočleten nauk o ljubezni do bližnjega, če v isti sapi blagoslavljamo 
vse, kar človeštvo razdružuje. Razredna družba raiš irj a obilico naukov, ki jih v • 
praksi nikakor noče izvesti. . Razreden interes dosedanjih zapostavljencev in iz
koriščanih gre za tem, da ,postane njih int eres celote, njen življ enski namen , in 
njeno · eksistenčno vprašanje, Narodov nr težko za misliti v takih celotah, to tem 
manj. ker vidimo, da jim v kulturnem razvoju, ki ga radi poudarjajo, delajo baš 
protislovja razrednih interesov največj e težave. Mirno trdimo, da bodo narodna 
vprašanja docela rešena, kadar postane zadeva proletariata, njegov kulturen boj, 
tudi zadeva narodov .. Če kdo misli - in je dosti takih - da je prizadevanje 
za enotnost narodov in njihove kulture samo postulat meščanske ideologi je, tedaj 
mu je treba razjasniti , da more enotnost in kulturo v narodih upostaviti edino 
zmaga proletarfata , Meščanske nesposobnosti v tem pogledu ne manjka. 

Po predhodnem povprečnem preudarku družbe dospem o do zaklj učka, da 
bistvujeta v njej v glavnem dva razreda, ki imata malo skupnih, veliko naspro
tujočih si interesov ter sta zavoljo tega več all manj v bojnem razpoložen ju, 
Dokler je družbi vladal sam bog, ni bi lo takšnih vznemirjenj. . Skandalozni re
zultati" So se pojavili šele v moderni ·družbi, ko je prevzel vodstvo zmotljiv 
člo~ek. Za to človeško nesrečo pa imamo kratko razlago, Naravoslovje liči, da 
je grehota za človeka nekaj jako enostavnega, dočim je čednost za njega, kot 
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družabno bitje, slino zamoian probiem . . Tako je priŠlo, da je bila uzakonjena 
grehota, kot enost,avnejša stran človeške narjtve in prešla v javno moralo. T o 
dokazujejo vsak dosedanji državni red, vsak zasledu je korist manjšine na trošek 
večine. Po naši terminol ogiji bi rekli v kori stb~ržuazije, tod a v 'škodo proletariata: 

Zaman je pozival Weitling (Garantien 1842) mogočneže sveta, da lahko za
temnijo slavo Aleksand ra Velikega in Napo leona, cl; na neprisiljen način odpravijo 
krivice, ki jih neprestano v družbi uprizarjajo, Sledili mu niso iz edinega razloga, 
ker zgodovina še ni navedla nikakega primera, da bi ves socialen razred pro
stovoljno resigniral na svoje predpravice,. V· tako -zmo'to tudi- buržuazija kljub 
svoji .prosvitljenosti" in .pravičnosti" ne more zabresti. 

V izdatnejši, pa daleko ne zadostni meri, je sled il proletariat svojemu kli
carju Marxu (Komunističen manifest 1847). Marx mu je odkril heovrželJo resnico, 

, da more gospodarska osvoboditev proletari ata biti delo njega samega le na ta 
način , da se organizira kot vladajoči razred , Če je s sv0i'm brezprimerno 
znamenitem oklicem doslej razmeroma malo uspel, je glavni vzrok v tem, da 
velikega dela prizadetih oglas še niti do danes dosegel ni. Drugi nič m/lIlj tehten 
vzrok pa v tem, da se oni del družbe, kateremu je oglas znan, svoje zgodovinske 
naloge še ne zaveda , 

Poprišče, na katerem je treba proletarsko razred no zavest dvigniti, je jako 
veliko, še večj e pa ono, na katere m jo je treb a sp loh še le oživet i. Proletari at 
sam mi seb i, 5 svojimi človečanstvo žaleč imi atributi, še za burfuazijo ne po
meni upoštevanj e vreden socialen razred; še le oživljeno p repričanje in globoka 
zavest, da je proletariatu poverjena zgodov inska na loga osvoboditi člo veštvo, 
daje proletaria tu pravo vsebino, užiga nj egovo razredno zaves t in ga navaja k 
izražanju proletarske volj e. To je oblika, v kateri se s proletariatom resno ra
čuna. Sombart' trdi, da se ni nikdar v zgodovini v notranje enotnem pokretu 
strnilo toliko moči, nikdar se tako silno javil učin ek mase ko t znak iste zavesti, 
kakor ravno v pokretu proletariata, Lassalle straši svoje nasprotnike , ko jih 
opozarj a na samozavestn o korakanje mas delavskih bataljonov, To razumemo, 
kadar je ta mogočen val ljudi, v katerem posame<.nik ne pomeni ničesar, na
vdahnjen z razredno zavestjo. Teorija, ki zapoveduje gojiti razredno zavest, po
stane namreč si la, kadar se je polotil a mas, V posamezniku se vrhutega uve
lj avi zavest moči mase in v posledici tega dvigne etika mase. Pripadnost k 
svojemu razredu pomen i v tem stadiju razredne zavesti za praletarea mnogo več, 
kakor je pomenila v prejšnj ih časih pripadnost k plemstvu, klerusu ali kaki 
državi. 

. Brez učinka na razvoj razredne zavesti za bodočnost ne more več ostati 
Marxov nauk, ki poudarja, da je zgodov ina samo pripovest o razrednih bojih. 
Zastran tega nauka Marx ni prav nič več osamljen. Pred njim je isto učil ie 
GuilOt (Gizo), za njim je pa postal ta nauk bistven del marksizma, katerem u je 
Lenin izl uščil pravo jedro in končnoveljavno ugnal krive apologete. 

1 Sombart isče 8bdaj rešitev pred zmngo prol. razreua v veri -v boga. 
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Vsakokraten družaben red je rezultat jasnih interesov onih, ki posedujejo 
v tej družbi moč. Harmonije interesov ne more biti, kjer je izvedena očita di
ferenciacija vladajočih in vladanih'- Zgodovina mor~ v tej družbi poročati samo 
o procesu neprestanega pretvarjanja razmerja moči, kakor ga kaže nepomii1jiv 
boj, v katerega sta zapletena socialna razreda, buržuazija in proletariat. V tem boju 
proletariat ne bo več podlegel, ko nastopi enotno. opremljen z razvito zavestjo 
zatiranega; ker to zavest širi samo proletarec, zato najpočasneje prodira. Fak
tično stoj i sicer v sodobnosti pretežna večina nosilcev kulture v proletarskih vrstah, 
še zanesljiveje so iz proletarskih domov izšli. Da bi se pa tega zavedali, o tem 
nimamo dokazil. Brez razredne zavesti so, še češče pa brez poguma, to zavest 
priznavati javno. Zaman pričakujemo od njih ustvarjenja delavske kulture ali de·· 
lavskega iavnega mnenja. Naj o tein kulturonoseu .zapišemo trpko besedo, da 
ne ve, kam spada, kje je njegovo mesto? Ne, marveč priznam o mu, da med 
našo mlado, v povojih se nahajajočo buržuaziio ni lair (lepo) brez ovinkov pri
poznati -svojo razred no pripadnost. Ni izključeno, da se ne bi dal s takim mol
kom še izkresati kak oseben uspeh. Če to ' ne, pa ugledni kulturonosec, saj i na
dalje prejemlje v pritajeni zavesti proletarskega ponosa svojo pičto nagrado . 
Zanj odloča Kismet. 

Pa ni samo opuščanje kulturonosca, kar uspava razredno zavest v masah. 
ProtiSlovja razrednih interesov sistematično zabrisuje nebroj naprav laži-demo
kracije. Med tem je dokaj kvarijiva splošna pOlitična zmeda. Široke mase že 
ocenjujejo politično delovanje kot kori stolov no mahinacijo. Za vzbujanje razredne 
zavesti v širših masah je pa vsekakor potrebno, razredni boj preložiti v politično 
smernica. V tem pogledu je zakon o zaščiti države najboljši branik interesov 
buržuazije, ker nj ej kvarijiva naziranja od mase skrbno odvrača. Da bi razredna 
nasprotstva omilila, če se da utajila, vabi cerkev proletariat v svoje okrilje. Šola 
razrednih nasprotstev sploh ne pozna. Za vse ljudi priznava enake možnosti. 
Za njo je materialen us peh vedno samo uspeh druge vrste, vsekakor pa odvisen 
od duševne zmožnosti. - Skrbno izločuj eta poudarek razred nega razločka gle-

. dališče in kino. Tovarnarja, bankirja in proleta rea prikawjeta v najboljši vza
jemnosti; ostalo meščansko hirarhijo pa v zadovoljni podložnosti po splošno 
priznani družabni lestvici . - Časopisje, ki ni. izrečno proletariatu namenjeno, 
načeloma · razred nega značaja družbe ne priznava, nasprotno ga skuša negirati 
tudi tedaj, kadar pripoveduje o bogataših, ki so iz revščine izšli, o mogotcih, 
ki neumorno ali več delajo, kakor vs ak njihov nastavljenec. Literatura z redkimi 
izjemami vsevprek krepi iluzijo demokracije, ki je v razredni družbi ni nikoli bilo 
in je nik ol i ne bo. Nebrojna d.ru štva in klubi združujejo člane, pripadnike obeh 
socialnih razredov . Buriuazija je tu zastopana najčešče po ljudeh, ki v po
man kanju spoznanja gojijo njeno ideologi jo, sigurno pa v ta razred ne spadajo. 
Toda po njihovem mnenju med njimi in navzgor ne obstoje razločkov, pač pa 
obstoje razloček še navzdol. Proletarska zavest si v takem ozračju še dolgo ne 
bode priborila domovinske pravice . . Tlaka še za te ljudi ni odpravljena. 

Če v predhodnem načeti predmet izzove nadaljne razprave, bo uspeh za
dovoljiv. 
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Uporabl j en a dela: 

Marx: Kapital. ' 
Menger : Neue Sittenlehre in Neue Staatslehre. 
Sombart: Sozialismus und soziale Bewegung. 
W ittfogel: Die Wissenschaft der biirgerlichen Gesellschaft. 

Uredn. A. št. in D. O. se • tem član kum ne sirinjata. 

Vladimir Prem ru in Franjo ' Onič. 

o današnjih slovenskih avtoritetah. 
l. 

Ni še menda pol leta od tega, ko je dnevnik .Jutro" objavil pismo našega 
slikarja, Hinka Smrekarja . To pismo Je bilo, rekel bi, poslednji obupni krik 
umetnika in človeka, ki je stal svoje dni ' ob strani Ivana Cankarja kot njegov 
veren sobojevnik, ln kako je sprejela slovenska javnost ta krik iz dna? 

Našel se je slovenski filozof, ki obož'uje samega Tolstaja in Solovjeva, po
božno je sklenil roke ter dejal: "Radoveden sem, kaj je napotilo , tega človeka, 
da je objavil tako pismo 1" Globoko se je zamislil in V tem premišljevanju je 
izginil Smrekar, ostal pa je še problem, Tako je ta filožaf mirno pozabil na 
življenje, kakor je tudi življenje pozabiJo nanj v njegovi papirna'ti palači . 

, " 

Javni del slovenske javnost! pa je drugi dan hinavsko potolažil Smrekarja 
takole : "Dragi naš Smrekar I Nismo pozabili nate, temveč gojimo do tebe iskrena 
čuvstva spoštovanja." Mi pa sedaj odkrito in ravnodušno lahko rečemo, da je bil 
ta javni del javnosti povsem navadna kanalja, ki na umetnika in človeka Smrekarja 
ni nikoli mislila in ne bo. 

Pred štirinajstimi dn evi se je otvorila umetniška razstava. Razstavili so 
povečini starejši , naši umetniki. Slovenska javnost jih je imela priliko že dostikrat 
spoznavati, toda v svoji nedostopni malomarnosti je preživljala svoje dni lahko 
!tIdi brez njih. Zato je sodbo in hvaležnost za njihovo delo prepustila kratkornalo 
SVOjim dnevnim avtoritetam in narod jih danes hvala Bogu ne pozna. Govoriti 
o tem podrobneje je povsem oct.več. Cankar, ki jih ·je ovekovečil, je umrl in 
veleslavna zadeva polpreteklega časa je zatorej popolnoma v redu. 

Toda ni pa vseeno, če ima prvi in najboljši izmed' njih sedanjemu času 
povedali one strašne besede, ki" jih beremo v katalogu te razstave. V katalogu 
beremo namreč tele Jakopičeve besede: 

.Sramotne kulturne razmere v naši domovini groze razdejati vse, kaf ustvarja 
slovenski duh dobrega. Rušijo se razmajani ostanki stavbe bodočnosti, ki so 
jo 'gradili slovensk! umetniki skoz i desetletja za čast in slavo svojega naroda. 
Pred stokajočimi, pod .iarmorn skrbi in bede beži žareči genij." 
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"V pisani glo.riji vseh sedmero grehov pa pleše s kulturo našopirjena ~o
spoda z nes rečnim narodom svoj hupa-hupa". 

