
ЖЕНА У СОВЈЕТСКОМ САВЕЗУ

СССР је једина земља у свету у којој жена 
заузима у друштву равноправан положај с муш- 
карцем.

Совјетска власт је уништила сва ограничења 
за жене и пружила им у свим областима привред- 
ног, државног, културног и друштвено—политич- 
ког живота иста права као и мушкарцима.

Жена је у Совјетској збмљи велика и утицај- 
на снага. Она најактивније учествује у изградњи 
привреде и културе, у изградњи комунистичког 
друштва.

Совјетска жена налази се заједно с читавим 
совјетским народом у авангарди прогресивних 
снага човечанства. Као најнаицреднији део жена- 
трудбеница у борби за мир, за потпуно искорењи- 
вање фашизма, совјетска жена с правом ужива ио- 
штовање свих слободољубивих народа.

Совјетске жене заузимају почасно место у 
Међународно.ј демократској федерацији жена, ко- 
ја је позбана да уједини Hanqpie свих демократ- 
ских жена света у њиховој борби за своја права, 
за срећнију будућност своју и своје деце, за чврст 
и трајан мир међу народима, а против покушаја 
реакције и потпал>ивача р!ата.



Свој високи положај у друштву совјетска же- 
на је освојила под руководством бољшевичке 
па.ртије, под руководством друга Стаљина, на те- 
мељу совјетске власти и победе социјалистичке 
изградње.

Први предуслов за успешно решење женског* 
питања у нашо.ј земљи било је успостављање со- 
вјетске власти. Социјалистичка изградња укључи- 
ла .је милионске адасе жена у активну друштвену 
и политичку делатност и довела до стварног ре- 
шења женског гштања у СССР.

Од тренутка кад је наша земља приступила 
изградњи социјалистичке индустрије и колектив- 
не земљорадње, улога жене у животу совјетске 
државе почела је све више да се повећава. На 
иницијативу друга Стаљина партија и совјетска 
држава развиле су велику делатност за увлачење 
жене у привредну, културну и државну изградњу. 
,,Треба сматрати великом Стаљиновом заслугом 
чињеницу да је у том периоду, у периоду првог 
развитка индустријализације и колективизације, 
када је требало мобилисати све радне снаге наро- 
да за решење великих задатака, поставио у свој 
величини женско питање, питање о положају же- 
на, о раду жена, о најважнијој улози жена, рад- 
ницгии сељанки, у привредном и друштвено-поли- 
тичком животу нашег друштва и, дигнувши га на 
потребну висину, дао му правилно решење” („Јо- 
сиф Висарионовић Стаљин, Кр>атка биографија”, 
стр. 120. 1947 г.).

Успешно решење женског питања у СССР је- 
сге једно од најсветијих и најочигледнијих сведо-
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чанстава да је, како у области друштвених односа 
тако и у области идеологије, Совјетска земља нај- 
напреднија земља у свету, која је дости.гла висок 
степен социјалног напретка и људске културе. По- 
знати социјалиста —• утописта Шарл Фурије ре- 
као је велику истину кад је изјавио да је у сваком 
одређеном друштву степен ослобођења жена при- 
родно мерило сваког ослобођења. Истинска сло- 
бода жена достигнута у СССР — сјајни је сведок 
совјетског демократизма, — правог најдоследни- 
јег демократизма, — израженог у реалним чиње- 
ницама стварне слободе, а не у говорничким при- 
чањима о „слободи“- Ма колико лепих речи, упу- 
ћених буржоаској такозваној демократији, иро- 
сипала продана бу|ржоаска штампа, остаје чиње- 
ница да у буржоаском друштву у већини жена 
'фпи двоструко: од капиталистичке експлоатације 
|и од робовања кући, које није отклоњено ни у јед- 
ној од буржоаских земаља.

На примејру решења женског питања у СССР 
нарочито се очигледно види да су совјетски дру- 
штвени и државни систем темељ истииске чове- 
кове слободе. Бебел .ie био у праву кад је пропо- 
ведао: „Нема ослобођења човечанства без соци- 
јалне независности и равноправног положаја по- 
лова”. (,,Жена и социјализам”, стр. XXXIX. 1919).

Решење л<енског питања у нашој земљи је од 
исто таквог светско-историског значаја као и ре- 
шење рТс1ционалног питања.

На примеру СССР виде трудбеници свих зе- 
маља какве се могућности пружају женама, кал 
су ослобођене социјалног угњетавања.
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Класно друштво изграђено на експлоатацији 
човека човеком, изазива 1разне облике угњетавања 
једних људи од других. Најраопрострањенији од 
њих, онај који задире у најшире масе л^уди јесте
— поред класног угњетавања трудбеника од ек- 
сплоатато|ра и угњетавања једног народа од Д Јзу- 
гог — угњетавање жене.

Развитком класне експлоатације, као и сви 
трудбеници, и жена-трудбеница је потпала под 
класно угњетавање робовласника, затим спахија и 
најзад капиталиста. У условима капиталистичког 
поретка тежина експлоатаци.је и угњетавања оба- 
ра се на женски пролетаријат с нарочигом снагом.

Војска радних жена, из којих капитализам ис- 
цеђује вишак вредности, достиже огромне разме- 
ре у буржоаском друштву. У САД број жена које 
раде на надницу достигао је 1944 године 17 'мили- 
она, што претставља 32,5% од укупног броја пла- 
ћених радника. Од сваке стотине радних жена 15 
су искључиви храниоци породице. Само 16% од 
укупног броја радних жена могло би да егзистира 
а да не продаје своју радну снагу капиталисти. 
Жене сачињава.ју 2/3 радника по ресторанима, хо- 
телима и Другим предузећима. Од укупног броја 
жена, које раде у фабрикама и радионицама, више 
од 3 1М1илиона је запослено на најтежим радовима. 
Карвктеристично је да је претставнички дом у 
САД предвидео смањење буџета „Женском бироу 
рада”, који се бавио питањем награде женског 
рада и борбе с дискриминацијом у односунажеие
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у области рада. Међутим, ови кредити претстав- 
љају бедну суму — свега само хиљадити део јед- 
ног процента државног буџета САД.

У свим капиталистичким земљама жена доби- 
ја мању награду за једнак рад с мушкарцем. Тако 
у прерађивачкој индустрији у САД зарада жене 
претставља 60% зараде мушкарца. У Енглеској 
раднице државних предузећа добијају 65% зара- 
де мушкарца, док v метално.ј индустрији, у инду- 
стрији машина и бродоградилиштима жене за 
једнак рад с мушкарцима добијају 53% зараде 
коју добија мушкарац.

Отсуство ради порођаја уз очување 'рада не 
гарантују бременитим. женама енглески закони. 
Закони САД исто тако не гарантују женама отсу- 
ство због бременитости. У многим предузе- 
ћима у САД постоји правило по ком се раднице 
на први знак бременитости отпушта.ју из службе. 
Жене које раде принуђене су да остављају децу 
без икаквог надзора.

Процес реконверсије — превођење привреде 
на мирнодопску производњу — у капиталистич- 
ким земљама најоштрије се испољио у положају 
жена-трудбеница. Незапосленост је ударила нај- 
пре по њима. Тако се, у САД у току 1946 године 
бр!ој жена надничарки смањио за огромну цифру
— 4 х/илиона душа. Милиони америчких жена — 
радница после рата биле су сувишни у предузећи- 
ма. Зарада жена у САД, ко.ја је и без тога била ис- 
под мушке, смањена је за 53% у поратним го- 
динама.
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На последњем заседању Савета Међународне 
демократске федерације жена, делегат америчких 
жена Филипс изјавила је: „Сада пред америчким 
женама стоје два главна проблема, а то су: прво, 
борба с незапосленошћу, и друго, борба против 
■неједнакости у награђивању рада и напредовању 
у служби”.

Положај жене сељанке у капиталистичким 
земљама тежак је и безизлазан. До крајности до- 
терана супротност између села и града, у ко.јо.ј ка- 
питалистички град немилосрдно експлоатише се- 
ло, одражава се нарочито .јако на жени-трудбени- 
ци- Огра«ичена узаним оквиром ситног домаћин- 
ства, живећи стално под претњом губитка кома- 
дића земље — своје кућице — у атмосфери идио- 
тизма сеоског живота, жена — сељанка се угшње 
на раду који не одговара њеној снази, који је из- 
нурује и затупљује јој ум.

Жена је и сад лишена политичких права у ве- 
ћини земаља. Да већ не помињемо жене у колони- 
јама и полуколонијама — ма да народи тих зема- 
л>а чине већи део чоЕечанства, — жене немају по- 
литичких права у скоро свим земљама Јужне Аме- 
рике, а такође у Турској, Грчкој, Франковој Шпа- 
нији, Кини, Индији итд. Карактеристично је да је 
у парламенту буржоаске Швајцарске, која се хва- 
ли својом „културом”, 1946 године поново про- 
пао прзјекат закона о давању политичких права 
женама. Но и у таквим буржоаским земл:,ама као 
што су САД н Енглеска, где је жена формално 
равноправна с мупжарцем, она је стварно отстра- 
њена од политичке делатости.
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У САД caiMo 7 жена заседа у Конгресу и 4 у 
(^енату и то 26 година од формалног давања пра- 
ва гласа женама, које претстављају 60% свих оних 
који имају право гласа. У сваком случају права ж.е- 
на регулишу се законом појединих држава. У 41 др- 
жави место сталног боравка једне удате жене мо- 
же бити само место сталног боравка њеног мужа. 
У 8 лржава само муж има право да располаже 
имовином породице.У 6 држава жена нема право 
да располаже својом зарадом, која, по законима 
тих држава, припада. мужу. У 4 државе ограниче- 
но је право жена да закључују уговоре и споразу- 
ме, и тако даље.

Живот црначких жена у САД још је горчији 
и неутешнији. 6 милиона црначких жена искориш- 
ћавају се углавном >на тешким, неквалификованим 
радовима — у .перионицама, као судопере у ре- 
сторанима и кухињама, као домаћа послуга. За- 
шгита р>ада за црнкиње не посто.ји. Смртност цр- 
начких жена и деце двоструко је већа од смртно- 
сти белих.

Закони САД формално дају право гласа свим 
грађанима, али у Јужним Државама, у којима је 
сконцентрисано црначко становништво, црнци су 
лишени основних усгавних права и не само да не 
могу учествовати на изборима, већ ни у друштве- 
ном^животу уопште.

Класном угњетавању, које подноси радна же- 
на у капиталистичком друштву, додаје се нацио- 
нално угњетавање, које проузрокује ово друштво.
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Иоложај жена у колонијама и зависним зем- 
љама уистину је трагичан. Жене у колонијалним 
земљама остају као и пре лишене основних поли- 
тичких, економских и грађанских права. Оне сно- 
се двоструко угњетавање и експлоатацију: од 
стране националних феудалаца и националне бур- 
жоазије и од стране страних империјалиста. Сем 
тога жену у колонијама притискују закони и оби- 
чаји вере и касте, који јој живот чине још несно- 
снијим.

Заштиту рада у колонијама не уживају уро- 
ђеничке жене и деца. Рад деце, почев од 5—6 го- 
дина, увелико се искоришћава на плантажама и на 
(јзармама. Пренатрпаност станова, нехигијенски ста- 
нови, отсуство лекарске номоћи, глад и епидемије 
воде ка огромној смртности жена и деце- Смртност 
деце v колонијама је највећа на свету и претстав- 
ља 50 %  наталитета- У колонијалним земљама 75°/с 
деце страда од исцрпљености.