Človek, ki ima kolfčkaj srca in odkritosrčnosti v sebi, se mora zgroziti ob 
teh besedah, ki so zadnja in temeljita obsodba tega rodu. Toda komu danes 
to mar? · Strahopetnejša živi danes topa sužnost, kakor je živela kedaj poprej, 
ker že se ji druži visoka učenost kot verna družica, da ji skrije še zadnjo njeno 
nagoto. 

II. 
Če izreče človek pri nas le eno samo odkritosrčno in resnično besedo, 

tedaj zaštrli v njega nepregleden gozd sulic, ki se jim pravi staiišče . Človek 
ves zalOlIden obstoji pred tem gozdom sulic in če ni prestrahopeten, da se 
osramočen umakne, tedaj spozna, da se za tem čudovitim gozdom skriva vrsla 
slovenskih avtoritet. 

ln kaj je stališče v najnedolžnejšem pomenu besede? Puran se je razjezil 
nad rdečim dežnikom .. Ker pa je dežnik popolnoma nedolžen, ima puran svoje 
stališče. - . In ker je človek, ki pove resnico, tudi nedolžen nad njo, se slovenska 
avtoriteta razburi nad njim, kakor puran nad rdečim dežnikom, in ima napram 
njemu svoje . stališče. Če se nesrečnež ne uda in brž ne prekliče resnice, ga 
avtoritete izključijo iz človeške družbe. 

Kaj je torej stališče? Stališče je oni skrivnostni hram v Meki, okoli katerega 
se zbirajO najraznovrstJlejši ljudje: politiki, kritiki in recenzent je, a največkrat 
hinavci in dolgoril ci, na splošno brez stanovske in častite špecializacije. V 
resnici pa stališče ne pom eni ničesar druzega kakor: domiŠljavost, zlobo, hinavščino, 
strahopetnost in nevednost, ki pa so glasne za trojno modrost treh modrih iz 
Jutrove dežele. Njenih drugih imen je silila kopa . Najraje pa se skri va na prav 
občudovanja vreden način v šotorih čednosti in - sobah modrosti. 

Tako torej smo spoznali izvor komedije, ki jo igrajo slovenske avtoritete. 
Kadar pa postane stališče pisan kulturni plašč , postane tudi bariera, za katero 
se poskrijejo vsega pandurstva prvaki. 

V imenu ljubezni reci, da ljubiŠ slovensko kulturo in z odkritosrčnim zanosom 
povej, kako da je rastla kljub posmehovanju in gladu in mrazu . Ampak vzdihni 
tudi, da ji ne moreš pomagati, ker ne veš, kako bi pravzaprav z njo, in -da ji 
je takorekoč potreben atribut, ki je grenak po okusu. - To so delali prvaki 
pandurjev in za njimi vsa ponižna čreda že od nekdaj. Sedaj pa dela nekoliko 
drugače. Hosana sinu Davidovemu! Blagoslovljen, ki pride v imenu Gospodovem I 
Hosana kliče pandurstvo Prešernu, Le vstiku, ' Gregorčiču, a najbolj še Cankarju. 
Trka se celo na prsa, obuja kes, do kraja pomaga razbrskavati blato, ki je letalo 
okoli Pre~erna ali Levstika. Za preteklost s i daje odvezo in kazen za bodočnost 
tudi, in zato piše, da sedanji čas ne rodi ničesar velikega ter veka po velikem 
umetniku, samo da ga nihče ne vpraša po sedanjem stanju njegove čistosti. To 
dela naše kulturno pandurstvo sedaj. 

Sedlo je torej stališče na svoj škrlatni sedež in je obsodilo na vešala vse, 
. kar ·ne nosi njegove obleke. Obleklo pa se je . stal i šče na svojem veličastnem 
sedežu v komedijantski plašč, ter je ukazalo človeškemu srcu in pameti, naj veruje, 
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da nosi svečeni ški plašč pred oltarji Najvišjega. Ukazalo · je sprešernim glasom 
in zatrobil o v s lavnostne rogove, nadela si perjanico velikega bojevnika ill za
mečevalo nad veso lnim narodom kakor niso mečevali Bleiveisovi pandurj;. Ime 
njegovo pa je: domovina, država, blagor naroda in človeško dostojans tvo. Tako 
so pač sodil i samo še farizeji , ki so sedli na Mojzesov s tol nad zapuščenim 
Jezusom. ' 

Povedal sem prej, kako je pandurstvo ratkričalo svojo ljubezen do slovenske 
umetn osti. Njega najgl asnejši repek pa je bil slovenski .svobodomislec·. Ko je 
pognal iz gotiških temp lj ev stare bogove, je postavil 'na oltarj e veli ko hrepe nenje 
po genliivem zgledovan ju nad samim' seboj. Tako smo dob ili najromantičnejši 
del naS'e zgo~ovine slovenskega rodo lj ubarstva. Vsa naša kultura pa stoji v 
znamenju velike vere v človeka, ki je ustvarjen po božji podobi. Zatorej je 
povsem umljivo, da je slovensko .svobodomiselstvo" bilo in bo ostalo odkri
tosrčni in neodkritosrčni sovražnik slovenske kulture in njen krvavi grobokop. 
Kaj pomeni to spoznanje danes, vedo vsi tisti, ki so videli, kako je slovensko 
svobodomiselstvo z razvitimi prapori izdalo brezsrčno svo j narod, našopirjeno 
z -Ideali onih; ki jih je slovenska kultura razgalila kot svojo večno sramoto in 
kot rušitelje njene svetle stavbe. Niti enega izmed njih, ki so se potikali skozi 
vsa . leta svojega življenja po nepoznanih zemljah človeške duše, polni ljubezni 
in hrepenenja, ni spoznalo . A ko so preminuli, jim je postavilo nagrobne plošče, 
spomenike in morda celo slavoloke. ln danes vidimo, da je njegova domovina 
sestavljena iz nagrobnih spomenikov, plošč in slavo lokov, da je torej vesela 
stavba na pokopališču s lovenske kulture. -

Svoje dni, pod avstri jskim valptom, je slovensko svobodomiselstvo živelo 
bolj skrito hinavsko življenje in se redila od rodoljublja. Narod je poznalo v 
napitnicah, v vseslovanski vzajemnos ti in v neutešeni želji po hofratstvu. 

Časi so odšli in iz rodoljubov so se narodi li državotvorci ali Slovenskega 
pandurstva prvaki. Stovo od rodoljubarske dobe so jemali narodni mučen iki; 

njihove žalostne sence blodijo še danes po Ljubljani. Ker ni več zatajevanja 
in trpljenja zaradi zatajevanja, . so v napoto sami sebi in celo pandurskemu pr
vaštvu, ki jim je dalo razna ponižna zatoč i šča, da tam krvavij o naprej, Tako 
se je torej končala komedija rodoljublja, da se je pričela tragedija pandurstva. 

Svobodomi,elnim pandurjem tega časa ni več potrebno samozatajevanje in 
vsi njihovi nekdaj skriti nagoni, lahko stopajo brez sramežljivosti na dan : spre
menili so se sedaj v odkritosrčno žejo po človeški krvi. Tako se je uresniči,la 

Jakopičeva beseda tudi nad njimi in . predvsem nad njimi: "V pi~ani gloriji vseh 
sedmero grehov pa pteše s kulturo našopirjena gospoda z nesrečnim narodom 
svoj hupa-hupa". ' 

Ali ravno tukaj se pojavlja usodepolno vprašanje : Kje pa so ostali slo
vensk i umetniki? Je mar še danes Jakopič edini? Kje je mladina? Vprašanje 
je zaman; grobna tišina je edini odgovor. _ Razven dveh, treh, nlladih ljudi, ki 
so jih. pognali s forumov, raz katere bi se morale s lišati oclkritosrčne besede, 
ni imel nihče toliko čuta sramote, če že druzega ne, da bi se oglasil kakor se 
spodobi za mladega č loveka, ki mu mora bit i že sama misel na boj prešerna 
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pesem. Nestvor· in potvora pa je forum slovenskih kulturnih avtoritet. Strah 
jih je trpljenja v tej dolini grozote in nezaslišanega gorja, zato molče tam, kjer 
bi morali gov.oriti najglasneje, Z vsemi možnimi stališči odeti, so se um aknil i 
v zatišje, kjer v skrbi za svoj kos kruha trepetajoč molčijo . 

III. 
Starejša umetni ška generacija je delal a. Knjige so romale v zadnji kot do

.movine. Čitali so jih po vaseh in so spoznavali, da so pisatelji njihovi ljudje. 
Tako je vsaj za kra tek čas vsevetela solnčn a ro i a v zemlji, ki jo je rod ila in 
redila s svojim trpljenj em, in trpljenje je. zaslutilo nebeški sad svojega življenja. 

Knjige pa so romale tudi k našim kulturnim zavodom. Tam pa so jih 
sprejele kulturne avtoritete in tako se je začela iznova sramota in žalostno po
glavje, ki ga Slovenci doživljajo vedno iznova v novi obliki. Namesto, da bi 
tisto svetlo s lutnjo, ki je spreletela narod, vemo sprej eli kot življ ensk i kažipot, 
so jo poko pale in izbrisale do kraja 

Po svetovni vojni 'smo doživeli, da so .mokro-cvetoče rožce poezije" romale 
v znanstvene kabinete, kjer jih je muko ma plaze.če se oko problemov pogledal o 
skozi svoja očala in jih shranil o v predal. Od .zun aj je butalo nevzdržno hiteče 
življenje ob zidovje tistih katakomb, v preda lih so ga sli šale evetke, zadnjič so 
zavzdihnile in umrle: postale so gluhi cvetov i v steklenih rakvah. Ljudje, ki so 
jih zaprli, niso slišali tis tega vzdiha, temveč so prijazno povabili slovensko 
mladino, da jih pride v kri stalnih rakvah zaprte povohat. ln res se je zgOdilo, 
da so v velikem številu ml adih lj IIdi napolnili do roba duše z von jem svojih 
katakomb. 

Pretresljiv je pogled na te mlade ljudi, ki jim globoko v duši še živi mlado 
neoskrunjeno hrepenenje, pot l ačeno, zaprto s ključem znanstvenosti. Človeku se 
zdi, da sliši včasih krik na natezal nici mučenega živ lj enja in spoznan ja mladostnih 
sil. Z osteklenelimi o č Ili strmijo najbo lj ši izmed njih v šumeče življenje, neiz
merno v svojem stremljenju, razprostrtih rok hočejo z nj im in ne morejo s svojimi 
zaklenjen imi dušam i. 

Ali se je potem mogoče čuditi, da se zarad i tega ljudje, ki so tako izgubili 
pravo življenje, prečestokrat maščujejo nad njim in pomagajo ubijati poslanstvo 
naše kulturne stavbe? Osvoji jo si to ali ono stališče in se postavij o v vrsto 
kulturnih avtoritet. Stališče jim zatre oči , da ne vidijo bližnje pogube in svojega 
klavernega življenja. Če bi ljudje, ki povzročajo tako razdejanje, le enkrat z ne
usmiljeno odkritosrčnost jo pogledali na svoje delo, bi prvi pobegnili iz katakomb. 

Bližnja ali daljna posled ica delovanj a teh ljudi je, da se s plaščem njihove 
znanstvenosti in ozkosrčnosti ogrinj ajo tu di ljudje, ki so \' kakoršn ikoli ZI ez i z 
drugimi organi kulture, Tak je predvsem tip našega kulturnega urednika. Ti 
ljudje bi morali stati v areni življenja, bodisi kot bojevn iki, bodisi kot ilustratorji 
in zaznamovalci boja, po resnici, brez zavija nja: Toda z oslcpe li m duševnim 
o,česo01 slišijo življenje kvečj emu kot cingljanje za goro in kako _ naj bi potem 
ločili, kaj jim razodeva doba? Tem manj, da bi znali razbrati ali je v kakem 
človeku resnični umetniški ogenj ali ne. V eno vrsto z njimi spadajo tudi da-
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našnji kritiki in ocenjevalci. Vsi, kritiki, ocenjevalci in . uredniki, s~ odlikujejo po 
umerjeni p·lemenitosti. In njihova umerjena plemenitost stoji tako visoko nad 
kulturnim snovanjem umetnika, da so nedostopni v njej za celi svet. Vsakdo 
izmed njih, vam poreče, da je hotel biti v svoji oceni ali kritiki objektiven ali 
z drugimi besedami, da ni hotel nikogar žaliti, ne na levo, ne na desno. Ti ljudje 
so znašli revidiranje namesto hrepenenja po luči in neusmiljene izpovedi vsega 
človekovega nehanja ter govore o,izločevanju stranskega in poglabljenju v prvine. 
Daleč vstran od življenja živi njihovo liliputansko· kraljestvo svojo smrdeča sa
mozadovoljnost, ki se ji pravi .objektivna ljubezen do kulture". -

In 'ti ljudje so se kakor vešče okoli luči nabrali okoli gledališča. Gledališče 

bi moralo biti prva kulturna stavba našega' narod i . Biti bi moralo svetilnik, ki 
sveti v sleherno temo našega življenja in ki odgrinja z deli naših umetnikov vse 
čednosti iri nečednosti ljubljanskega predmestja od Adrije do prekmurskih mej. 
Kulturne 'avtoritete pa so s svojimi temnimi plašči zastrle svetilnik in naredile 
iz njega prazen Jonec .v razbojniški jami. 