У Индији глад сваке године односи 3,5 милио- 
на становника. 100 милиона становника болује од 
маларије. На 150— 160 милиона жена постоји све- 
га 600 породилишта. Рани бракови, карактеристич- 
ни за колонијалне народе, нарочито če често сре- 
ћ у  у  Индији. Девојчице оД 9— 10 година удају и 
тиме сакате њихово здравље и живот. У Индији и- 
ма више^од 25 милиона удатих жена које нису на- 
вршиле ни 15 година.

У капиталистичком друштву заснованом на 
експлоатацији, жена дели с мушкарцем заједничке 
облике угњетавања и понижења за све трудбенике. 
при чему је све то за жену удвостручено због ње-
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ног подређеног и неравноправног положаја у по- 
ређењу с мушкарцем. Због тога су жене-трудбени- 
це у капиталистичким земљама, како указује друг 
Стаљин најугњетеније од свих угњетених.

* * *

Женско питање је створило велику литерату- 
ру, која је обележена борбом напредне мисли про- 
тив реакционарне нетрпељивости. Ова нетрпељи- 
вост се не зауставља пред циничним оправдањем 
угњетавања, које трпи жена. У небројеним „радо- 
вима“ реакционарни идеолози владајућих класа 
на све могуће начине оправдавају угњетени и под- 
ређени положај жене- Позивање на „природу“ ко- 
ја је, тобож, предодредила зависан и угњетенипо- 
ложај жене, нарочито се често среће у тим „ра- 
довима“.

„Природни“ Докази за оправдање експлоата- 
ције и угњетавања увек су наилазили на широку 
примену у делима идеолога експлоататорских кла- 
са- Од прве појаве класне неједнакости и експлоа- 
тације па до данашњег дана, почев од робовла- 
сничког друштва и завршава.јући савременим капи- 
тализмом, идеолози експлоататорских класа дока- 
зивали су „оправданоет“, „разумност“ и “природ- 
ност“ поретка експлоатације позивајући се на 
„природу“> која је веле, својим „неизмењивим“ и 
„неумитним законима“ одредила да богати буду 
богати и да владају, а сиромаси — да раде и да се 
потчињавају. Неједнгкост и угњетавање народа 
образложавају се исто таквим „доказима“. Ако су
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позивања на „природу“ увек била погодна експло- 
ататорима за оправдање експлоатације, она наилазе 
нарочито широку примену за оправдање не- 
једнакости и експлоатације у односу на же^ 
ну. Безбројне СУ књиге, чланци итд-, v којима 
се доказује да је жена нижа од мушкарца по са  ̂
мој својој природи, д а је њ у  сама природа осудила 
на зависност од мушкарца, на удаљење од дру- 
штвеног живота, на ограничење њених ингереса 
на породицу, кухињу и цркву-

Идеологија женске неједнакости јесте састав- 
ни део идеологије реакционарних класа уопште а 
реакционарне идеологије савремене буржоазије 
посебно.

Увредљива и фанатична расуђивања о жени 
и данас нису реткост на страницама буржоаске 
штампе. Као жиг срамоте на култури буржоаске А- 
мерике лежи чињеница, да су у њој могуће изја- 
ве, сличне тврђењу некога Роја Хилтона у „Хар- 
перс Магазину“: „Жене—то су разнежена инфан- 
тилна створења која обожавају раскош и која во- 
де нашу цивилизацију дегенерацији“, или сличне 
тврђењу истакнутог часописа“ „Лајфа“ у коме се 
каже: „Да ли ће жене продужити и даље да за- 
служују поштовање целога света? Ми у то сумња- 
мо. Као класа, оне су највећа препрека на путу да- 
љег напретка“.

Ifr историји женског питања одлучни глас про- 
теста Лротив угњетеног- положаја жене углавном 
се дизао из средине трудбеника- У историју бопбе 
за ослобођење жеиа светле странице су уписали ве- 
лики руски просветитељи.
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Бјелински је са страшћу разобличавао нејед- 
накост и угњетавање жена v његовом добу. Он је 
посветио много надахнутих редова откривању ле- 
поте душе руске жене, изношењу ризнице ума, до- 
броте, племенитости који се скривају у Њ0Ј- Бје- 
лински је изрекао ту важну мисао да жени морају 
бити отворене све области друштвене делатности, 
да то и јесте услов њене стварне једнакости и у- 
слов да она изврши своју најважнију друштвену 
функцију — васпитање деце. Бјелински је говорио 
Да су живот и делатност у кругу заједнице нуж- 
ност не само за мушкарце него и за жене, и да о- 
граничити делатност жене породицом и кухињсм 
значи лишити је човечјих права. Свет знања, умет- 
ности, тврдио је Бјелински, свет заједнице мора 
исто толико бити отворен жени колико и мушкар- 
цу, јер је жена, као и мушкарац, најпре — човек, 
а тек затим жена и домаћица.

Доброљубов и Чернишевски су показивали 
v својим делима да је угњетавање жене у царској 
Русији резултат режима мрака, угњетавања и на- 
сиља који је владао за време царизма. „Каквим је 
истинитим, снажним, проницљивим умом, —• писао 
је Чернишевски, — жена обдарена од природе! И 
тај ум остаје неискоришћен за друштво: оно га од- 
бацује, оно га потискује, оно га гуши; а историја 
човечанства би пошла десет пута брже, када ов&ј 
ум не био одбациван и убијан, већ кад би ра- 
дио“. У роману „Шта да се ради?“ Чернишевски је 
створио лик напредне руске жене која је служила 
као пример покољењима руских револуционарки.

Међутим, и поред све вредности мисли руских
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просветитеља о женеком питању, недостатак њи- 
ховог размишљања био је у томе што они нису мо- 
гли да укажу на стваран пут за ослобођење жене, 
за уништење угњетавања које је њу притиски- 
вало.

Једино право решење женског питања дао је 
марксизам- Марксизам је разголитио друштвене и 
класне корене женске неједнакости и угњетавања 
и показао да су они неизбежно изазвани поретком 
приватне својине и експлоатације. Лењин је ука- 
зивао да „тамо где постоји капитализам, тамо 
где се чува приватна евојина земље, где су фабри- 
ке и предузећа приватна својина, тамо где јесачу- 
вана власт капитализма, тамо ће повластице остати 
у рукама мушкараца“- (Дела, св. XXV, стр. 467— 
468).

Марксизам-лењинизам, откривши праве коре- 
не неравноправног положаја жене у друштву, за- 
једно с тим указао је жени пут ка ослобођењу, по- 
везавши њену борбу за слободу и једнакост с ос- 
лободилачким покретом радничке !класе.

Творци марксизма-лењинизма су при том пола- 
зили од дубоке вере у револуционарне могућно- 
сти жене.

„Ниједан велики покрет угњетаваних у исто- 
рији чоречанства, — писао је друг Стаљин, — ни- 
је се дешавао без учешћа жена-трудбеница. Жене- 
трудбенице, најугњетеније од свих угњетава- 
ваних, никада нису остајале и нису могле да оста- 
ну по страни од великог пута ослободилачког по- 
крета- Ослободилачки покрет робова истакао је, 
као што је познато, стотине и хиљаде великих му-
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ченица и јунакиња. У редовима -бораца за оелобо- 
ђење кметова стајале еу десетине хиљада жена- 
трудбеница. Не изненађује што је револуционарнн 
покрет радничке класе, најснажнији од свих осло- 
бодилачких покрета угњетаваних маса, привукао 
под своју заставу милионе радних жена.“

Лењин је подвлачио огромну важност масов- 
ног увлачења жена у изградњу новог друштва ради 
обезбеђења победе социјализма. Искуство свих о- 
слободилачких покрета сведочи, указивао је Ле- 
њин’ да успех револуције зависи од тога колико у 
њему учествују жене- „Не може бити социјалистич- 
ког преврата — говорио је он, — ако огроман део 
радних жена не узме у њему знатног учешћа“ (Де- 
ла, св. XXIII, стр. 285).

Ове Лењинове мисли добиле су даљни развој 
и конкретизацију v радовима друга Стаљина. Друг 
Стаљин је образложио одлуку о нужности најши- 
рег удруживања женских радних маса v циљу ства 
рања комунистичког система- Друг Стаљин је у- 
казао да пролетаријат мора да сматра жене-труд- 
бенице као неопходну резерву у пролетерској ре- 
волуцији и да ову своју резерву мора претворити 
у армију активних бораца за комунизам. У томе се 
састоји, учи друг Стаљин, најважнији задатак раД- 
ничке класе, која је дошла на власт и првостепе- 
ни з^атак совјетске државе.

„Жене-трудбенице, — писао је друг Стаљин,— 
раднице и сељанке јесу највећа резерва радничке 
класе. Та резерва претставља добру половину ста- 
новништва. Да ли ће женска резерва бити за рад- 
ничку класу или против ње, — од тога зависи суд-
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бина нролетерског покрета, победа или нораз про- 
летерске револуције, победа или пораз пролетер- 
ске власти- За то се први задатак тгролетаријата и 
његовог руководећег одреда, 'комуниетичке пар- 
тије, састоји у томе да поведе одлучну борбу за 
ослобођење жена, радница и сељанки од утицаја 
буржоазије, за политичко просвећивање и органи- 
зацију радница и сељанки иод заставом пролета- 
ријата“.

„Али радне жене, — учи даље друг Стаљин,— 
нису само резерва. Оне могу и морају да пос1*ану, 
при правилно вођеној политици радничке класе,
— права ap'MH.ja радничке класе која се бори 
против буржоазије. Исковати из женске радне ре- 
зерве војску радница и сељанки која ће да> се бо- 
ри раме уз раме с великом војском пролетаријата,— 
у томе је други одлучујући задатак радничке 
класе“-

Историско искуство решења женског питања 
у СССР необориво доказује сву лаж реакционар- 
них идеја о тобож „прикривеној“ неједнакости 
жене с мушкарцем. Истовремено ово искуство пре- 
гледно показује исправност и напредност решења 
женског питања од стране марксизма-лењинизма. 
Успешно решење женског питања у СССР утоли- 
ко је значајније што се оно морало остваривати v 
борби е'нарочито мрачним наслеђем прошлости.

У царској Русији жена је била лишена бирач- 
ких права, била је искључена из политичког живо- 
та. Она је обављала мање квалификовани рад у 
производњи, при чему је за њега добијала: награ- 
ду знатно мању него мушкарац- Од 2,300.000 жена
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најамних радница, 1,300.000 је било загсослено као 
домаћа послуга у градовима.

Закони буржоаско-спахиске Русије чинили су 
жену бесправном не само у друштвеном, но и у До- 
маћем животу и ставили је у потпуну зависност од 
мужа—господара. У зборнику закона царске Руси- 
је писало је: „ Жена је дужна повињавати се му- 
жу своме, као глави породице, указивати му љубав, 
поштовање и неограничену послушност, бити му 
услужна и привржена". Удата жена није чак има- 
ла ни своју путну исправу; она је била дописача у 
мужевљевој путној исправи- Неписменост и зату- 
цаност били су удес радница и сељанки.

О тешкој прошлости руске жене-сељанке друг 
Стаљин је говорио: „Док је жена била девојка, њу 
cv сматрали, такорећи, за последњу од трудбеиика. 
Радила је она за оца, радила је,.руке није скршта- 
ла, а отац јој је ипак пребацивао: „Ја те храним“. 
Кад се удала радила је за мужа, радила тако како 
је муж приморавао да ради, и опет јој је муж пре- 
бацивао: „Ја те храним“. Жена на селу била је нај- 
нижа врста трудбеница“-

Тежак положај жене за време царпзма огледао 
се у класичној руској литератури, која је посве- 
тила светле странице сликању тужне женске суд- 
бине. Подређени положај руске жене одразио се 
и у мнђгобројним пословицама и узречицама. По- 
ложај жена угњетаваних народа у царској Русији 
био је још страшнији.