Ni še dolgo, ko je urednik ugledne slovenske revije svaril pred slepim 
sprejemanjem duševne dedščine ter ugotovil, da slabo povdarjanje socialne strani 
v umetnosti tudi gledališča ne poglobi. V takem stilu ' je pisan cel članek, ki 
govori o bistvu gledališča. Kaj je slepo sprejemanje du ševne dedščine, ve samo 
on, in kaj slabo povdarjanje socialne strani v um etnosti, tudi. Zakaj govori tako, 
sem razložil že preje, ko se m govoril o tipu današnjega urednika. 

Ako čitamo z odprto pametjo in z odprtim srcem tisti članek in današnje 
članke in kritike sploh, nam pred očmi kvečjemu miglja nestalna lučka . Mu
koma človek odpira oči, da bi videl kaj je za lučko, ampak migljanje ostane, 
kar je in človek strmi kako'r pred razpetim platnom, ki se preko njega spreha
jajo nerazločne sence. Iz golega esteti čnega stališča so humoristi vsi ·tisti, ki 
jih pišejo. , Pretepajo se s sencami ler jih lovijo. Če se tiste sence pačijo pred 
njimi ' in motajo krog nj ih. da so postali čisto zmedeni, je to njihova lastna za
deva. Njihova zadeva pa ni, če je zaradi njih slovensko gledališče ogromen kup 
klavernih senc in pravo zatočišče kulturne neizobraženosti. 

V tistem članku o bistvu gledališča beremo tudi tole: 
• Vsako tako dobo, kot je naša, veliko v poizkusih in majhno v dejanskih 

uspehih, spremlja tudi trop zanešenjakov, ki segajo preko sedanjosti in verjetne 
bližnje bodočnosti v oblake; ti so zgrešili realne temelje, postali enostranski ver
niki čustev in smešni mučeniki nemogoče prihodnjosti. Ti vidijo tudi v gleda
lišču več kot more biti; i ščejo v njem zadnje harmonije in ga zamenjujejo z re· 
li gijo". 

Brez 'Ozira na jedro neumne strahopetn osli spoznamo, da piscu, ki je urednik 
.Doma in Sveta", izgine popolnoma še razločevanje med ogledalom ·greha, kar 
je umetnikov umotvor na odru, v gl edališču , in med človekom, ki se gleda v 
tem ogledalu, tedaj med publiko. Koj, ko bi že to storil, 'bi zadel ob svojo 
kultumo neizobraženost in ob gnojno buško celokupne kulturne sramote. -ln še 
nekaj: ne govoril bi s tako pogumno previdnostjo o b istvu gledališča tako na' 
splošno. On sicer hudo mežika in preti zadnji harmoniji zanešenjakov, toda ne 
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gre špecielno za nas, ampak najbrž za vesoljno Evropo, ki je vrag vedi kje, in 
morda še za Ameriko. V ostalem pa pove taka izjava, da sme biti vsako kul
turno stremljenje ku lturno le do gptove meje, Če prestopi mejo, dobi nagobčnik : 
kulturni kontumac je slovesno napovedan. Pisec takega članka je tip in tip pri
poveduje s~daj ' po celem slovenskem svetu: Zakaj je potreben kulturni kontumac, 
do ' katere meje navzdol je koristen, in kako korist ima od njega gledališče? 

Neštetokrat smo že brali in slišali Shake,spearjeve besede: "Smoter igre 
je bil že od nekdaj, je in ostane, da kaže takorekoč naravi ogledalo, čednosti 

njene prave znake, grehu resnično podobo, stoletj ~ in času njunega bitja obliko." 
Da bi imel i naši gledališki kritiki in recenzent je vsaj za en svetopisemski 

talent umetniškega ognja v sebi, bi izostala vsa njihova dolgovezna, ostudna na
vlaka in bi tudi dobili pogum, da bi napisali : Igraj mo vsak mesec .Hlapce", 
da ne pozabimo, kaj smo, namreč lažrijivci, strahopetci in sužnji. Tako bi se 
brez težave odprl smisel 'slovenskega gledališča v ogledalu življensKe kritike. 
Gledališče bi postalo važen . člen v verigi našega duševnega življenja in bi ne
halo biti samo razkošna izlolba toalet narodnih dam in kulturne laži. 

Govorilo se je zadnje čase te mnogokrat, da je potrebna reforma v gle
qališču samem. Toda začetek in konec reforme je bilo šušljanje v ljubljanskem 
predmestju. Intendanca je na visokem bregu poslušala šušljanje, ni pa pogledala, 
kake čistosti je izvirek, odkod prihaja in kaj hoče. Nataknila si je trd ovratnik 
in zaklicala z velikim gl asom: To je: denarja je treba! Kulturne avtoritete so 
vzdihnile, pogledale so v nebo in so spregovorile z ravno tako velikim glasom: 
Ampak to je: denarja je treba I - ln šušljanje je utihnilo v gledališču, ki je 
prazna posoda v razbojniški jami. 

Ni pa potihnilo šušljanje v ljubljanskem predmestju, zakaj tam je bilo en 
sam ne(lretrg<1n vzdih nesrečnega, mucnega in izsesanega naroda v njegovi strašni 
ječi. Ta narod, ki je v petih letih iztisnil toliko krvi iz sebe, da je venem sa
mem . curku poškropi la in napolnila vse predale domovine in da je njegova kri 
drla v potokih če'z ruske planjave in italianske ravnine, je v svoji strašni ječi 
prevaran in izdan posegel po žganju, silneje in strašneje kot kedaj poprej. Tega 
naroda' razbojniška jama ni slišala, ne sliši in ne bo sMala. Ampak ker ga po
trebuje, je odela svojo oskrunjeno goloto v kulturno pandurstvo posebne vrste. 
Poiskala je izm ed sebe tip onega pandurja, ki vlada v našem časopisju. Ta 
pandur v imenu kulture , izliva smrdljivi svoj odtok v časopisje, v ta strupeni 
kotel čistega plamena v človeku . Potom časopisja je zastrupila po žganju smr
deči narod do kraja in dosegla je, da umetnika in njegovo delo nih če za resno 
ne smatra in da gre mimo njega brezbritno, če ne s posmehom. Tako je razb oj
niška jama ubivala in ubiva svetlo slutnjo med narodom sa mim. In danes se v 
gledaI'šču 1'esnično igra le radi narodnih dam in kulturnih avtoritet, zakaj narod 
po bezilicah ne ve za gledališče in ga ne pozna. Ja vno mnenje o gledališču 
ustvarj ". časopisni kulturni pa ndur in z njim se konča gleda liška debata. Mi pa 
po tcm spoznanju mirno rečemo sledeče: . 

Reforme gledali šča ni in ne bo, zakaj reform irati bi se morale kulturne av
tori te te in vsa pandurska procesija. Potem šele bi bilo mogoče govoriti o kul-
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turni izobrazbi med narodom: ln še nekaj : potem šele bi bilo gledališče kul
turna institucija, ogledalo človeka in naroda mimo države, nad državo in proti 
držav i, ki je v svojem današnjem ustroju poguba človeštva v najglobljem po
menu besede. 

Da se je izvršila taka reforma, bi tudi narod sprejel gledališče kot svoje 
ogledalo. 

IV. 
Ko smo pred 'Idi pri če li stopati na dan, so bili med nami ljudje, ki so tako 

revoltirali, da so kulturno snovanje opcedelili v predpotopno in popotopno, ki 
naj bi se pričelo z njimi samimi baš v znamenju te revol ucij e. Taka revolucija 
je bila pač sam o izraz notranje slabosti na eni strani, na drugi strani pa zame-' 
njavanja izra/.nih sredstev za revo lucijo samo. Tudi slabotni slovenski kritik, ki 
ni doživel strašnega pokolja in let strahote z novim občutjem ravno v imenu 
svetle kulturne stavbe slovenske duše, je bil med slepi druge vrste. 

Vsi ti ne vedo, ua se je vršila bcrba slovenske kulture vedno venem samem 
z.namenjll: da je to bOlba z življenjem. V njej je preizk ušnja naroda in človeka 
v slednjih globinah. To je sodba za vse življenje v. davnino 'nazaj, izrečena z 
velikim hrepenenjem po novem, -po pravem življenju. Vse to se je izoblikovala 
v žarišču naš('ga zavestnega duha, v naših umetnikih. ln kakorkoli so vodila 
pota posameznikov preko trpkega elegika Prešerna, v trdi besedi in klenem iz
razu samosvojega značaja Frana Levstika, iz esteta Stritarja v melodiko pravega 
dož ivetega svetobolja Oregorčičevega, pa vse do s samo besedo trpljenja žive
čega in iz njega bridkostnih globin ustvarjajočega Cankarja, so bila le jagode 
na rožnem vepcu slo venskega duha, ki ga veže ena in ista podoba križa. ln če 
je ta ali oni čas strm el kamorkoli v ta prostrani svet, vedno je prinesel enemu 
in istem u življenju novo posodo, v katero je uteleševal svoje .hrepenenje in spo
znanje kot razrast v tisočletno narodovo modrost in trpljenje. Bila je v resnici 
več ali manj zaves!na misel enega hotenja, enega hrepenenja. 

Kako so vodila pota posameznikov k istemu cilju, pričajo njihova dela. V 
trpljenju te dolge poti vprašuje Cankar svoj narod: .Doklej še boš romal, kam 
boš priromal suženj? Al i je tvoj cilj gora poveli~anja ali gora poslednjega trp
lj enja ?" 

Na ta vprašanja mora mladi rod Odgovarjati kot na vseh vprašanj poslednje 
in največje . Noben pravi umetnik se I11U ne more odtegniti niti za en trenutek. 
I(akor daleč razsvetljujoči požar velike sile je pot Sk07.i nje, do poslednjih te
čajev duše razsvetljujoča. Ali v lem požaru zgorimo, ali pa se očistimo - druge 
razrešitve ni. In očiščeni na tej poti bomo z narodom poromali na goro posled
njega Irpljenja, da se talil razgledamo po novi zarji poveličanja, 
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Molitev za politične "zločince". 
. , 

(Nemško napisal Theobald Tiger.) 

Bog oče I 
Če hotel imeti bi čas, recimo med zadnjim bančnim po-

lomom . 
in bitko v Maroku, da se pozanLmaš enkrat vsaj 
za usodo ubogih.' 
bi slišal li tedaj, sedem tisoč delavcev ječati po nemških 

zaporih? 
Kyrie eleison - I 

Med njimi so mladi ljudje, ki so slučajno pač poleg bili, 
sedaj so dobili sodniki jih v svoje pesti -
in gumijevka ter kopito žandarsko, ki nad vsemi ljudmi 
že večno grozi, nad njimi se znaša sedaj . .. 

Kyrie eleison -- I 

Toda vmes so tudi stari borci, ti imeli so prepričanje, 
pogum in srce -
to pa naši sodniki ne ljubijo, 
zato sedaj v ječah naj trpe . .. 

Kyrie eleison - I 

So nekateri, ki republiko braniti so samo hoteli -
toda ta, tega hotela ni. 
Gospod Ebert, prijateljev se svojih mnogo bolj boji 
kot pa sovražnikov - zato s temi raje on drži I 

Kyrie eleison - I 
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Bog oče 1 Že leta zaprti sede v preozkih prostorih, 
bolni so, bledi in brez žena; 
gospod ječar jih trpinčl~ nad njimi kriči, 

v kleti jih zapira in včasih tudi z nogami tepta . .. 
Kyrie eleison -! 

Kdor našel je pajka, mu ta je edini prijatelj; 
nekateri so razprti med seboj, mnogih polastil se je obup; 
vsi pa so od hrepenenja bolni -
Ti dobri Bog - . ne za bi, da justica dela dan, ki lahko 

tisoč let izpolni! 
Kyrie . . . 

Bodi tako prijazen, pa poglej v novi testament 1 
Pri nas ga duhovni bero - toda -le ob nedeljah 
med tednom pa vlada "zakon", in z njim gospod prezident . 

. . . eleison -1 

Ljubi Bog, ali mogoče veš zakaj so zaprli teh sedem tisoč 

in jim dali mesto kruha - kamen? 
Jaz vem. Pa ne povem. Ker misliš lahko si sam. 

Amen. 
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PREGLED. 

Politika. 

Jugoslavija. 

Državnozborske volitve. Volitve 
so preizkušnja naš ega vpliva na delovn e 
mase tudi tedaj, ko se vrše s terorjem. 
Mi jim ne pripisujemo tistega pomena 
in tistc važnosti kakor bu ržuazne in 
maloburiuazne siranke. Mi ne pri čakn

jemo od nj ih ne rešitve, ne izpremembe 
režima, ne vpliva na državno mašinerijo 
z naše strani. One pa so , a li bi vsaj 
morale biti za nas mobilizacija duhov, 
mobilizacija naše bojevne a rmade. V njih 
bi se moralo pok azati, v koliko so pro
drle naše ideje v mase, v kolik o je naša 
s tranka gibalo delavskih in kmečkih mas 
in kako stojimo v sorazmerju nasproti 
drugi m strankam. 