Жена — Узбечанка, Туркменка, Таџичанка, Ка- 
зачанка, Азербејџанка итд— билаје нотттуно бес- 
правно створење. Без изузетка неписмене, затворене

17



удомовима својих очева или мужева, жене угњете- 
них народа животариле су без наде, лишене ма ка<к- 
вих могућности за развитак својих снага и спо- 
собности.

Револуција радничке класе извршила је одлу- 
чан преокрет у положају жене. „Бол^шевичка со- 
вјетска револуција, — писао је Лењин, — погсеца 
жиле угњетавању и неједнакости жене тако дубо- 
ко, као што се није осмелила да их потсече нијед- 
на партија и ниједна револуција на свету“ (Дела, 
св. XXIV,' стр. 193).

Још од првих дана совјетске власти В. И. Ле- 
њин је поставио питање о увлачењу жене у дру- 
штвену делатност, v управљање државом.

Млада Совјетска република, израњављења ра- 
зарањем и глађу, бранила се од интервенције и у- 
нутрашње контрареволуције. Многе жене-патрио- 
ти бориле су се на фронтовима уз своје очеве, му- 
жеве и браћу, док су друге неуморно радиле у по- 
задини- Лењин је високо уздизао хероизам, истрај- 
ност и иницијативу бораца трудбеница.

На IV Московској градској ванпартиској кон- 
ференцији радница, 1919 године, Владимир Илић 
је говорио: „-„Совјетска власт ништа не може то- 
лико да цени, као помоћ широких маса ванпарти- 
ских жена-радница“ (Дела, св. XXIV, стр. 471).

Кад су пред совјетским народом у читавој њи- 
ховој величини постављени задаци обнове разорене 
прдареде, задаци мирног изграђивања, Лењин .је 
поноВо подвлачио да „на том послу жене морају 
да одиграју главну улогу и оне ће је, наравно оди- 
грати“.
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Састављајући грандиозне планове преуређења 
земље из основа, њеног претварања из економски 
заостале и зависне у моћну напредну индустриску 
државу, Лењин је у извршењу ових планова одре- 
ђивао видно место женама-

,,..,Дело које је отпочела Совјетска власт може 
кренути напред само онда, — говорио је он, — 
када уместо стотине жена у читавој Русији узму 
учешћа у њему милиони и милиони жена- Тада ће 
дело социјалистичког изграђивања, ми емо увере- 
ни, бити обезбеђено.“ (Дела, св. XXIV стр. 472).

Преласком на социјалистичку реконструкцију 
народне привреде, која је захтевала историско 
стваралаштво милионских маса трудбеника, совјет- 
ске жене, надахнуте бригом бољшевичке партије 
и совјетске државе, бригом великог Стаљина, сту- 
пиле су на широко поље производње и политичке 
делатности и у току социјалистичке изградње пре- 
расле v велику снагу и заузеле истакнуто место у 
животу земље.

Друг Стаљин се стално брине о женама-труд- 
беницама, о њиховом образовању, развитку и кул- 
турном подизању захтевајући од државних јавних 
радника истрајну борбу за општу писменост, за 
увлачење жена-трудбеница свих народности у дру- 
штвени рад и политичку делатност. Лењинско-ста- 
љинска национална политика наше партије одигра- 
ла је нарочито важну улогу у делу ослобођења 
жене.

Дајући жени СССР сва грађанска права Ста- 
љински Устав је на делу гарантовао потпуно оства- 
рење тих права-
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Совјетској жени широко су нружене могућ- 
ности учешћа у управљању државом и У политич- 
ком животу земље. Много жена, које су својим хе- 
ројским радом за време рата и пожртвованим уче- 
шћем у поратној обнови народне привреде стекле 
ауторитет и заслужиле поверење совјетских бира- 
ча, налази се међу члановима Врховног Совјета 
савезних и аутономних република.

На кормило државне управе као равне међу 
равнима, доведене су жене-раднице на пољу нау- 
ке, културе, и уметности, чувене раднице и колхо- 
знице свих народности Совјетског Савеза. Међу 
члановима Врховног Совјета Савеза ССР налазе се 
Ана Антонова, претседница колхоза, дечји лекар 
Марија Соколова, позната трактористкиња—Укра- 
јинка Паша Ангелина, народна уметница СССР Јер 
менка Ајкануш Даниељан, доктор биолошких на- 
ука Казачанка Најмо Базанова, мајстор високих 
жетвених приноса памука Туркменка Ана Мухаме- 
дова Ораз Гул, директор фабрике чаја Ђурђијанка 
Ајше Гургенидзе и многе друге и многе друге-

О порасту политичке делатности жена много- 
националнс совјетске државе сведоче следеће 
сјане цифре: међу делегатима првог конгреса Со- 
вјета било је свега 5 жена; у саставу делегата VI 
конгреса Совјета 96; v Врховни Совјет СССР пр- 
вог сазива било је изабрано 227 жена посланика, а 
10 фебруа^а 1946 године изабрано је 277 најбо- 
љих кћери совјетског народа. Више од 1.700 жена 
изабрано је данас за посланике Врховних Совјета 
савезних и аутономних република; 456 хиљада же- 
на је изабрано за посланике месних совјета. Само
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у РСФСР више од 27.000 жена руковоДи сеоским 
совјетима.

У Совјетској земљи постала је обична појава 
Да жене заузимају одговорне положаје у држав- 
ном апарату.

Совјетски друштвени поредак показао је чи- 
тавом свету да cv широко укључење жене у поли- 
тички живот и њено увлачење у активни ствара- 
лачки рад у свим гранама привредног и културног 
изграђивања, повећали снагу и моћ наше државе- 

Совјетска жена је активни учесник изграђивања 
социјалистичке народне привреде. Већина созјет- 
ских жена је запослена на производном раду. Упо- 
редо с мушкарцима оне стварају материјалне вред- 
ности за Отаџбину, за народ.

До Великог Отаџбинског рата жене су у народ 
ној лривреди наше земље претстављале 40% свих 
радника- У току последњих 6 година још више се 
повећала улога жена v народној привреди.

Број совјетских жена — руководилада произ- 
водње, инжењера и техничара запослених у инду- 
стрији, траиспорту. грађевинарству — приближава 
се четвртини милиоиа.

У протеклој години нове пјатиљетке поново се 
истакла плејада жена — првака социјалистичке ripo- 
изводње, које cv дале узоре високе продуктивностн 
рада. Оие су одмах добиле стотиие и хиљаде след- 
бешТка.

Жене учествују у покрету за извршење и над- 
машивање задатака ијатиљетке пре одређеног рока. 
Знатан број ateiia после свођења резултата протекле
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године, нмао је на свом рачуну по две, три и винге 
годишњнх норми.

У iiauio.i земљи су позната имена мноштва жена 
које су усавршиле свој рад и тиме дале драгоцени 
допринос за извршење новог петогодишњег плана. 
Шеменити иотстрек ирвакај социјајшстичког так- 
шгчења у индустрији— Марије Волкове. Клавдије 
Зенове, Јевгеније Бољшакове, Галине Сергијенко, 
Марије иивицке — нрихваћен је од милиона совјет- 
ских људи — мушкараца и жена.

На њивама наше земље марљиво ради жена- 
сељанка. Велика је њена улога у развоју и јачању 
колхозног система, који је утврдио самосталан и по- 
частан положај жене у пољонривреди. Колхозни по- 
крет је истакао на руководеће положа1е многе хи- 
љаде ваиредних жена-колхозница. 250 хиљада же- 
на руководе тракторским бригадама., управљају 
комбајнима и тракторима. 350 хиљада жена раде као 
бригадири по колхозима, управљају фармама. 15 хи- 
љада жепа стоји на челу колхоза.

У годинама Великог Отаџбинског рата жене- 
колхознице су на својим леђима изнеле главни те- 
рет рада на обезбеђењу Совјетске Армије и земљо 
хлебом и другим пољопривредним ироизводима. V 
томе је велика заслуга совјетске жене пред наро- 
дом.

Даиас наше колхознице воде неуморну борбу 
за лгризидацију тешких последица рата и суше у 
1946 годиии, за обезбеђење високих и сталнх жет- 
вених приноса са колхозних поља, за проширење си- 
рсвинских и прехранбених извора наше земље. Чи- 
њеница да се 22 жене налазе међу 49 првака пољо-
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нривреде који cv освојили високо звање Xepoia 
Социјалистичког рада за добијеие високе жетвене 
ириносе у 1946 години, — iecT^ *^казатељ ванред- 
них резултата које jie постигла, паша колхозница а 
истовремено и оцена љених великих заслуга.

(Јтваралачка ииицијатива и оргаиизаторске спо- 
собпости жена-сељаики порасле с.у под условима ко- 
лективног рада. Колективизација села отворила је 
сеоским женама широки и светли иут iva бољем жи- 
вот.у, и оие су сиремне да раде не.уморно на јачању 
и цветању колхозпог система.

»Што се тиче самих колхозница, оне морају да 
имају на уму сиагу и значај колхоза за жене, мо- 
рај.у да имају на уму да само у колхозима имају мо- 
гућност да б.уду иа равној нози с мушкарцима. Без 
колхоза — неједнакост, у колхозима — једнака 
права. Нека о томе воде рач.уна др.угарице колхоз- 
иице и нека чувају колхозии систем као зеиицу у 
оку«, — учи друг Стаљињ

llopacT прод.уктивних квалификација Јкена о- 
могућио им је да заузму видно место међу иовато- 
рима и организаторима производње у индустрији и 
у пољопривреди. Совјетска власт ie потпуно осло- 
бодила духовне и интелектуалне снаге жене отво- 
ривши јој пут ка образовању, науци и култури.

Користе1ш свестрано своја права, записана у 
Уставу СОСР, жене у нашој земљи истунају као ве- 
лика културна снага.

Bpo.i жена-стручњака са завршеним вишим о- 
бразовањем чини 42°/о од укупног броја етручњака 
у СССР. Пре тридесет годииа било је свега 2000 
жена-лекара, сада их ie 100 хиљада. У здравстеиим
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установама ради више милиоиа жена. Свега 4% 
жеиа ie било међу просветшш радницима нре ре- 
волудије. Сада иа пољу народиог просвећивања 
радн више од 1,300.000 жеиа; међу њима је 766 хи- 
љада учитељица. Стотине хиљада жена раде у би- 
блиотекама, музејима. клубовима и читаоницама.

У совјетским научно-истраживачким институ- 
тима и лабораторијама ради око 35 хиљада жена 
научих радника. Само у току иоследњих иет годи- 
на докторирало је разне науке 125 жена. 80 нх је 
нромовисано за професоре, више од 700 за доценте 
а 159 жена добило је Стаљинске награде. Међу до- 
битницима Стаљинове награде налазимо жене-на- 
учнике, радпице па пољу уметиости, науке, тсхнике, 
културе а такође и раднице и колхознице — нова- 
торе у производњи.

Многе десетине хиљада кћери радничке класе 
и сељаштва добијају образовање у вишим школ- 
ским установама.

Жене СССР. иоказујући иеисцрпну стварала- 
чку снагу. ииицијативу и организаторске способно- 
сти, сахраниле су реакционарне измишљотине да за 
жене, тобоже. нема места у сферама »нисоке поли- 
тике«. да cv оне неспособие за активну друштвену 
делатност, да су им одвајкада урођене духовна за- 
осталост и насивност.

Жене v СССР дигнуте су до свесног и активног 
учешћа у управљању земљом, v изграђивању држа- 
ве; њима су с.удбина и интереси совјетске државе 
драги.