Volitve ~ 8. februmja t. J. nam kažejo 
žalostno sliko v tem pogledu. Mi bomo 
morali o njih temeljito razpravl jati in 
analizirati vzroke tem nepovoljn im re
zulta tom. Zato bomo priredili pri hod njo 
številko .Zapiskov" kot volitve na šte
vi lko. Za danes pa hočemo podati tu 
samo njihovo glavno karakteristiko in 
glav ne rezultate, v kolikor nam so po
znani, ker, na ialost, naša lepa vlada 
nam do danes, t. j. skoraj štirinajs t dni 
po volitvah, še ni objavila definitivn ih 
voli I ni h rezultatov. 

Volitev 8. februarja so se izvršile v 
znamenjtl poglobljenega naci ona lnega 
boja v jugoslaviji. Že pri prejšnjih vo
litvah smo imeli g lavno diferenciacijo 
volilcev po na rodnosli, vendar pa SIIIO 

imeli tako pri Srbih, kakor pri Hrvatih 
in Slovencih še majhne st rančic e, ki so 
penduliraie med glClYnirni pred stavitelji 
cami nacionalnIh stremijenj . Te male 
strančice ,.srednje linije" in .. bratskih 
sporazumov", ki so bile postavile tudi 
sedaj svoje mnogobrojne volil ne lisic, 
so v tem boju ali popolnoma izginile, 
ali pa bile reducirane na brezpomemb
nost. ln naravnost za veliko čudo je, 
da je Dav i dovič nekoliko pomnožil šte-

vilo svojih mandatov. V glavnem je torej 
Nacionalni blok predstavitelj vsega srb
stva, Radičeva HRSS, ki ni doživela 
kljub vsemu prega njanj u po zakonu o 
zaščiti države skoro nikakih izgub, pred 
staviteljica vsega hrvatstva, in Koroščeva 
SLS preds taviteljica vsega slovens tva . Boj 
za fed~ralizem in za centralizem se bo 
to rej nadaljeval s pomnoženo ostrino. 

Dosedanji rezultati volitev, za katere 
pa lahko rečemo , da so defitivni, ker 
PP vol ilni aparat jim ne bo dovolil, da 
bi se izpremenili , so sledeči: 

Voli tve 1925 1923 
Nacionalni blok (Paš i č 107 

140, Pribi čevič 23) .. 163 15 
RadiČ . . . . . . . . . . . 67 70 
Slovenska ljudska s tranka 20 2 1 
Davidovič. . . . . . 37 36 
Muslimani v Bosni . 15 18 
Zem ljoradniki (Srbi) . 5 1 t 
Nemci . . . . . . . . . 5 8 
Črnogorski fed eralist i 3 2 
Džemijet .. . .. . . t 4 
druge frakcije 10 

Velesrbski nacionalni blok in naeio
nali tetna opozicija si stojita po man<Jatih 
nasproti v razmerju 163: 152. 

Z ozirom na oddane glasove je treba 
pripomniti, da je bila udeležba pri teh 
volitvah znatno večja kakor pri prejšnjih 
(1923), kar istotoko kaže na ostritev 
notran jih bojev. Število le10s od danih 
g lasov znaša 2,40 1.194, dočim je bilo 
leta 1923 odda nih 2.177.051; torej je 
bilo oddanih pri teh volilvah 224. 143 
glasov več kakor le ta 1923, t. j. več ko 
10'/0 več . 

Dobili so : 
Nacionalni blok 
Radič (HRSS) . 
Dav i dovič 
Bosanski muslimani " 
Zemljoradniki .... 
Slov. ljudska sIranka 
Ne mci .... . .. . 
Črnogorski federalisti 
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1,040.4 92 
532.876 
284.527 
132.207 
121.369 
109.023 
45.010 

8.617 

glasov 

• 
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Po številu glasov si stojita torej Na
cionalni blok in na rodnost na opozicija 
nasproti kakor 1,040.492: 1,233.629. 
Opozicija jc to rej dobila okroglo 200 
tisoč glasov več kakor Nacionalni blok, 
ima pa II lIlandatov manj kakor Naci
onalni blok. K opozicionalnim glasovom 
pa moramo seveda š teti tudi onih 170 
tisoč glasov, ki so pripadli strankam, 
ki niso dobile nobenega mandata. 

Rev olu cionarni pro letariat, ki je šel 
v Sloveni ji v boj pod naslovom Delav
sko-kmečki blok , je dobil v Sloveniji 
5331 glasov. Iz ostalih pokrajin nam 
niso še definitivne številke pri rokah ; 
izgleda pa, da ne znašajo skupno dosti 
čez 12.000. Dobil ni torej v vsej Jugo
slaviji niti 1 % vseh oddanih gtasov, 

V primeru s socialisti stoji Delavsko
kmečki blok v Sloveniji takole: 

Okroije Ol( blok Bernot SS] 

Ljubljana 427 497 
Kranjska 2792 7t5 895 
Štajerska 2112 1050 4099 

Skupaj 5331 1765 4491 

Politično de lavsko gibanje v Slove
niji jc torej popolnoma na tlelJ in sicer 
ne samo kot revo lucionarno gibanjel 

temveč sploh kot <Jelavska politično gi 
banje. Delavske stranke v Sloveniji ne 
obstojajo več. Delavske množice so po
polnoma pasiviLirane. Na obzorjll pa se 
pojavlja resn a nevarnost, ki se izraža v 
tem , da je d obiia SLS samo v trbovelj
skem premogovnem revirju okroglo 1300 
glasov. To so suha dejstva, ki jih za 
danes samo .fegi st riramo kot kronisti. G. 

Ualija. 

Italija preživlja izredno tcžko poli
tično krizo. Morda najtežjo od 1920. 1. 
dalje. 

Dne 3. jBllllarja t. 1. je imcf Musso
lini v parla me ntu silovit govor. Udaril 
je s pestjo po pultu in se zaklel, da bo 
napravil v vsej Italiji v štirindvajsetih 
urad red in mir, zakoj Italijo je treba 
čimprej "normaliz irati", Prefekti vseh 
prov inc so dobili telegrafično nova stroga 
navodila in drugi dan so se vrš ile po 
vsej italiji, skoro pri vsakem italianskem 
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državljanu, nove preiskave. Nešteto sub
verziv nih elementov je. romala zopet V 
zaduhle zapore zato, ker so "sllbverziv
ni ", ker mislijo prekucijsko. Romali so 
v zapore 7.atO, ker je Mussoliniju .za
vrela kri, ker se je njemu tako zahotelo 
in morda, ker -je hotel italianske kapi
taliste s tem pomiriti in si pridobiti na 
ta način njih ove s impatije. 

Toda to je bil samo nov Mussoli
nijev udarec po vodi. Mussolini ni iz
polnil nad ilalianskega kapitala. Kapital 
dobro ve) kaj se pravi "normalizirati" 
Italijo. To se pravi dati jesti delavcu 
in kmetu, česar pa kapital noče. Pro
letarsko gibanje v italiji se v zadnjem 
času rapidno obnavlja in raste. Pri zad
njih štrajkih so morala tudi fašistična 
strokovna društva nastopiti bojevito in 
to vznemirja kapital. Mussolini je imel 
zanj samo toliko časa vrednost in po
men, dokler mu je pokoril delavske in 
kmečkc mase, čim pa tega ni več zmo
žen, zahteva italians ki kapital državne 
vajete zopet zase. In tu nastaja boj med 
kapitalom in opešanim fašizmom. 

Po govoru z dne 3. januarja so se 
odbil i od Mussoli nija trije največji ita
lianski p o litični mogočnjaki : Giolilti, 
Orlando in Salandra . Vsi trije so pri 
padniki ilalianske liberaln e st ranke, toda 
vsak svoje struje. Vsi trije so že bili mi
nistrski predsedniki in sicer Gioli tti in 
Sal.nd ra že p ovcčkral. Vsi trije 50 za
stopniki italianske veleindustrije. Poleg 
tega je Giolitti kompas italinnskega dvora. 
Vsa dosedanja opozicija je bila za Mus
solinija dosedoj igrača, toda izstop teh 
ministrskih predsednikov, treh tako tež
kih kalibrov iz njegove večine, pomenja 
zanj nadvse opasen udarec. 

Pa tud i v njegovi lastni stranki je 
nastopit razkol. Pred kratkem so izsto
piti iz fašistične stranke šlirije poslanci. 

Toda v največjo zagato pa je spra
vil ,\1ussolinija italiansk i senat, 1. j. druga 
ZbO I nica. Senat v ftaiiji ni voljen, tem
več imenovan. V njt'nJ sede sami vele
zaslužni stari možje, t. j. bivši ministri, 
generali, vojskovodje, vcleindllstrialci in 
podl)bno. Toda slmi Ijud.ie, ki jim je 
bl agor njihovega laSTnega eksploatacij
ske;;·) in strumen ta, kapitalistične države 



in njenega najvidnejšega reprezentanta, 
kralja, resnično pri srcu. Za senat se 
v !taliji skoro ne ve. Vedno je bilo samo 
po sebi umljivo, da senat sprejme vsak 
zakonski načrt, katerega je sprejela vlada. 
Senat je bli torej vedno samo vladina 
glasovaina mašina. ' 

Sedaj pa se je postavil senat Musso
liniju po robu. Že GentiIlijeva šolsko 
reformo je vzel strogo pod lupo, v vpra
šanju reforme ital ianske vojske pa na
stopa sam maršal Cadorna kot voditelj 
vseh generalov v senatu proti Musso
linijevem načrtu. Mussolini in njegov 
finančni minister De Stefani sta morala 
zato oboleti, da se razprava odgodi in 
izravnajo diference. Seveda so to samo 
vnanji pojavi notranjih bojev italianskega 
kapitala proti fašizmu. 

Kriza fašizma je torej tu. Mussolini 
skuša na ta n ačin parirati, da ' je po
stavil zloglasnega Farinaccija za gene
ralnega tajnika fašistične stranke. Ali pa 
se bo italianski kapital resnično tudi 
zbal Farinaccija, to bo pokazala bližja 
bodočnost. Težko. G. 

Nemčija. 

Tudi nemška buržuazija rabi senza
Cionelne procese proti svojemu reva lu . 
cionarnemu prolelariatu. Sedaj uprizarja 
tak proces v Lipskem, ki naj bi doka
zal, da so bili nemški revolucionarji 
organizirali v Nemčiji takozvano Čeka 
(Čerezvičajnaja komisija), ter da Je stala 
ta Čeka pod direktnim vplivom Moskve. 
Sodrug R. Albert piše o tem procesu 
sledeče: 

.Državni sodni dvor v Lipskem je 
bil ustanovljen Ila podlagi zakona o za
ŠČiti republike pod uliskom atenlata, 
katerega žrlev je bil Walter f!athenau . 
Le-ta se je odlikoval že v prvem letu 
po posebni popustljivosti nasproti mo
rilcem tega republikanskega ministra. 
Pri procesu so tekmovali med seboj dr
žavni pravdnik, zagovorniki in pa državni 
sodni dvor, kdo bo bolj opravičil krivce. 
Ime Ludendorff se ni izgovorilo, čeprav 
so ga' imeli vsi na jeziku. Pozneje, ko 
je Bavarska kralja Ruprehta Izvajala 
svoja nasilja - vse do junaških činov 

Hittlerja in Ludendorffa l. 1923 - le bil 
ta sodni dvor mnenja, da se mu ni treba 
vmeševati v te stvari. Odprl pa je se
veda Rossbachu (morilcu Rathenaua. 
Op . G.) naravnost vrata; tudi Ehrhartu 
je dal priložnost, da je izginil; pred 
črno državno brambo je imel skoro svet 
strah. 

- Toda po umiku nemškega proletari
ata leta 1923 se je hitro vzbudila v de
rnokmtičnih in socialnodemokratičnih po
sestnikih · zavest dolžnosti, da bi tako 
zadeli revolucionarne delavce. Zakonito 
orožje, ki ga je skovala demokracija za 
varstvo republike proti reakciji, služi 
vedno samo reakciji proti delavstvu. 