Милиони и милиони жена увучених у соција- 
листичку изградњу, из дана у дан ianaiv моћ сов-
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јетске Отаџбине и дају свој драгоцени допринос 
општој ствари борбе за комуиизам.

Неирестана брига совјетске државе о политнч- 
ком васнптању и културном подизању совјетске же- 
ие дала iie срећне резултате. Совјетске жене нис.у да- 
нас више онакве какве су биле до 1917 годние. Со- 
вјетске жеие активно учеству]у v изградњи соција- 
листичког друштва. у учвт>шћивању моћи Совјетске 
отаџбиие.

CoBieTCKa жена учествуМш најактившц'е v во- 
ликом историском стваралаштву иарода СССР, ис- 
иољава н показује пред читавпм светом cboi'v вели- 
kv иптелектуалну cnarv и величину свог моралпог 
лика.

Бескрајна ножртвоваиост. висока морална чи- 
стота, спремност да да cboi' лшвот за oiio тито ie nai,~ 
дпаже — за cBoiv Отаџбину. за срећу народа — то ie 
морални лик совјетске жене.

Величаиствеиа једиоставност, велико срце, по- 
жртвованост трудбенице и мајке и — v случалу по- 
тпебе — гњевпа храброст ратпика. оваплоћепи су у 
coB.ieTCKoi жени.

У пламенv - Отаџбштског пата. v борби за част и 
независност Отаџбипе, совјетска жепа се по1авила 
V CBoi cBojioi велнчини пред народима света као тте- 
покол^бљива, снажна духом патриоткиња, херој 
фронта- и позадипе. ода.па жена и мајка Ko.ia воли 
и надахнлпе CBoiv детту па ратне подвпге и за вели- 
ка искуигења v  име Отаџбиие.

Јуначко поколење стаљинске епохе. пред чијим 
се подвизима клања цео свет, могле су васиитати



само мајке, које ie васпитала бољшевичка партија 
и совјетска- власт у духу совјетског патриотизма и 
бсзусловие оданости идејама комунизма.

13oia Космодемјанскаја и Ољег Копгеној. Ната- 
ша Ковшова и Лушп Смириов. Маша Поливапова, 
Вања бемнухов. Лиза lToiKinia. Серјожа Тјулењин. 
Уља Громова, Љ уба Шевдова. Николај Гастело, ( 'a - 
ша Чекалин и многи други млади херош безмерио 
су волели CBoiv отаџбину. Они cv знали да као ов°- 
тињу nvBaifv оно i i i t o  су крвљу и радом извојевала 
старша поколења. Опи. Наподни xepoiir. овенчали 
cv себе бесмртном славом. Они cv за срећу и слободу 
Отаџбине дали cnoie животе. Ни патње. тти странше 
m v k c  t i i t c v  могле да сломе величину духа ових нрет- 
ставннка славттог стаљинског племепа.

■Омладтшу сов1етског парода и совтетску мајку 
кавактетншге високи стуна.њ схватања општенарол- 
ттих интеоеса, ватрени патриотизам и спремност лн 
се жтугвлпе HaiflparoneHHie и ттпллоаже за отапбину. 
У лику Јелетге Николајевне Котпеве onpTaBaiv <"е 
херотске прте сов1етске патриоткиње.

Није ли о таквима као ii it o  ie она проста руска 
жена. Koia ie васпитала CHHa-xeooia. говортто Мак- 
слтм Горки: »Прославимо жеиу-ма1ку неисдрпии из- 
вор живота који све iio6ehvie!.. Без матере иема ни 
тгеснЈ^ка ии xepoia!.. Читав ионос света — долазтг од 
мајки!«

JIhk coBicTCKe жене ie светао нример женама 
свих елободол.убивих земаља.
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Бољшевичка партија и совјетска држава, пока- 
зујући велпку бригу о уздизаљу жене, о њеном у- 
кључивању у редове активних бораца за изградњу 
комунизма, о подизању жепине улоге у друштву, о~ 
Ствариле су и остварују меро уирављене на олак- 
шање положаја жене v породици, на отварању 
стварних могућности за ibeno активио учешће у 
друштвеном и државпом животу.

1Сарактеристигшо ie ва буржоаске реформаторе 
кош cv иисали о женском тштању, подвлачио ie v 
cBoie време Бебел. да они размишљајући о нужно- 
сти исболпнања положаја нсуцатих жена. Koie cv 
при.нуђене да сретства за живот прибављају најам- 
ним радом, оставља1У истовремеио ио страни иита- 
ње о положагу удате жеие. рачунадући да је жена 
»смештена«. ако ie »приспела v луку брака«. Тим 
самим ie било искључивано из оасматпања и пита- 
ње о положалу жене v породици v буржпоком , t p v -  
niTBV. и маскирало оно угњетавање, којем је из- 
лагапа жена v Toi породптш.

Решење женског питан>а v совјетском дру- 
i i i t b v  обележава огроман корак напред и v области 
породичног положаја жене. Не ради се оамо о томе 
i h t o  coB ieT C K ir закони о бра.ку и п о р о д г ш *  потпупо 
o6e36ehviv равноправност жене v породици. Реч ie 
о оним одлучиим промепама. Koie cv совјетска власт 
и победа сошчализма унеле v живот и начин жи- 
вота*совјетске породнце, и, следствено томе. v поло- 
жај жене v  породици.

Оовјетска држава ie предузела и иредузиманиз 
мера. Koie удаггој жени олакчиавату њен рад v поро- 
дици и тиме ioj поужају могућност учествовања v
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друштвеном животу и у продуктивној делатности. 
Ту сиада стварање широке мреже оаветовалишта за 
мајке. јасала, вртова итд.

Партија и влада показују сталну бригу о женп- 
матери. Совјетска држава троши велика средства. 
ствара1ући широку мрежу устапова за децу и по- 
мажући женама-трудбеницама v васпнтаљу депе. 
јОко милион и по деце користи се дечјим вртовима, 
више од 800 хиљада малишаиа — дечјим јаслама, 
што претставља повећање за 1400 пута v поређењу г 
1914 годином. и то — не panviiaivlm 3 милиона ме- 
ста v сезопским 1'аслама на селу!

Непрекидно се ширн мрежа саветовалишта за 
мајке, млекара, шумских пткола и пиотшрстшх лого- 
ра. Око 6 л1И,лиона учеттика провело ie летпви одмоп 
v 1946 годптти на летовалиштима и v пионирским 
логорима, које ie с л>убављу подигао парод за натпу 
дечицу.

Државни издаци за чуватве материнства и деце 
стално расту. Издаци за државпу помоћ мајкама са 
много деце и ванбрачним мајкама одређени су у из- 
носу од 45 милијарди рубаља по петогодншњем 
плану.

У поратпом периоду скоро ie v целости обнов- 
љена мрежа школа и других дечјих устаиова. Број 
дечјих домова удвостручио се.

Рад жена на васпитању деце. napTiiia и држава 
подигле су н а велики степен, испуиили га новим 
садржг^ем, и дали, тој најважнијој обавези совјет- 
ске жене. огроман друиттвени значај. У совјетском 
друпттву су материнство и ваСпитаље деце окруже- 
ни ореолом cjaia, што је нашло CBoi нзра.жа! у за-
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вођењу, од стране наше држа>ве, почасног зваља 
»Мајка-херој«, у осниваљу ордена »Матерннска 
слава« и »Медаље материнства«.

Васпитање деце ie увек. v сваком друштв.у, 
било важан задатак који ie стављан иа женина ле- 
ђа. Међутнм, ioin Бјелински ie нисао да »васпитати 
не значи само отхрањивати и одгајити... већ и дати 
иравад срцу и уму, — а зар за то пије мајци потреб- 
по карактера и науке. развшености и схватања свих 
области људског интересовања?« Али та »доступ- 
ност до свих људских интересовања« у друштвнмд 
изгра.ђеним на експлоатисању. остајала ie недостн- 
жан сан, лепа жеља. Само у совјетском, у социјали- 
стичком друштву. где су за жену отворене све обла- 
сти друштвене делатности и створена могућност за 
активно учешће v itoi. noianirae су се најдрагоце- 
није особине совјетске жене.

Сама васпитана од совјетске властн и партије 
у духу пожртвоване љубави према Отаџбини и ода- 
ности интересима иарода, совјетска жепа васпнтавм 
нова поколења совјетских патриота, надахнутих 
племенитим идеалом служења ствари комунизма.

На XVII конгресу партпје друг Стаљип, подвла- 
чећи пораст актнвности жена, рекао је:

»...Жене чине половину стаповништва наше зем- 
ље, Јш е чине огромну војску рада. и оне су позва- 
не да- васпптавају нашу децу. наше. будуће поколе- 
ње. T.i. нашу будућност. Ето. зашто ми не можемо да 
допустимо да ова огромна Bo.icKa трудбеница пропа- 
да v мраку и пезнању! Ето. зашто ми, као несум- 
њиви знак пораста наше културе, морамо да по-
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здравимо пораст друштвепс активиости жена-труд- 
беница и њихово истицање иа руководеће поло- 
жајс«.

Партћја и друг Стаљин се иепрестано брииу о 
нолитичком нросвећивању женс. »Политггшо про- 
свећивање радних жена, — указивао ie друг Ста- 
љип, — од првостепеиог је зпачаја, сада кад јевласт 
прешла у руке радника и сел^ака«; »раднице и се- 
љаике cv Ma.iKe, васпнтачице наше омладине — бу- 
дућности наше земље. Оне могу или да осакате де- 
тињу душу или да нам дају омладипу здраву ду- 
хоаг, која ће на.шу земљу моћн да крене напред«.

CoBieTCKa влада и бољшевичка партија нема.ју 
валшнје бриге но што ie брига о народу. о његовим 
синовима и кћерима, о подмлатку, о 'совјетским 
мајкама, Koie су позвапе да васпитају тај подмла- 
дак, I

* * *
Совјетске жене Koie cv v нашо| земљи постале 

велнка снага, дају cno.i допринос за развитак совјет. 
ског друнп'ва. Од стваралачке иницијативе жеиа и 
од њиховог рада много зависе усиеси совјетског 
друштва у иапредовању ка комунизму.

Крвно заинтересоваие у успеишом извршењу 
плана прве поратне пјатпљетке. v најбржој ликви- 
дацијц*-тешких ратних последица. совјетоке жепе 
уирављају CBoiv активност на свестрано убрзап.е 
темпа обпове п даљег подизања народне привреде, 
иа савлађивање техпике производње и на даље ио- 
већање производпости рада.
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СоБЈстске жене-сељапке управљају својс напо- 
ре иа извршење нсторнског решења фебруарског 
нлеиума Централног Комитета СКП(б), постижући 
такав полет пољопривреде, који би у на.јкраћем 
времену омогућио да се створи обиље намирница за 
становништво и сировина за индустрију. Прошире- 
ње усевпнх површина, повећање жетвеног нрииоса, 
повећање бро.јиог стања стоке — неодложни су за- 
даци трудбеница колхозног села. У спровођењу нро- 
летње сетве 1947 године жене-сељанке активно у- 
чествују.

Лгене-раднице на културном фронту, у науци, 
техници — раде на даљем техничком нанретку у 
свим гранама народне привреде, боре се за нови 
процват науке и културе у nalnoi земљи.

Идући за изванредним традицијама бољшеви- 
чке партијс. совјетска жена ће испуиити велики дуг 
ваопитања новог поколења v духу внсоког комуни- 
стичког морала. v духу совј,етског патриотизма.

Сов^етске жене даће све CBoie снаге и ствара- 
лачку eHeprniv за даљи процват социјалиспнше о- 
таџбине

(ПревоД са р.уског. »Болпиевик« бр. 7 — април 
1947 г.)