Državni sodni dvor na Lipskem vrši 
sedaj obravnavo proti obtožencem tako 
zvane nemške Čeke. Več komunistov 
nastopa pred njim, ker so umorili ne
kega policijskega vohuna, brivca Rau
scha. Odkar so na svetu tlačeni in iz
sesavani, ki so prisiljeni, da si ustvar
jajo tajne organizacije v svrho, da si 

' nekoč izvojujejo nekoliko prostosti in 
blagostanja, se vsiljuje neizogibna po
treba, izvajati proti izd ajalcem in ogle
duhom pravica pesli. Edino dejstvo, ki 
ga ugotavlja obtožnica proti obtožencem, 
ne predstavlja nič iz rednega. Osumljenci 
izdajstva, ki so jih pomorile v zadnjih 
letih nemške monarhistične organizacije, 

86 

znašajo več ducelllov. . 
Okrog tega enostavnega dogodka z 

Rauscholtl pa prede državni sodni dvor 
v Lipskem dolg in silno kompliciran 
feljtonski roman. Splošno se govori o 
vsepolno atenlatih, ki se niso nikoli iz
vršili: o umoru generala pI. Sockta, ka
teremu se bolje godi kakor večini nem
škega proletariata, o umoru Hugo Stin
nesa, ki je umrl na svoji postelji , o 
umoru industrialca Borsiga, čegar zdravje 
je vedno sijajno. Govori se o nekem 
pohodu zarotnikov proti Berlin u, ki je 
bil bojda v načrtu 1. 1923. o dolarjih , 
ki so se izdajali v sovetskem poslan
stvu, katere so delili tajinslveni boljše
viški generali , ki so vodili tajne opera
ci je, ki pa se . vsled t!ekakih čudežev 
niso izvršili. 

Vsi, ki so zasledovali revolucionarne 
priprave v jeseni 1923, vedo, da smo 

• 
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stali pred ogromnimi gibanji mas, ki jih 
je z veliko težavo objemala, mobilizirala 
in vodila stranka mase. V očigled temu 
dejstvu se nam morajo zdeti te tajin
stvene zarote zeta sumlj ive. 

Poslaništvo Sovetske Unije, če tudi ni 
ravno iz stekla, je bilo neprestano opa
zovano in s!raženo. Atentat berlinske 
policije na trgovsko misijo Sovetske 
Unije v Berlinu ni prinesel bnim, ki so 
ga izvršili, nikakih senzacionelnih do
kumentov. Nasprotno, mi smo dolgo 
potem spoznali čudno di šeče naklepe. 
Vi soki policijski uradniki, ki so bili te
daj udrli v predale urada za Induslrialne 
koncesije, so sedaj pod ključem. Tod a 
državni dvor v Lip.kem se ne briga za 
te stvari. Tam govore o bacilih kolere, 
zlatu, nakazilih, o Sinovjevu itd. 

Čeka? Nemško delavstvo jo bo ne
kega dne gotovo potrebovalo. In čim 
prej, tem bolje. Sedem tisoč njegovih 
dragih prenašajo mili režim Ebertavih 
jetniš nic. Dvajset tisoč jih je padlo v 
socialnih bojih zadnjih let. Najboljše in 
najplernenitejše glave nemškega prole
tariata so po nedolžnem pale. Medtem 
ko se grof Arco, morilec Kurta Eisnerja, 
svobodno sprehaja, leži trideset borilcev 
sovetske vlade že šesto leto v bavarskih 
zaporih. In ta nemški proletariat, ki je 
pojeklenil v letih boja brez milosti, ki 
je poln slabo zaceljenih ran, se bo dal 
danes zmešati z "odkritji" in njemu go
vorijo danes še o ruskih podporah pri 
atentatih, ki jih nikoli ni bilo. Preveč 
zahtevajo in prejasno je. Režiserji, ki 
so inscenirali lipski proces, mislijo, da 
vodijo visoko politiko. Oni se varajo. 
Oni bodo najbrže to brid ko obžalovali 
- ko jih bo, prej a li slej, dObila v 
svoje roke kaka resnična" Čeka", ki pa _ 
tedaj Ile bo ruska." 

Socialni pregled. 

Strokovne organizacije v Rusiji . 
Po revoluciji 1. 1 905 so se pričele ii
vahnejše r~zvijati do tedaj deloma mrt
ve, deloma ileg~lno životarjajoče stro
kovne organizacije. Radi zakonskih 
šikan, policijskega nadzorovanj a, za
piranj in izgonov strokovnih funkcijo-

narJev se Je pa tudi ta razmah moral 
kmalo potopiti v nastali reakciji, ka
tera je dosegla vrhunec tik pred po
četkom svetovne vojne. Zato ni čudn9, 
da so te organiLacije zopet počasi iz
umirale in da so imele vse strokovne 
organizacije v času februarske revolu
cije 1917 komaj četrtino članstva, ka
terega so Jmele strokovne organizacije 
v letu 1906. 

V tem razdObju HI05 do 191 7 so 
bile strokovne organizaCije so~ialde
mokratske-menševistične, deloma tudi 
socialrevolucioname. Formalno so bile 
seveda v strankarskopolitičnem. oziru 
nevtralne; niso pa nikdar zakrivale 
svo jih političnih simpatij. Prilikam vo
litev v dumo se je celo ventiliralo 
vprašanje, ali naj' postavijo strokovne 
organizacije lastne kandidate, ali naj 
podpirajo socialistične stranke. Oli ci
elno se je končno zavrglo eno kakor 
drugo stališče. 

Z oktoberska revolucijo 1\1)7 se 
strokovne organizacije brezprimerno 
razmnože in ojačijo; obenem postanejo 
tudi boljševistične. S tem trenotkom 
pa se strokovne organizacije popol
noma preustroje in postanejo najmo
gočnejŠi faktor v sovjetski državi. Na
ravno I Ta rev" lucija je značila, da je 
država - dp/avstvo in delavstvo - dr
žava. Gospodarske interese delavstva 
so zastopale strokovne organizacije 
sedaj le napram ma lem številu pri
vatnih podjetij; v nacionalizirani (po
državljeni) industrij i so pa bile naloge 
strokovnih organizaCij širnejše in po
mem bnejše. One so sodelovale pri 
upravi, pri produkCijsko· tehnični iz
gradit vi in izboljšanju stanja industrije. 
Strokovne organizacije so bile temelji 
državnega sistema; ako se samo po
misli, da volijo odposlance v -sovjete 
posamezni obrati, to se pravi strokovno 
organ izirano delavstvo, potem sledi 
jasno, da so strokovne organizacije 
najjač i faktor državnega ustrojstva. Pr
votno je bilo kolektivno članstvo za 
vse delavstvo obligatorično; deloje
maici poedinega obrata so bili v skup
nosti člani odnosne strokovne organi
zaciie. Seelaj je članstvo prostovoljno; 
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seveda je moraličen pritisk na vsakega 
delavca tako silen, da je ta prosto
voljnost bolj formalnega pomena. 

Strokovne organizacije so odloču
joči faktor v gospodarstvu. Sporazumno 
s strokovnimi organizacijami se ime
nujejo uprave državnih podjeti j in se 
urejajo vsa vprašanja na polju indu
strializacije. Tovarniški komiteji (Slično 
našim delavskim zaupnikom) so celice 
strokovnih o rganizacij venem obratu; 
vsi delavci gotove industrialne panoge 
enega kraja se potem združu jejo v 
strokovnem društvu in vse strokovne 
organizacije gotovega kraja se .nadalje 
zvežejo v .sovjete profeSionalnih udru
ženj" dotičnega kraja. Nadaljne višje 
edinice so gubernijski sovjeti profe
sionalnih udruženj, ki se osredotoč ij o 
v centralnih komitejih posameznih in
dustrialnih udruženj . Poedini centralni 
komiteji so končno združen i v »vse
ruskem centralnem sovjetu profesional
nih udruženj". 

Strokovne o rgan i'lacije se najinten
zivnejše bavijo s produkcijsko-tehnično 
izgraditvijo državnih podjetij; v to 
svrho posluje .y Moskvi znanstvena 
institucija .centralni institut dela", a 
v provinci poedini manjši .in~tituti 
del a" . Poleg tega instituta obstOje še 
razne komisije za normaliziranje, ko
misije za ekonomsko obratovanje, psi
hotehnične preiskuševal ni zavodi itd. 
Značilno za globoko umstveno pojmo
vanje industrijskega dela je, da se 
»Taylo rjev' si , tem vsestransko pro
učuje in .uporablja . 

V splošnem in kratkem op'šemo 
delokrog strokovnih organizacij, ako 
naštejemo njih glavne naloge, ki so : 

1. Zaščita interesov delojemalcev v 
privatni industriji. 

2. Skupno z ljudskim komisariatom 
za del o nadzorstvo o izpolnjevanju de
lavnih zakonov. 

3. Sodelovanje pri upravi in izpo
polnitvi državnih podjetIj . 

4. Strokovna, politična in kulturna 
propaganda. 

"5. Sodelovanje pri varstvu zdrav ja, 
socialni hi gij eni in zavarovanju delav
cev. Tovarniško nadzorstvo. 

• 
6. Strokovno šolstvo in vajeniška 

izobrazba. 
7. Urejevanje d ržavne mezdne po

litike. 
Končno naj sledi še nekaj številk 

o moči stro kovnih organizacij, katere 
posnemam iz podalkov VI. ko ngresa 
strokovnih organizacij leta 1924. Do 
tega časa je bilo v sovjetski uniji 23 
vseruskih udruženj v 1252 guverni jskih 
sovjetih profesionalnih udruženj sskup
no 5,500.000 člani. Teh 23 udruženj 
se razdeli na s l edeče kategorije: 

Štev. 
Ime ct'nlr.llnt~3 l:druit'llja Šle\" ČI.1nov gub. 

Kmečki in gozd . delavci 
Papirna industrija . 
Ruda rj i 
Lesna industrija . 
Industrija usn ja 
Kovinska industrija 
Peki . . . . . 
Živil na industrij a . 
Sladkorna industrija. 
Stavbinski delavci 
Tekstilna industrija . 
Kemična industrija 
Konfekcijska industrija 
Transportni delavci . 
Zelezničarji . 
Lokalno -transp. delavci 
PoSta in brzojav 
Umetniki. 
Znanstveniki 
Solstvo 
Sovjetski nameščenei 
Komunalni obrati. 
Gosiilni ča rstvo . 

297.436 
26.902 

305.332 
120.902 
89.394 

518.627 
78.648 

769.056 
48.164 

244.975 
476.104 
155.274 
52.854 

124.413 
738.592 
139. 126 
101.303 
58387 

331.907 
477.698 
542.672 
173.992 
69.532 

Skupaj 5,550.989 

1I1lr. 

81 
13 
38 
61 
68 
69 
79 
76 
1 I 
72 
46 
52 
58 
40 
22 
70 
88 
81 
82 
82 
82 
76 
65 

1252 

V celoti je bilo okoli 92'10 vseh 
delojemalcev v let u 1924 orga niziranih. 
Ostalih 8'10 odpade na sezijske de
lavce in na nameščence armade, ki ne 
morejo biti člani strokovnih organi
zacij. 

Glede . sodelovan ja s trokovnih or
ganizaCij v centralnih institucijah dr
žave je bilo povedano že v prvi šte-
vilki "Zapiskov" . -

lov na delavce - vojaške be
gunce. Te dni so prinesli vsi dnev
niki sledeči -razglas: 
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.Ne sprejemaj te v službo oseb brez 
vojaškilI dokumentov. V smislu razpisa 
velikega župana ljubljanske oblasti z 
dne 12. decembra 1924, št. 29.908, se 
razglaša, naj noben delodajalec ne 
sprejme v delo ali službo osebe, ki se 
ne more izkazati z vojaškim dokumen
tom. Da se predvsem omogoči izsle
dovanje vojaških beguncev, se prebi
valstvo po razpisu ministra za notranje 
zadeve, oddeJjen je za državno zaščito, 
z dne 26. novembra 1924; D. Z. broj 
10.293, opozarja in pozivJja, da no· 
bene osebe, ki se ne more izka?ati z 
vojaSkim dokumentom, ne sprejme v 
delo ali sluibo, temveč naj v smislu 
veljavnih zglaSevalnih predpisov vsako 
tako os~bo naznani na deieli županstvu, 
v Ljubljani pa policijski direkciji, da 
ugotovi njeno identiteto. Neizpolnje
vanje take prijave povzroči delodajalcu 
neprilike in kazni. V Ljubljani pristojni 
dobijo potrebne voja ške dokumente, 
t. j. vojaško zglasnico - če je še ni
majo - v mestnem vojaškem uradu." 

Kako misli delavstvo o tem raz
glasu, je vsakemu jasno in ni potrebno 
nobene opazke; boj proti militarizll1u, 
proti vojaški obveznosti in proti pre
vročim zaSčitnikom teh nečloveških 
služb ne bo s takimi razglasi prav 
nič opeSa!. Taki in slični razgla si so 
le pripravni, da delavstvu kazejo tudi 
vse one nad loge militarizma, katerih 
se ono običajno ne zaveda. 

Vprašali smo pa nekoliko podjet
nikov, kako mislijo o tem razglasu in 
prejeli splošno odgovor, da se S tem 
načinom lova na vojaške begunce ne 
strinjajo. Popolnoma logično. Razglas 
zahteva od tlelodajalcev,- da bi izvrše
vali posel biričev in denuncijantov, ne 
da bi imeli zato kake koristi. Na
sprotno I V naj več primerih bi morali 
ravno svoje najboljše delovne moči 
izročati policiji. Kaj briga podjetnika, 
ako je njegov delavec zadostil vojaški 
dolžnosti, ali ne. Kaj briga delodajalca, 
ako je njegov suienj sposoben za vo
jaško §Iutbo in ako je posečal batinašk(\ 
šolo? Prav nič! Havno tako ne, kakor 
ne delavca, ako je njegov služboda
jalec plačal davke, ako je njegov službo-

dajalec izpolnil vojaške dolžnosti. Ta 
razglas je podel poskus, da se vpreže 
Se druge voljne kroge v policijsko 
službo, tako da bi vsa Eshaezija ne 
predstavljala drugo, ko na eni strani 
organizirano iandarmerijo in policijo, 
a na drugi strani prekucuSko in za
sužnjeno delavstvo. 

Ta razglas je nadalje nesramen lIa
pad na najprimitivnejše državljanske 
pravice delovnega ljudstva; za legiti
miranje delavca je zakonsko uveljav
ljena le delavska knjižica odnosno de
lavska legitimacija - a sedaj se hoče 
naredbenim potom upel jati Se novo 
legitimacijo, poročilo o izpolnjeni vo
jaški Sluibi. Ne vemo, ako je ddavska 
zbo. nica - kot zaščitnica pridobljenih 
pravic delavskega razreda - protesti
rala proti tej nakani, aKo ni , potem 
mora storiti to nemudoma. Ne samo 
protestirati, nego tudi storiti vse, da 
se ta obskurna naredba takoj razveljavi . 

Ravno tako je pa tudi naloga tr
govskih in obrtnih zbornic - zaščit
nic pridobitvenih krogov - cia z vso 
Odločnostjo z~vrnejo to žalostno dolž
nost denunciranja. Izsledavanje voja
skih beguncev naj vrši oni, ki je za 
to poklican in nastavljen. Naravnost 
pi otizakonito in ob enem smdno pa 
je, da se poskusa s takimi naredbami 
predpisova'i delodajalcem, koga smejo 
sprejemati v službo in koga ne. Pod
jetnik naj sprejema dobre delavce in 
le lo, a poli cija naj lovi vojaske be
gunce in pridne delavce. 
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Kulturni pregled. 

Preganjanje krščanstva v RUSiji 
Profesor lj ubljanSke univerze doktor 
Grivec je imel 17. februarja t. 1. v ho
telu Union, v Ljubljani, pred na
bito poJno dvorano, predavtlnje z zgo
raj navedenim naslovom. To ni prvo 
predavanje te vrste, s katerim poskuša 
katoliška Cerkev diskreditirati revoln
cionarna delavska gibanja v očeh ljud
skih mas in zato se njegovi vsebini 
in njegovi tendenciozni propagandi
stični barvi ne čudimo. Mi se tudi 
ne bi "'avili l njim v naši znanstven i 



reviji, da ni prof. Grivec napravil uvoda, 
vsled katerega to predavanje, po na
šem mnenju, ne deskreditira samo njega, 
temveč tudi ljubljansko univerzo. Dr. 
Grivec je naglasil, da hoče ' raziska
vati dogodke v Rusiji po strogo aka
demskih načelih, t. j. vzeti za resnično 
samo to, kar je zgodovinsko dokazano, 
potem pa je navajal take-le stvari: 

.pred vojno je štel Petrograd, (t. j. 
Leningrad) čez dva miljona prebivalcev, 
sedaj, v "nesrečni" Rusiji, pa 700.000. 
Prej je štela Moskva tudi čez dva mi
ljona prebivalcev, sedaj pa 800000. 
Ikone, podobe matere božje, so bil e 
v cerkvah c;isto počrnele in ravno tako 
zlate kupole na cerkvenih strehah, sedaj 
pa so se začele kar s ame od sebe 
užigati in žareti v novem bleskl1. Ta 
čudež da je božje znamenje, da se bo 

. Rusija kmalu zopet osvobodila (b olj
ševiškega jarma, mendal) Dr. Grivec 
je pokazal tudi strašno sceno z revo
lucionarnega sodišča - čujte! - na
risano s svinčnikom v sodni dvoran i 
po temintem Angležu, ki je predstav
ljala obsodbo ruskih škofov. Pokazal 
je tudi oddelek rdeče voj ske, za ka
terega je trdil, da je ravno v pripravi, 
da naskoči nedolžne žrtve. To so 
znanstveni dokazi akadem ičncga raz
iskavanja gospoda profesorja, do ktorja 
Grivca. Uboga ljubljanska univerza! 

Mi bomo dr. Grivcu najbolje na 
ta način odgovorili na njegovo pre
davanje, da mu tu prevedemo iz rav
nokar izšl e knjižice franca Junga: 
Das geistige Russland von heute 1) , 
kratko poglavje: "Cerkvena vprašanja 
in religiozni boji", ki glasi: 

"Dva meseca po prevratu in zmagi 
boljševikov ' je grškopravoslavni pa
tria ril preklel zmagovalce. Boljševiki 
so se v začetka malo brigaJi z.a to. 
.Na deželi je pač prišlo o priložnosti 
osamljenih ropanj v cerkvah do iz
gredov, ki so bili v krvi zadušeni in 
v prvem leiu je stala duhovščina v 
sklenjenih vrslah na strani belih. Kljub 
temu pa tlačenje Cerkve ni bilo enotno. 
Bile so sicer odvzete mnoge cerkve 

1 ZaložlJR: Ul!stcin. Berlin. 
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in zahtevali so jih za šole in bolniš
nice in celo za klube in tvorniške so
vete. Božja služba je bila v celoti 
prenehala. V drugih krajih pa je zopet 
ostala, posebno v severni Rus 'ji, v 
velikih gozdnih ozemljih je kazala 
nižja duhovščina ' izrecno bOljševikom 
prijazne tendence. Stanje latentne cerk
vene krize je trajalo več let, dokler 
ni izbruhnila 1. 1922. Sovetska vlada, 
ki je vrnila Cerkvi zopet precej svo
bode, je zahtevala izročitev cerkvenih 
zak ladov kot fonde za nakup žita za 
gladujoče. Tedanji patriarh Tihon se 
je obrnil z ostrim pastirskim pismom 
proti temu in je prepovedal izročitev 
cerkvenih zakladov državi. To je daro 
vnanji povod za v notranjosti že wej 
pripravljeni razkol. Višji duhovniki 
Vedenski, Krasnicki , Kalinovski, Belkov 
in psalmist Stadnik so se obrnili do 
Tihona z zahtevo po . sklicanju kon
cila ter so proglasili Tihona dotlej za 
odstavljenega. Tekom spora, ki je sledil, 
je bil Tihon s svojimi privrženci v 
patriarhatu aretiran in predan sodišču. 
S tem je nastopil razkol in duhov
ščina se ie konstituirala kot začasna 
cerkvena 'uprava, iz katere se je pozneje 
izcimila, kot reformacija grško pravo
slavne Cerkve "Živa Cerkev". 

Živa Cerkev priznava socialno re
vo lucijo. Med nadaljnjimi točkami za
hteva odpravo samostanske oblasti, 
reformacijo ženitnega prava . škofov, 
priznanje dekanij kot samostojnih epar
hij, v katerih lahko postane vsak dekan 
škof in popravke v katekizmu in šol 
ski dogmatiki. Na poznejših cerkvenih 
kongresih so se tudi ob ravnava la vpra
šanja pastirovanja v sedanjih izpre
menjenih socialnih razmerah, vprašanje 
cerkvenega blagostanja, direktiv za 
propovedi, miSijone in šole. 

Cerkveni razkol in njemu sledeča 
pref:anjanja in religiozni boji so se 
izven Rusije često napačno presojali. 
V začetku se je zadržavala sovetska 
vlada nasproti njim precej pasivno, 
če prav so ji bili dobrodošli. Ne smemo 
pozabiti, da je bi la misel na refor
macijo grškopravoslavne Cerkve tudi 
že pred revolucijo živa. Nižja duhov-
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ščina se je borila tudi že prej za raz
ši rjenje svojih pravic in še posebe 
proti celibatu škofov . Popolna ločitev 
Cerkve od države nižji duhovščini ni 
bila neprijetna in položaj popov in 
dijaka nov ni bil pod carjem vedno 
srečen, če prav je bilo popstvo za 
ruskega kmeta od velike važnosti. , 
Vsekakor pa je ruski kmet, česar danes 
nikdo več ne taji, arelig iozen (neversko 
razpoložen), On gleda v popstvu in 
Cerkvi simbol, ki lahko pomeni srečo 
in n esreČil . V zvezi s tem simbolom 
je bil upliv popa in Cerkve mogočen. 
V vprašanjih vsakdanjega .življ enja, 
kjer je pretezala materiatistična usmer
jenost, ni pomenjala Cerkev nič, Upliv 
Cerkve na deželi je odvisel izključno 
od osebe popa. 

Razkol Cerkve je torej prihajal 
vladi. ravno o pravem času, ker se je 
pojavljal v ši"rokih masah po težkih 
letih državljanske vojske vpliv reakcij 
za povratek k cerkveni veri. Ta re
akcija je bila torej takore~ oč takoj v 
začetku tudi razcepljena. Ziva Cerkev 
se je razmeroma lahko uveljavila proti 
pravoslavni. Vas jo je v največjih pri
merih rada sprejemala. Ne da se pa 
tajiti, da so ji često sovetske oblasti 
in še posebno politična policija pri 
deiu pomagale. Deloma so bili popi 
Žive Cerkve s strani sovetskih orga
nOv naravnost vstaličeni. Vendar pa 
bi bilo napačno, razlagati si to kot 
nekake vladine ukrepe. Nasprotno, 
se je pokazala pri nižjem uradništvu, 
ki ga je k omunističn i val samo po
vršno oblizal, potreba sprave s Cerk
vijo. Živa Cerkev je bila socia lni re
voluciji prijazna. Ona jo je priznala 
in je odkazala Cerkvi v imenu revo
lucij e nov e na loge, katerih sovetska 
vlada ni samo trpela , temveč tudi pod
pirala, Ne prosvečeno ljudstvo je mi
slilo, da sklene najlažje na ta nač. in 
z bogom mir, če podpira Živo Cerkev. 
Radi tega so se zbirali vsi reakcio
narni elementi - v stari Cerkvi in boj 
Žive _Cerkve proti pravoslavni ni bil 
končno nič drugega, kakor obnov itev 
državljanske vojne v drugi obliki, tako 
nekako, kak or se jc imel pozneje raz-
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viti boj menjševiških zadrug na go
spodarskem polju proti proletarskim 
trustom. 

Istočasno je pr ep ustila vlada atei
stom in boju proti cerkveni veri sploh, 
ki se je v ,glavnem koncentriral v ko
munističnem gibanju, in ki ga je vo
dila posebno mladina, prosto roko. 
Za pristaša historičnega materializrna 
pa ni intelektualni ateizem nič drugega, 
kak or zadnje bolezni pojavov propada 
buržuaznega razreda. Ta ateizem, ka
teremu je bila posvečena posebna re
vija "Brezbožnik", in čegar glavna 
tendenca je bila, razburjati v božj i 
veri zaostalo ljudstvo, pa je imel malo 
uspeha. In kot najbolj~i dokaz za tan
kočutno s t sovetskega aparata lah ko 
smatramo to , da je temu ateisti.čnemu 
gibanju kmalu pristrigel peruti. Le
ninovo ges lo: "Med maso" je zahte
valo drugih sredstev. Vera v boga 
naj se od znotr?j na zun aj razdere in 
to upanje ni neverjetno . ako se po
sreči , da · se vzbudi in utrdi zavest ši
rokih mas od notranje zadavoljnosti 
in materialistične od reši tve od onstran
ski l1 špekulaCij k tuzemski sre či. ' In 
v tem pravcu je usmerjeno delo so
vetske vlade. v cerkvenih vprašanjih. 

Smatrati Zivo Ce.rk ev za instrum~nt 
sovetske vlade, bi bilo popolnoma 
narobe. Danes je vlada Cerkvi še dosti 
bolj nasprotna, kakor je bilo priča
kovati ob času njene ustanovitve. Živa 
Cerkev zasled uje 1I101l0pol na vlado. 
Ona bi ra da sklenila z njo nekak kon
koruat in ona vedno naglaša, da ji je 
taka podpo ra av toritete potrebna v boju 
proti stari Cerkvi, toda sovetska vlada 
ne ravna z Zivo Cerkvijo nič druga če 
kakor s staro, kateri dovoljuje ravno 
tako popolno svobodo delovanja. Tudi 
ni izključeno, da se razkol v Cerkvi 
v doglednem času poravna in sk lene 
kompromis na gotov i r eformi stič ni bazi. 
Vsekakor izgleda, da meri na to neka 
izjava Tihona, ki je 7.opet prost in ki 
išče dotikl jajev z Živo . CerkvijO, Na 
drugi strani pa je sovet ska vlada dovolj 
jasno pokazala, da ni za konkordat. 

Pripornnimo naj le še, da razvija 
katolicizem sedaj prav živahno delo-



vanje. Že dolgo se govori v časopisju 
o r.ekem sporazumu vlade z Vatikanom. 
Pa Še prej so bile jezuitske misij e 
pripuščen e v južno Rusijo. Tudi za
stopniki drugih redov delujejo v Ru
sij i. In tudi mohamedanskim in bu
dist i čni m verskim' vajam ne dela vlada 
nikakih težav. 

* 
Tako torej izgleda to . neronsko" 

preganjanj e krščanstva v Rusiji brez 
čudežev na zlatih ik onah in cerkvenih 
kupolah, go'pod prof, Grivec. Neron 
jc preganjal prve kristjane, ker so bili 
revol ucionarji , ru ski proletariat pa pre
ganja boga te patriarhe in prazni sa
mostane, ker so reak cionarni in ker 
hoče kri stjanom z njihovimi bogastvi 
kupiti kruha. Molite, da zaža ri. tudi 
nad ljubljansko univerzo zlata kupola 
resn ične znanosti in da i zgine izpod nje 
tema zanikerne reakcije I A. 

Konstruktivizem. Črnigoj. Novi 
oder. (Konec.) Ljuustvo, J.nasa, je pač 
videla ta drzn i skok, toda ona ni šla, 
da bi storila enako. To skep ti čno raz
položenje onih, za katere prava umet
nost edino živ i, je obvarova lo ostalo 
umetniško deco tega časa pred usodo 
svojih bratov. Šli . so, pobral i vse, kar 
je bilo vrednega in trajnega na vseh 
teh " .. . izmih", zavihali ro kave in 
lIstanoviii organizacijo proletklilta. Sao 
dovi - glej zgoraj . 

Za časa jesen~ k ega velesejma se 
je pojavila v Ljubljani nova ullletniška 
struja (nova naravno le z ozirom na 
Ljubljano). Ljubljane ta "konstrukti
vistična" razstava sicer Ili razburila 
(Ljubl jane take bagatele sploh ne raz
burjajo, ker mora hraniti svoje ogor
čenje za velike primere kot su: sort· 
nijske afere s pederasti ali pa ljubice 
gospoda A.), pač pa je prinesla nekaj 
novega življ enja med idealno mladino. 
Černigoj je torej vabil na svojo kon
struktivistično razstavo na obrtn i šuli 
z o-,iginalnillli plakMi. .le to mlad 
človek, ki je bil deležen italijanske 
vzgoje, šel za dve leti V Nemcijo 
(Miinehen, stavbna šola v Wei maru) 
in planil nenadoma mcd, nič hudega 

sluteče, brate Slovence in j ih sprejel 
na svoji razstavi z ,elik imi , pokončno, 
poševno ali pa tudi narobe postavlje- • 
ni mi napisi: Kapital je' tatvina; l zobra
zba delavca in kmeta je nujno potrebna; 
Napredek mehanizma pomenja razde
litev lastnine; . Glavna smer našega 
stremljenja je organizacija; Umetnik 
mora postati inženir; Inženir mora po
stati umetnik; Umetnosti ni .. . itd. 
Med razstavljenimi konstrukcijami je 
im el tudi pisalne stro je, motorje, ko
lesa; zvest svo jemu principu, da je le 
konstrui<cija prvi izraz ,umetnosti' naše 
dobe. (Zagreb je že imel svoj .zeni
tizem ", ki je bi l v tem ozint povsem 
enak konstruktivističn i l11 teorijam.) Ta 
doba je dinamična in on vidi nalogo 
našega časa y spoznanju vrednosti in
dustri j e, toda tudi v osvoboditvi člo
veka izpod sužnjosti kapitala. SintcLa 
našega časa pa mII je: zb ližanje člo
veka z od njega ustvarjenim delom. 
,Videti, gledati, poslušati, doživljati vse, 
kar nam nudi naša okolica, jc naša na- ' 
loga. Vsakdo naj postane aktiven v 
vsem,' 

Teorija je eno - praksa pa jc več
krat drugo. Černigoj lahko govori, da 
hoče ustvarjati klIlturo za proletariat 
- vprašanje pa je. če so njegova iz
razna sredstva tudi pravilna in umestna 
za dosego tega cilj a. Če 110čemo do
biti odgovor na to vprašanje, ne smemo 
vprašati njega po namenih in po teo
rijah, ki jih ima, ampak pregledati mo
ramo njegova dela in iz efekta teh ne
govorečih stvari soditi o praktični 
vrednos ti pokreta. 1(0 sem hodil tako 
pot, sem prišel do nastopnii1 ra1.miš
ljanj. 

Pokret ima trojen življenski pomen, 
ki ga bo priznal tudi vsak lajik: plakat
ni, pedagoškj in komerCialni. Plakatno 
- propagandno učinkov i tost je že nešte
tokrat dokazal v prak ti čnem živl jenju. 
Zunanja oblika tovrstne forme slikar
skega in arhitektOllskega i1.l'ažanja se 
mnogokrat krij e z zakoni, ki jih je 
jlostavila panoga znanosti, ki se peča 
s psihologijo reklame. 
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Drugi pomen se mi zdi najvažnejši 
in tudi najbolj stvaren. Pedagoški. Na-



vajati deca in mladega čl oveka na po
vsem samostojno konstrui ranje modela, 
ki žive samo v fantazij i , vcepiti mu 
ljubezen do materiala, s kateriIII more
biti dnevno v tovarni operira, in se
znaniti ga z vsemi lastnostm i tega ma
teriala, pa najsižebn to l es, železo.. glina, 
papir al i karkoli drugega - to je tako 
lepa in res življenska naloga šole, cia 
je povsem gotovo, cia je burž.uazija 
nikoli ne sprejme v svoj učni načrt. 
(V Rusiji se tudi na tem polju že re
formira.) Tretji pomen sem e1ej al, bi 
bil trg"vski. In mislim. da se ne varam , 
če trdim , da bi Černigojeva šola (kajti 
on si je že lI stvari l wn j0 "šolo za 
arhitekturo") lahko pridobila materi
elnih sredstev za svoj procvit, ako bi 
gospodarsko izrabila vse le fantastične 
tvorbe, ter jih vrgla na trg. (Miklavžev 
semenj, Božič - ob teh prilikah bi 
se sigurno našel trg za manjše, nad
vse originalne izdelke, ki bi razveselili 
in zainteresira li otroško dušo.) 

To so najbolj pozitivne strani, ki 
sem jih našel. Negativne pa so: ab
straktnost in premajhna samoniklost 
avtorjevih zasnutkov. Abstrak tno je v 
umetnosti vse, ku ne bo zgrabil o z 
elementarno silo najpreprostejšE-ga g!e
dalca. Ono, kor se zgrabi, je sicer 
lahko tudi neumno, otročje, smešno 
- v tem slučaju seveda ui abstraktna. 
Mislim pretlvsem le na naš specielen 
slučaj . }{o sem gledal razstavo mo
derne ruske tlmetnosti, sem pri~el do 
umotvora (umotvor = ono kar je storil 
um in ne nara,·a). ki so se tudi zdeli 
na prvi pogled silno abstraktni. Mo
goče so to tudi bil i, toda jaz kot gle
dalec sem naenkra t zaživel v njih in 
ne da bi iskal kakr.šnekoli intelektu
alne rčlzloge sem užival, užival nekaj . 
kar ni predstavljalo nobene dosedaj 
poznane oblike, ali pa dosedaj po
znanega barvnega učinka. Ali, ko se ni 
videl inscenaci.jo Tairovega gledališča. 
(povsem kOl1struktivislična!) sem iudi 
takoj - in z mal10 vred vsakdo -
im el občutek, da je ta inscenacija ne
izbei.no morala nastati ravno za ta in 
ta komad, ker se je zdelo, da je vz
rasla iz njega. Tega občutka dosedaj 

pri Cernigoju še nise"1 bil deležen. 
Razlagam si to tako, da je še preveč 
vplivan [lO titeraturi (Merinetti in ona 
naslednikov nemškega .Sturma") in še 
vse premalo spojen s svojim delom. 

Energični ambicioznosti njegovi pa 
moramo zahvaliti, da si je generacija 
svoje zatočišt e ustvarila najmlajša u
meiniska, z njegovim ateljejem oziroma 
šolo, - kjer so vzeli pod krov tudi 
društvo .Novi oder", o ·katerem naj 
h koncu tlldi spregovorim par besedi. 

.Novi oder" je povsem kulturna 
organizacija, ki združuje v svojih vr
stah Illiade manuelce in mlade dijake. 
Letos komaj ustanovljena je te raz
širila svoj delokrog na: jezikovne te
čaje (nemWna. ruščina, italjanščina), 
ritmično telovadbo in dramatiko. Dram· 
ska sekcija .Novega odra" ima dvojen 
namen: prirejati navadne diletantske 
predstave po podeželskih odrih in 
naštudirati letno eno ali dve stvari, 
ki pa naj bodeta izraz resničnu novega 
dela, ki se bo izvršilo med članstvom. 
Tu se bo skušalo praktično uveljaviti 
(v gestah inscenaciji itd.), načela kon
strllktivizma. Upamo, da nedostajanje 
materielnih sredstev ne bo zadušilo 
že v kali, tega mnogo obetajočega 
društva. 

Tehnika In narodno gospodarstvo. 
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št.'Elektrifikacija Češko-Slovaške. 
V prvi številk i revije smo se seznanili 
z najnovejšimi načrti elektrifikacije Av
strije; v tej številki ho čem podati pro
jek te Češko - Slovaške republike. Ti 
ojJisi služijo v prvi vrsti boljšemu 
razum evanju poznejših člankov o elek
trifikaciji Slovenije, katero vprašanje 
močno vznemirja vse gospodarske 
kro;;e naše dežele. Ker pn imamo 
pri nas vetiko šlevilo principielnih na
sprotnikov tega vprašanja, je umestno, 
da predhodno pokažemo, kako mo
gočen razmah najdemo na tem polju 
v tujini in kako velikanskih del se 
lot ijo na, i sosedje, akoravl1o tudi pri 
njih vlada telka gospodarska in de
narna kriza. 



Najpomembnejši projekti' Ceh o -
Slovaške republike so sledeči: 

f. Kalorična podeželna centrala 
~Seestadtl" pri Komotavu je pro
JektJrana Za 30.000 KS. Centrala bo 
zgrajena neposredno ob državnem pre
mogovniku (Hedvigro v) in tro izrab
ljala premogovne odpadke (prah in 
manjvredni premog) iz dnevnih kopov 
tega premogovnika . . Centrala bo pri
čela z obratom v letu 1925. Po predi 
10žeOlh račuOlh bo porabila kilovatna 
ura ca 3 kg teh odpadkov; ker se ra
čunajo ti odpadki po 0'6 vinarjev za 
kg, bo torej stala proizvajana kilo
vatna ura 1 8 vinarjev. To je cena, ki 
še popolnoma odgovarja predvojnim 
postavkam. 

Vso pro izvajano energijo se bo pre
nes~o v 84 km oddaljeno Prago s po
moCJo 110.000 volinega claljnovoda. 
Projektirana centrala bo po sedanjih 
proračunih zadostovala Pragi do leta 
1928. 

2. Hidroelektrični centrali Stehovice 
in Vran na Moldavi. Ta centrala je isto
tako namenjena preskrbi Prage z elek
tričnim tokom in sicer za oni čas, 
ko pod 1. imenovana centrala ne bo 
več zadostovala (1928). Obenem se 
pa namerava izrabiti to vodno moč 
tudi za elektrifikacijo železnic , ki leže 
v tej okolici, v katere svrhe - in s icer 
za železni co Praga Pilzen - je dr
žava še odobrila predvidene investi
cije v znesku 66 milj . Kč 

Obedve centrali (Stehovice in Wran) 
sta projektirani na skupno 19.000 KS. 
Napetost predvidenega daljnovoda je 
110.000 voltov. 

3. Hidroelektrični centrali Kaaden 
. in Schreckenstein, prva na reki Eger, 

a druga na Vltavi. Centrali se naha
jati v gradb i in bodeti preskrbovale 
zapadno Češko z električno energijo. 
Kapaciteta obeh central bo 17.000 KS. 

4. Hi drotehnična centrala .Bergrei
chenstelll" na Votavi za približno 
11.000 KS. 

5. Zapadno - češke elektrarne -
last deželne uprave - preskrb"jejo 
vso zapadno Češko, približno 130 občin, 

94 

z električnim tokom. Te elektrarne 
obstoje iz sledečih central.: 

a) kalodčna centrala Pori či, ne
posredno prl premogokopu. tri paroe 
turbine za 27.000 KS; . 

b) hidroelektrična centrala Kraljični 
dvor za 3000 KS; 

c) kalorična centrala Pardubice 
11.700 KS; 

d) kalorična centrala Angelska gora 
pri Libercih 24.000 KS; 

e) hidroelektrična cen trala Kralj ev 
gradec 2000 ' KS, kalorična centrala 
istotam 2200 KS. 

Vse te zapadno- česke elektrarne 
so spojene za para lelna obratovanje 
z daljnovodi od 30.000 in ! 0.000 vol
tov v skupni dolžini 520 km. 

Ker vse do sedaj opisane električne 
centrale ne zadovolje vseh potreb, je 
posebno severni del Češke navezan 
tudi na uvoz električne energije iz Nem
čije, in sicer iz central v Hirschfelde 
in Olbersdorf. V pretečenem letu se 
je iz teh centra l uvozila približno 21 
miljonov kilovatnih ur. To uvoženO 
energijo namerava češka država v bo
dočnosti znatno obdavčiti in sicer do 
9 vinarjev (Kč) na kilovatno uro. Na
meravano obdavčenje zagovarjajo s 
tem, da je vsaka doma proizvajana 
kil ovatna Ilfa občutno obdavčena, 
potom davkov na premog in vodne 
moči. Pri tej priliki bodi omenjeno, 
da vsi krogi obdavčenje vodnih sil 
najstrožje obsojajo in da to obdav
čenje zelo zavira silnejši razvoj izgra
ditev vodnih sil na Češkem . 

Češko-Slovaška republika je. pred
videla za leto 1924 v svojem budžetu 
107 miljonov Kč le v svrho elektrifi
kaci je dežele in sicer je namenjenih 
od tega zneska 20 miljonov za novo
gradnje vodnih sil in 75 miljonov za 
izgraditev in raz~irite v kaloričnih cen
tral. Relativno poseduje Češka malo 
vodnih sil - ki bi bile vredne izgra
ditve - zato mora država forcirati iz
graditev kaloričnih central. To ji je 
tem lažje, ker je Češka tako bogata 
na dobrih premogovni kih. Silna pro
dukcija premoga proizvaja velike mno
žine manj vrednega premoga (prahu in 

,. 
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drobiža), kateri najde najboljšo izrabo 
v velikih kaloričnih električnih centra
lah na mestih premogovnikov. Edino 
neugodno je, da leže ti premogovniki 
večinoma na skrajnih obmejnih krajih; 
radi tega so potrebna večja daljnovodna 
om režja, za katere se je moralo do
ločiti do 110.000 voltov. Z navede
nimi električnimi centralami se name
rava - pol eg obče preskrbe po
ljdel stva in induslrije - elektrifici
rati železnice. Predvsem se bodo elek
trificirale vse proge, ki se s tekajo v 
Prago; prva električna proga bo Praga. 
Plzen, katera bo po proračunih zahte
vala 66 milj onov Kč stroškov. Pred
videno je, da se vse te železni čne 
proge v teku 10 let preuredi na elek
tiični obrat. 

Prav posebno je pa udomačena 
poraba električne energij e v polje
delskih krogih, seveda le v onih krajih, 
ki so priključena na električna omrežja 
gori opisan ih velikih central. Ni kmet
ske hi~e, ki ne bi imela elekt rične luči 
in svo jega domačega motorja; še celo 
električne peči v kll1etskih hišah niso 
redke prikazni. V tem pogledu imajo 
češki kmet ji zelo moderna naziranja 
v stvari ekonomije poljedelskih obratov. 

št. Ptačilna sposobnost v sov· 
jetski RUSiji. Takoj v počelku povem, 
da sled eče poročilo ne izvira iz kakega 
sovjetskega lista ali sovjetskega po
ročila , nego iz ust ,tvstr ijskega vele
podjetnika in sicer iz ust ravnatelja 
delniške družbe .Rusavstorg", kateri 
se nahaja vsaki mesec v Rusiji in ki 
gleda ves razvoj le iz kapitalističnih 
pogledov. To menda zadostuje, da o 
avtentičnosti poroči l a ne bo nobenega 
dvoma. 

Omenjena družba uvaža iz Avstrije 
najrazličnejše ind tlstrialne izdelke v Ru
sija: poljedelske stroje, papir; indu
strij ske stroje, l'lektrični material, tek
stilne izdelke itd .. a izvaia zopet raz
lične surovine in živežne pridelke. 
Uvažano blago prodaja \' večjem delu 
državnim trIIstom, nekaj tudi privatnim 
podjetjem. Ker imajo naši podjetniki 
v EShaeziji s plačili za državne dobave 
najžalostnejše izkušnje, je vrl o intere-
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santno zvedeti, da vlada v tem po
gledu v tako osovraženi sovjetski Ru
siji vzgleden red. 

Omenjeni podietnik mi je razlagal, 
da vrše državna podjetja (trusti) vse 
plačilne obveznosti do skrajnosti točno. 
Običajno dobi dobavitelj pri naročilu 
gotovo naplačilo, ki se giblje od ene 
osmi ne do ene četrti n e iznosa naročila . 
Ostanek se plača po izvršeni dobavi 
ali ako se dobava ne izvrši takoj, v 
več mesečnih obrokih, katerih plačila 
se nikdar ne zakasni jo. - Ta pod
jetnik mi je potrdil, da se v poteku 
dveletne izkuSnje, odkar ta drui.ba po
sluje v RUSiji, ni zakasnilo še eno 
plačilo - nit i za en dan. 

Isto tak o točna so tudi plačila pri
vatnih podjetnika \', ki se pa le v malem 
obsegu bavijo (seveda po predhodnem 
uradnem dovoljenju) z uvažanjem blaga 
iz inostranstva. Točnost plačil privat
nih podjetnikov ima zelo tehtne raz
loge - ·zapor. NajmanjSa zakasnelost, 
ki je naznanjena odgovarjajočemu ko
misariatu , se kaznuje s takojšnim in 
ohcutnim zaporom in z zatvoritvijo 
dotičnega podjetja. Ni čudno potem, 
da vladajo urejene razmere V pogledu 
plačili 

Vsa plačila se vrše potom akceptav, 
katere se vJlovči v državnih blagajnah 
ali pa uporabi za nakup surovin, ka
tere se izvažajo iz Rusije. Za vsak 
uvoz se mora imeti seveda licenco od 
ljudskega komisariata za trgovino, ka
tero se izda pa le na podlagi recipro
citete v svrho aktivne gospodarske bi
lance. Vsak uvoz mora biti namreč 
krit z odnosnim izvozom, ki v denarni 
vrednosti vsaj za :. odstotkov nad kri
ljuje znesek uvoza. Zato je tudi vsa 
trgovina z inotranstvom v rokah države, 
ki regulira z lahkoto aktivnost ruskega 
narodnega gospodarstva. -

Agrarna kriza v Jugoslaviji. Sve
!LIvna agrarna kriza odseva tu di v Ju
goslaviji in lahko bi rekli, da še mnogo 
bolj nego drugOd, ker vod i vlada tako 
gospodarsko politiko, ki direktno po
spešuje propadanje poljede lstva. Tako 
n. pr. jc uvedena, oziroma povišana 
carina na izvoz žita, kar cene žitu zniža. 



Nasprotno je carina na izvoz moke 
malenkostna, carina na uvoz moke pa 
naravnost velikanska. S tem je ustre
ženo velikim vojvodinskim izvoznim 
mlinom, ki drago prodajajo moko, a 
nizko kupujejo žito. Poljedelec seveda 
trpi. S takimi in podobnimi gospo
darskimi ukrepi se agrarna kriza le 
povečuje in "škarje" postajajo vedno 
bo lj široke in vedno težavneje bo, jih 
nekoč stisniti. Posebeo se težava vidi, 
če se obenem pomisli na tečaj , jugo
slovanske valute. 

Od leta 1919 do 1924 so v Jugo
slaviji padale cene poljedelskih nro
duktov. et cellt: illJuS[rifsKlm Izrieit\unl 
so poskočile. Škarje so se torej od
pirale. Za koliko, nam kažejo pedalki, 
vzeti iz • Pri vrednega pregleda" (1925, 
broj 1). 

Cena glavnih poljedelskih produk
tov je padla od Jeta 191 9 do Jeta 1924 
v procentih : 

pri koruzi za 33 ofo 
, pšenici • 25 ofo 
" govejem mesu ,,18 ofo 
" svinjskem mesu 29"/" 

Cena glavnih poljedelskih potreb
ščin je poskočila v letih 19 19 do 1924 
v procentih : 

pri opankih 
" bombažu 

za 

" " porhetu " 
" železnem plugu . 
• petroleju 

34 ofo 
62 % 

250 % 
165 0/0 
3 .. % 

Številke govorijo dovolj jasno. Za
to se ni čuditi, da se kmetje zopet 
strahov ito zadolžujejo, ko so izšli iz 
svetovne vojne brez dolgov. Temu 
gospodarskemu poslabganju kmečkega 
ljudstva odgovarja tudi revolucioniranje 
kmečkih plasti. Če k temu dodamo 
še strahovite davke, nadalje nacionalni 
moment in po l itično brezpravnost, si 
lahko ustvarimo sliko o globokem in 
revolucionarnem gibanju kmečkih mas. 

t. k. 

Nekaj opazk o ovojnici naše revije. 
Naslovna stran naše revije ni samo 

spredaj, ampak tud i zadaj. Mi ne po
znamo več naslovne strani, ki bi bila 
samo sprcdaL naša naslovna stran je 
ves ovitek. Prva stran nosi težo celega 
naslova. zadnja stran pa številko, datl1m 
in vsebino, ne pa, kot je bilo dosedaj, 
da je bila zadnja stran ogledalo inse
ratov in kino reklam, kar je bi lo pogo
slo tudi v pralislavju z idejo cele slvari. 
Nnš nnmen jc, da naj bo ves ovitek 
prnktično i7rab ljen, da bo čita t e lj imel 
ŽC na nv itku vse tisto. kar v notranjvsti 
nm';:: :1:1Q p:-czre ali pa še!" po d'dgem 
iskanju dobi, od nosno kar im:l čisto 
drugo funkcijo, kot pa tekst v notra
njosti. Poleg tega je ta nači n veliko 
bolj pra kti čen za urejevanje in iskanje 
po knjižnicah in čitalnicah. Zamisel je 
sledeča ~ . 

Črni krog pri napisu ,. kmečko-d e
lavske" ima namen takoj zainteJ;,esirati 
čitatelja in ga opozoriti, da je lo delav
ska-kmečka matica, t.j. združitev vseh 
vprašanj, ki se tičejo delavca in km eta 
v delavni skupnosti. 

Rdeča vertikalna (pokončna črta) po
meni čistost našega Č l oveka, stremljenje 
po poenostavljenju vsega in po disci
plinirani organizaciji, 

Kliše (foto-slika) služi izobraževanju 
človeka sploh, t. j. pokazati kmetom in 
delavcem produkcijo naše tehnike in 
moderne industrije sploh - lIsll'arjanje 
našega delavca, brez ozira Da tu ali ino
zem sko izdelavo. Spoznavati praktično 
vrednost našega ustvarjanja, dela. 

Stoječa .in l ežeča pisava opozarja či
tate lja, da dobi stavek popolnoma drug 
sm isel, da poudari doličn o misel in ob 
fnem čimbo lj ekonomsko izrabi prustor. 

Bod imo ponosni na svojo primitiv
nost, praktičnost in ekonomijo in za vra
čajmo vsak star način, ki glet.la samo 
na to, da je lep, ne pa, da je vreden. 
Gledati moramo samo na resno in 
stvarno razumevanje našega !1stvarjanja. 

Čr-goj. 
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Iz uredništva. 
Druga številka .Zapisko,," se nam, je zakasnila rudi tehničnih ovir. 
Dopisnike prosimo, da nam dopošiljajo članke do 15., material za pregled 

pa do 20. vsakega meseca, Vsakega 20. je uredništvo za številko prihodnjega 
meseca definitivno zaključeno. 

Članek v 1. šte vilki, na str. 27, z naslovom: "K taktiki v narodnostnem 
vprašanju na Primorskem" je iz peresa sodr, D. Anina, Podpis je bil odnesel 
tiskarski škrat. 

, Popravek, 

V članku : "Posestne razmere v Sloveniji", na str. 62, v zadnji vrsti je iz
puščena na koncu stavka beseda: let n o, 

Naše slike. 

Naša slika na ovoju 1. številke predstavlja Leninov grob. Slika na ovoju 
te številke pa rusko delavstvo pred carsko palačo, dne g, januarja 1905: Vsaka 
številka bo pri'nesla novo sliko. 

V zalogi "Delavsko-~m:ečke Matice" v Ljubljani se dobijo sle
deče knjige in brošure: 

1, Maksim Gorki: "Deveti januar" Din 7'50, poštnina 25 p 

2. Dr. Koralnik ; "Zaprta vrata" 

Svami Vivekanandi: "Bog in človek" 
" 

3. Pahor: "Medvladje" , socialni roman 
" 

4. Pariška komuna " 

5, Mile Klopčič: "Plamteči okovi", pesmi " 

6, Ivan Vuk: "Pravljice istoka" " 

7. "Zapiski", posamezna številka " 

Tu navedene knjige se dobivajo tudi po 

porterji in preprodajalci dobe 25'/0 popusta, 

7'50 , 
30'-, 
5'-, 

10'-, 
10'-, 
10'-

" 
" 
" 
" 
" 

25 " 
80 " 
25 " 

50 " 
50 " 

vseh knjigarnah, Kol-




